Plano de Ações - ASSEA
1 - Intitucionalização
ID

Meta

Responsável

Custos
($)

Prazo

Portaria

Status

1.1

Criação da ASSEA - Assessoria de
Educação Aberta da UTFPR

Reitoria

-

11/2016

903/17

OK

1.2

Nomeação da Comissão para elaborar
o planejamento de EAD para a UTFPR

Reitoria

$ Diárias

11/2017

2132/17
1173/18

OK

Nomeação do grupo gestor para a
1.3 implantação do planejamento de EAD
da UTFPR

Reitoria

$ Diárias

09/2018

OK

Reunião nos 13 Câmpus / 8 Áreas da
reitoria para a sensibilização da gestão
1.4
e coleta de informações sobre as ações
de EAD. Incluindo as CPAs.

G.G. /
Reitoria /
Câmpus /
CPA

$ Diárias

2º Semestre
2018

OK

Acompanhar junto aos responsáveis do
PDI 2018/2022 e do Plano de Gestão
1.5
2016/2020, das relações relativas ao
EAD

G.G. /
Reitoria /
Responsáveis
PDI / PG

-

Permanente

Acompanhar junto aos responsáveis
G.G. /
1.6 das ações para a implantação das
Responsáveis
métricas relativas às atividades de EAD. métricas

-

2020

$ Diárias

2019

-

2019

Designar comissão / Grupo de Trabalho
para a elaboração da política de
Comissão /
1.7 Educação Aberta / EAD da UTFPR e
Grupo de
encaminhá-la ao COUNI para
Trabalho
aprovação
Propor junto aos responsáveis da
comissão designada para a revisão dos
documentos institucionais a criação de
uma diretoria de educação aberta
1.8 (DIREA) no novo organograma
institucional, seguindo o modelo da
reitoria como sede e os Câmpus como
polo, proposta do COTEDUC / COTEDs
comporem a estrutura inicial com a

G.G. /
Responsável
revisão dos
documentos
institucionais

ASSEA | PDI
1.9

Elaborar a nova indentidade visual para Comissão /
a DIREA da UTFPR
Comunicação

1.1 Definir o espaço DIREA na página
0 oficial da UTFPR

$

2018

-

2020

Comissão /
Comunicação

Criar uma área da nova DIREA para o
1.1
desenvolvimento de pesquisa e
1
inovação em educação aberta
1.1
Definir a política institucional para EaD
2

OK

2020

Reitoria

Como pode ser feita extensão via EaD e
1.1 como afeta a carga horária dos
PROREC /
3 professores, em cursos pagos e não
PROGRAD
pagos
1.1
Institucionalizar a tutoria
4

Reitoria

1.1 Como viabilizar que estudantes sejam
5 tutores e possam produzir material

PROGRAD

1.1 Portaria para comissão estudar MOOCs
Reitoria
6 na UTFPR
Incluir, quando da atualização do PPI a
1.1
Educação Aberta / EAD como Política
7
de Ensino Institucional

2020

OK

2 - Estrutura
ID

Meta

Responsável Custos ($)

Criar / Modernizar os estúdios dos 13
Câmpus / Reitoria da UTFPR (PG
Comissão /
2.1 2016/2010)
Câmpus
- Espaço físico
- Modelo Mínimo

Prazo

$$

Permanente

Comissão / TI

$

2020

2.3 Criar o e-UTFPR

Comissão / TI

$

2020

Levantamento das demandas,
prioridades e orçamento para a TI
2.4
para a implementação das ações de
EAD na instituição

Comissão / TI

$$$

2019 / 2020

$

2019

2.2

Implantar uma plataforma de ensino
(moodle institucional)

Levantamento das demandas,
prioridades e orçamento das
Comissão /
2.5
bibliotecas para a implementação das Biblioteca
ações de EAD na instituição

Portaria

Status

Levantamento das demandas,
prioridades e orçamento da gestão
2.6
acadêmica para a implantação das
ações de EAD na instituição

Comissão /
Gestão
acadêmica

$

2019

Planejamento para a viabilização de
orçamento financeiro e pessoal para
a DIREA com formas de captação
2.7
financeira governamental, Funtef,
parcerias, convênios com outras
instituições

Comissão

$$

Anual

Implantar uma plataforma MOOC
institucional

Comissão

2.8

A UTFPR deve ter uma solução
2.9 própria para disponibilização de
vídeos

Comissão

2.1 Fazer levantamento de tudo o que
0 existe no Moodle

Comissão /
AVA

Todos os campus devem ter uma sala
2.1
adequada para uso como polo, não
Campus
1
exclusiva e bem equipada
2.1 Desenvolver processo de validação
2 de material didático

Comissão

3 - Capacitação
ID

Meta

Responsáve
Custos ($)
l

Prazo

Elaborar política de capacitação de
3.
servidores para a atuação nas ações
1
institucionais de EAD (cursos / tutoria)

Comissão

$

Permanente

Utilizar as semanas pedagógicas /
3. capacitação para incluir ações
2 envolvendo EAD, incluindo palestras,
oficinas, cursos.

Comissão /
Setor

$

Permanente

3. Capacitação dos servidores para atuação Comissão /
3 com novas tecnologias
Setor

$

Permanente

Capacitação para produção de material
3.
no moodle, disponível para toda a
4
comunidade UTFPR

Comissão

3. Orientação de técnicas que podem ser
5 utilizadas

Comissão

3. Orientação sobre possibilidade e uso de
6 youtube e assemelhados

Comissão

Portaria

Status

4 - Ofertas
ID

Meta

Elaborar planejamento para oferta de
disciplinas semipresenciais com 20% à
4.
distância, em especial aquelas que
1
caracterizam bolsões nos cursos
regulares de graduação

Responsáve
Custos ($)
l

Prazo

Comissão /
área

-

2019

Ajuste dos regulamentos internos para a
4.
Comissão /
oferta de cursos regulares na modalidade
2
área
EAD

-

2019 / 2020

Ajuste do sistema / gestão acadêmica
4.
para a oferta de cursos na modalidade
3
EAD

Comissão /
área

-

2019

4. Ajuste do sistema de bibliotecas para a
4 oferta de cursos na modalidade EAD

Comissão /
área

-

2019

Oferta de um curso de graduação
4. institucional a distância e um no
Comissão /
5 programa UAB da Capes como referência área
para expansão da oferta modalidade

-

2019 / 2020

Levantamento de demandas para a oferta
de cursos de especialização Lato Sensu,
4.
Comissão /
pelo menos um por Câmpus, em parceria
6
área / Funtef
com a Funtef, com a elaboração de um
catálogo de cursos

-

2020

Levantamento de demandas para a oferta
de cursos de extensão, pelo menos um
4.
Comissão /
por Câmpus, e elaboração de um
7
área
catálogo destes cursos na modalidade
EAD.

-

2019

Levantamento das novas legislações para
4.
Comissão /
a oferta de cursos Stricto Sensu na
8
área
modalidade EAD (portaria 132 junho /18)

-

2018

4. Ampliar a participação da UTFPR nos
9 editais de oferta de cursos UAB

Comissão /
área

-

2019

Oferta de um curso técnico multicampi
4.
para a formação de alunos de baixa
10
renda

Comissão /
área

4. Estudo da viabilidade de realização do
11 Profop / EAD

2020

2020

4. Verificar e revisar informações sobre
12 cursos ofertados e propostas de ofertas

Campus

4. Portaria para elaboração de curso
13 Campus Ponta Grossa

Campus PG

2020

Portaria

Status

4. Verificar ofertas de disciplinas de
14 matemática EaD

Campus

4. Emitir portarias para estudos e projetos
15 de cursos de especialização

Campus

4. Catalogo de cursos de extensão - Ver
16 experiencia de MD

Reitoria

Atualizar dados nas páginas da UTFPR,
4.
eliminando o que estiver superado,
17
duplicado, etc

Campus

4. Acompanhar projeto Libras de PB, que
18 está em fase piloto

Comissão

4. Como contabilizar carga horária de
19 extensão, se não forem cursos pagos

PROREC /
PROGRAD

4. Verificar edital CAPES na área
20 pedagógica

Campus /
Comissão

5 - Eventos
ID

Meta

Responsável Custos ($)

Ampliar a participação da UTFPR nos
fóruns relacionados a educação
5.1
Comissão
aberta (EAD), Andifes, Unirede,
ABED
5.2

Realizar o 1º evento interno sobre
educação aberta na UTFPR

Comissão

Prazo

$

Permanente

$

11/2018

Ampliar a participação em convênios
e acordos de comperação técnica
relativos à educação aberta (REA
5.3
Comissão
Paraná, Rede de desenvolvimento de
pessoas da adminstração pública do
Estado do Paraná)

Portaria

Status

OK

Permanente

6 - Classe Mundial
ID

Meta

Responsáve
Custos ($)
l

Prazo

Oferta de uma disciplina de graduação
6.
em cursos válidos por dupla diplomação
1
(em português)

Comissão /
área

$

2020

Oferta de uma disciplina de graduação
em cursos válidos por dupla diplomação
(em inglês)

Comissão /
área

$

2019

Portaria

Status

7 - Legislação
ID

Meta

Analisar as novas legislações
relacionadas à EAD e propor
7.1
adequações nas normas internas da
UTFPR

Responsável Custos ($)
Comissão /
área

$

Prazo

Portaria

Status

Portaria

Status

Permanente

8 - Recredenciamento
ID

Meta

Responsável Custos ($)

Prazo

Reunião nos Câmpus da UTFPR /
Reitoria para sensibilizar a gestão e a
Comissão /
8.1 comunidade quanto ao planejamento
área
das ações da UTFPR na educação
aberta

$

Permanente

Coleta de informações das atuais
atividades relacionadas na
Comissão /
8.2
modalidade EAD, em conjunto com a área
DIRAV, CPA

$

Permanente

Visita in loco nos Câmpus para
8.3 registro de imagens das atuais
estrtuturas utilizadas para EAD

$

2019

Inclusão da ASSEA / área nos
planejamentos da reitoria para
definições do PDI, Plano de Gestão, Comissão /
8.4
orçamento e pessoal que consolidem reitoria
a institucionalização da área na
UTFPR

$

Permanente

Constituir um comissão de
especialistas para uma avaliação Ad
8.5 Hoc da UTFPR, utilizando os novos
instrumentos de avaliação
disponibilizados pelo MEC

$

2019

Comissão

Comissão

Revisar lista de professores para
avaliação - Verificar pessoal do e-Tec Comissão
para possível inclusão

Implantação do Planejamento EAD - UTFPR
(Ações GTEAD 2019)

