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 O presente manual tem como finalidade 

auxiliar na implementação das atividades 
didáticas não presenciais conforme 
deliberado pela resolução COGEP 19 de 01 de 
junho de 2020.  
 

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A RESOLUÇÃO 
 

 

O manual terá como base o fluxograma ao 
lado, apresentado detalhadamente cada 

etapa de cada um dos atores envolvidos no 
processo. 

 
Recomenda-se que antes de ler esse 

Manual, seja feita com calma a leitura da 
Resolução.  

 
 
 
 
 

 

https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1605878&id_orgao_publicacao=0
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DOCENTES 

Art. 7º Caberá ao docente que decidir propor ADNP para sua disciplina/turma: 

Caros docentes, é de sua escolha em propor a(s) sua(s) disciplinas de maneira não presencial.  

Se eu DECIDIR EM NÃO ofertar ADNP? -> Ir até o Art. 21.  

Se eu DECIDIR ofertar ADNP? Ok. Vamos lá -> Observe os incisos do Art. 7º.  

I. Desenvolver um planejamento para tais atividades, conforme modelo (Anexo 01), que deverá ser enviado 
aos alunos para conhecimento. 

II. Realizar consulta aos alunos matriculados na disciplina quanto à aceitação ou não das atividades ADNP 
(Anexo 02), após esses terem tomado ciência do Anexo 1. 

III. Realizar consulta, junto ao conjunto de alunos que aceitou o desenvolvimento de tais atividades, das 
necessidades que eles possuem para frequentar as mesmas (Anexo 2). 

O 1º passo é realizar o planejamento do ANEXO 1 da Resolução. Você quer esse anexo editável? 
Acesse AQUI 

  Alguns detalhes importantes para sua proposta: 

A carga horária de trabalho semanal (síncrona e assíncrona), planejada pelo docente para 
a realização das ADNP, não deverá ultrapassar o valor de duas vezes o montante da carga 
horária semanal das atividades da disciplina em regime presencial, sempre calculados em 
múltiplos de horas/aula. 

No mínimo 10% da carga horária  da disciplina de forma síncrona, as quais deverão ser 
disponibilizadas também de forma gravada, não podendo ultrapassar a carga semanal a 
cada encontro, a serem realizadas no mesmo horário da disciplina.  

Deve-se estar à disposição dos alunos em horário de PA, no horário definido e previsto no 
Anexo 1, informando os mecanismos de comunicação com os mesmos durante esses 
horários. 

Para os encontros síncronos, deverá se utilizar a plataforma meet.google.com, conforme 
instruções do endereço http://portal.utfpr.edu.br/servidores/servicos/ti/g-suite-for-
education ou o Serviço de conferência web da RNP ou a ferramenta Big Blue Button (BBB) 
do Moodle. 

Deverá ser utilizada a plataforma Moodle institucional ou o Google Classroom 

Você já finalizou o seu planejamento? Ok, se sim, vamos adiante.  

O 2º passo é enviar a sua proposta de planejamento por E-MAIL a todos os estudantes (O PRAZO 
MÁXIMO É ATÉ ÀS 12:00 DO DIA 12/06) matriculados na sua disciplina. Também cabe ao docente 
levantar as respostas do ANEXO 2, que é para saber se os alunos concordam com a proposta e ainda 
verificar as necessidades que os mesmos necessitam (em termos de infraestrutura, como pacote 
de dados, rede, etc). VEJA O CRONOGRAMA NO FINAL DO MANUAL OU ATRAVÉS DO LINK 

Como descobrir o email de todos os estudantes? Lá vai uma boa dica. Abra seu sistema acadêmico.  

http://portal.utfpr.edu.br/documentos/graduacao-e-educacao-profissional/prograd/diretrizes-e-regulamentos/anexos-resolucao-adnp.docx
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1608128&id_orgao_publicacao=0
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Após os passos 1 e 2 serem concluídos, os estudantes terão 5 dias corridos do recebimento do 
mesmo concordando ou não com a proposta, assim como apontando eventuais demandas que 
apresente para frequentar a mesma.  

 

Passado os 5 dias corridos, vamos em frente.  

O 3º passo será realizar a compilação dos ANEXOS 1,2 E 3. (Como juntar vários documentos em 
único PDF -> https://smallpdf.com/pt/juntar-pdf) 

Após compilados, você deverá colocá-los em um processo no SEI. Como fazer isso? 

Acesse: www.sei.utfpr.edu.br 

 

 

 

http://www.sei.utfpr.edu.br/


Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA  
DIRETORIA GERAL - CÂMPUS CAMPUS GUARAPUAVA 

DIRET. GRAD. EDUCACAO PROFISSIONAL - GP 
Avenida Professora Laura Pacheco Bastos, 800 - CEP 85053-525 - Guarapuava - PR - Brasil 

Telefone: (42)3035-8079 - www.utfpr.edu.br 

 
 

Manual de Operacionalização das Atividades Didáticas Não Presenciais (ADNP) 

 
Aqui vale ressaltar um detalhe importante, se você é docente lotado em uma coordenação, porém 
a ANDP ofertada não é nessa coordenação, a proposta deverá ser inserida para o CURSO O QUAL 
VOCÊ IRÁ OFERTAR. 

Se a ADNP que você for ofertar for na Eng. Mecânica acesse o processo xxxxx.xxxxxx/2020-xx. 

Se a ADNP que você for ofertar for na Eng. Civil acesse o processo xxxxx.xxxxxx/2020-xx. 

Se a ADNP que você for ofertar for na TSI acesse o processo xxxxx.xxxxxx/2020-xx. 

Se a ADNP que você for ofertar for na TMI acesse o processo xxxxx.xxxxxx/2020-xx.  

 

Ao encontrar o processo correto, clicar sobre ele e a tela abaixo irá aparecer: 

 

Após entrar no processo, clicar no ícone destacado para inserir um novo documento.  

 

 

Após clicar em externo. Irá abrir a próxima tela. Preencher conforme indicado.  
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Após seguir as etapas anteriores. Você irá visualizar seus anexos compilado já no processo SEI e 
estarão disponíveis para análise da Coordenação e Colegiados.  

 

 

 

Após tais etapas concluídas, sua proposta seguirá pra análise das Coordenações e Colegiados.  
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COORDENAÇÃO DE CURSO E COLEGIADO.  

Após os docentes inserirem os ANEXOS 1,2 e 3 no SEI, os colegiados de curso ou chefias de 
departamento só poderão aprovar as propostas de desenvolvimento de ADNP, com as seguintes 
condições: 

I. Caberá aos professores a decisão de propor as ADNPs a depender de seus juízos didático-
pedagógicos ou da ordem da prática da natureza de realização das disciplinas no modelo digital e 
virtual. 

II. Que o docente tenha instruído o processo com toda a documentação prevista no Art. 9º da 
resolução. 

III. Que no mínimo 75% dos alunos matriculados na disciplina concordam que tal atividade seja 
desenvolvida. 

IV. Que tenha sido feito o levantamento das necessidades que cada um dos alunos concordantes 
possui para frequentar as ADNP propostas nas disciplinas que ele esteja matriculado. 

V. Que sejam respeitados os critérios estabelecidos no artigo 5º desta resolução. 

 

Após o colegiado analisar os critérios acima, os próximos passos são:  

 

I. Dar ciência aos docentes e encaminhar à DIRGRAD para registro quais as disciplinas que foram 
aprovadas para o desenvolvimento de ADNP, e publicar em seu sítio eletrônico, em caráter 
preliminar quais disciplinas tiveram aprovadas o desenvolvimento de ADNP, informando: 
“aguardando suprir demandas dos alunos”. 

II.  Comunicar à DIRGRAD o resultado do levantamento das necessidades discentes referente as 
condições materiais e ambientais para a condução das ADNP aprovadas. 

III. Apoiar a DIRGRAD na busca para suprir as demandas levantadas pelos alunos e sintetizadas no 
Anexo 3, para as turmas onde foi aprovado o desenvolvimento de ADNP. 

IV.  Após, e se atendidas as demandas dos alunos para participarem das ADNPs, publicar em seu 
sítio eletrônico a relação de disciplinas que foram aprovadas para o desenvolvimento de ADNP, em 
caráter final, com a seguinte informação: “disciplinas aprovadas em caráter final para o 
desenvolvimento de ADNP”. 

 

Se as etapas anteriores forem executadas com sucesso, a disciplina ADNP poderá ser 
desenvolvida.  
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 CRONOGRAMA DAS ADNP  

   

   

 

 

 

 

 

 


