Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação do Paraná (IFPR)
Pró-Reitoria de Ensino ( Proens)
Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Proeppi)

Semana Pedagógica - 2020/02
Temática: Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP)
Data: 21 de julho de 2020
Pró-Reitoria de Ensino ( Proens)
Videoconferência de Abertura
Título: A pandemia e as atividades de ensino no IFPR: cenários e perspectivas
Palestrante: Pró-reitor de Ensino - Amarildo Pinheiro Magalhães - IFPR
Horário: 9:00

Título: “EAD, Ensino Híbrido e Ensino Remoto Emergencial: perspectivas metodológicas”.
Palestrante: Kátia Andréa Silva da Costa - Mestra em Educação. Técnica em Assuntos
Educacionais, IFPR.
http://lattes.cnpq.br/5344008226381541

Endereço eletrônico:
https://www.youtube.com/c/Comunica%C3%A7%C3%A3oIFPRReitoria
Material de leitura:
1. Parecer CNE/CP nº 5/2020, aprovado em 28 de abril de 2020. Que trata da
reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades
não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão
da Pandemia da COVID-19.
2. Parecer CNE/CP nº 9/2020, aprovado em 8 de junho de 2020. Reexame do Parecer
CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar e da
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento
da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19.

3. Parecer CNE/CP nº 11/2020, aprovado em 7 de julho de 2020. Orientações
Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não
Presenciais no contexto da Pandemia.

Atividade referente ao dia 21 de julho de 2020:
Prezadas e prezados servidores,
Considerando:
1. As instituições educativas como espaços de esperança diante das demandas coletivas e
individuais no contexto da pandemia e de seus efeitos globais;
2. As ações do campus para contribuir com a manutenção da vida e da saúde física e mental
das comunidades, geral e acadêmica, visto a necessidade do isolamento social, as
desigualdades estruturais, o agravamento das condições socioeconômicas, o aumento dos
casos de violência doméstica, entre outros;
3. O vínculo dos servidores com os estudantes a partir das APNP. A escuta dos impedimentos,
das ausências e das condições de vida para que os estudantes não consigam participar das
APNP neste período. As ações educativas, com base na solidariedade e nos princípios
institucionais, realizadas pelo campus e pela comunidade, para atenuar as dificuldades
encontradas e garantir o direito de todas e todos o acesso à escola e ao ensino;
4. As dimensões do planejamento coletivo e o período de organização do trabalho
pedagógico relativo às APNP, os momentos de diálogo entre colegiados, estudantes e suas
famílias para o trabalho de (re)elaboração dos planos de ensino, a busca pela integração
entre os componentes curriculares, a participação dos servidores e dos estudantes para a
garantia das aprendizagens e do acolhimento;
5. O olhar cuidadoso e criterioso (do todo e das partes) para os objetivos de aprendizagem
alcançados pelos estudantes do campus, a fim de minimizar os impactos da pandemia em
sua vida escolar/acadêmica;
6. O diálogo e o acompanhamento permanente dos servidores e estudantes frente aos
desafios impostos pela pandemia.
Procurem refletir e debater:
A partir das condições que a nossa realidade nos impõe, como podemos pensar, para além
das APNP, a continuidade do processo ensino-aprendizagem no IFPR em relação ao ano letivo
2020?

Temática: Protocolo de Cuidados para a Prevenção da COVID-19 no IFPR
Data: 22 de julho de 2020
Comissão de Acompanhamento e Controle da Propagação da COVID-19 no IFPR
1. Videoconferência
Título: O Protocolo de Cuidados e suas implicações no ambiente educacional.
Palestrantes: Karina Mello Bonilaure (Presidente da Comissão) - Pedagoga e Diretora de
Ensino Superior -PROENS e Dr. Ricklay da Silva Moraes (Membro da Comissão) - Médico do
Núcleo de Atendimento à Saúde – NAS – SIASS - PROGEPE.
Horário: 9:00
Endereço eletrônico:
https://www.youtube.com/c/Comunica%C3%A7%C3%A3oIFPRReitoria
Material de leitura:
1. Protocolo de Biossegurança para retorno das atividades nas Instituições Federais de
Ensino
Link: CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf — Português (Brasil)
2. CONSELHO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. Diretrizes para
elaboração de planos de contingência para o retorno às atividades presenciais nas
instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Brasília: CONIF, 2020.
Link:http://portal.conif.org.br/br/component/content/article/84-ultimas-noticias/3588-c
onif-publica-protocolos-de-volta-as-aulas-na-rede-federal?Itemid=609

Observações:
- Solicitamos o envio da apresentação da atividade do dia 21/07/2020 ao e-mail da Proens:
proens@ifpr.edu.br, assunto: Semana Pedagógica 2020/02, Campus XXX, até o 10 de
setembro.
- As videoconferências têm como intuito estabelecer espaços de diálogos, com momentos
para perguntas e comentários, logo, precisam ser organizadas nas datas previstas por se
tratarem de atividades online.
- As videoconferências serão gravadas, podendo ser utilizadas como material de formação
em outros momentos, ou também para quem já agendou outras atividades desta Semana
Pedagógica no mesmo período.
- As videoconferências terão acompanhamento de intérprete.
- Solicitamos que a proposta seja pensada a partir da singularidade de cada campus, em seus
diferentes momentos de adesão ou de preparação para a oferta das APNP.

Pró Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Proeppi)
1. Videoconferência
Temática: Atividades Pedagógicas Não Presenciais na Pós-Graduação (APNP)
Data: 22 de julho de 2020
Horário: 10h30
Endereço eletrônico:
https://www.youtube.com/channel/UC1ib58JThmsSo7IBESdhwlw?view_as=subscriber
Com o intuito de apresentar e debater sobre as Atividades Pedagógicas Não Presenciais na
Pós-Graduação (APNP), a Proeppi fará uma videoconferência com transmissão ao vivo. A vídeo
ficará disponível no mesmo endereço eletrônico, podendo ser acessada novamente e/ou
posteriormente.
2. V
 ídeos Proeppi
Com o intuito de apresentar e debater diversos temas relacionados à Extensão, Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação no IFPR, a Proeppi irá disponibilizar vídeos em seu canal do Youtube,
que ficarão acessíveis para toda a comunidade acadêmica. Os vídeos serão lançados a partir de
agosto de 2020. O primeiro vídeo já foi postado, e trata do cadastro de projetos no SisCOPE.
Temáticas:

·
·
·
·
·

CEP e CEUA
Editais e Chamadas Proeppi
Eventos
SisCOPE
Portal das Artes


Endereço eletrônico:
https://www.youtube.com/channel/UC1ib58JThmsSo7IBESdhwlw?view_as=subscriber
Por meio digital, os servidores e estudantes, poderão conhecer um pouco mais sobre as
temáticas e/ou as ações ligadas à Proeppi. Dúvidas e/ou sugestões poderão ser encaminhadas
para o e-mail: proeppi@ifpr.edu.br
Material de leitura:
Página da Proeppi - Aqui você irá conhecer tudo sobre as diretorias, ações e publicações da Pró
Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFPR.
Portaria Proeppi nº 22, de 07 de janeiro de 2020 - Institui o Sistema de Gerenciamento do Comitê
de Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR –
SisCOPE) como sistema informatizado oficial de gestão de atividades de pesquisa, extensão e
inovação no âmbito do IFPR.

Portaria Proeppi nº 18, de 17 de março de 2020 – Atividades remotas.
Portaria Proeppi nº33, de 15 de maior de 2020 - APNP nos cursos de pós-graduação, referente ao
período de suspensão das atividades presenciais no IFPR.
Portaria nº 611, de 25 de junho de 2020 – Cronograma de implantação do SisCOPE.

