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ORIENTAÇÃO N.º 009/2013 – PDE

FORMAÇÃO TECNOLÓGICA: TUTORIA
ORIENTAÇÕES AOS REPRESENTANTES DO PDE E ASSESSORES DAS CRTES

A segunda etapa da Formação Tecnológica divide-se em dois momentos:
- Curso de Formação de Professores Tutores, com o acompanhamento do Professor
Tutor no Ambiente Virtual de Ensino e de Aprendizagem da SEED, e-escola.
- Edição do GTR do Professor PDE, cuja docência será dos Assessores das CRTEs,
conforme cronograma a seguir:

2º Período

Etapa

Curso de Formação
de Professores
Formação
Tutores
Tecnológica: Tutoria
(64h)
Edição do GTR

Modalidade/carga
horária

Período de
Realização/2013

Distância (48h)

14/10 a 13/12

Presencial (16h)

18 a 29 de
novembro

O Curso de Formação de Professores Tutores, realizado no momento a
distância, é ofertado pela Equipe de Educação a Distância da Coordenação de Formação
Continuada - CFC/EaD. O momento presencial, Edição do GTR, por sua vez, é uma ação
realizada em parceria entre CFC/EaD, Coordenação de Apoio ao Uso de Tecnologias CAUTEC e Coordenação Estadual do PDE.
O Curso de Formação de Professores Tutores será realizado no Ambiente
Virtual de Ensino e de Aprendizagem da SEED, e-escola, com o acompanhamento dos
Professores PDE sendo realizado pelos Professores Tutores previamente selecionados
através de edital.
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A Edição do GTR ocorre em 16 (dezesseis) horas divididas em dois dias
consecutivos de 8 horas cada. O período de realização dos encontros presenciais deverá
ser entre 18 a 29 de novembro de 2013, conforme previsto no calendário da Turma PDE
2013.
Para a organização das turmas os Assessores das CRTEs deverão considerar que:
–

A docência do momento presencial deverá ser realizada, preferencialmente,
por 02 (dois) Assessores da CRTE.

–

Deverá ocorrer no município sede do NRE.

–

Os grupos deverão conter no máximo 15 Professores PDE, ajustando o grupo
de acordo com o laboratório de informática que será utilizado.

–

A quantidade de grupos por NRE e a escolha das escolas de realização do
curso será de responsabilidade das CRTEs.

A edição do GTR ocorrerá no momento presencial e será possível somente no
Ambiente Virtual de Ensino e de Aprendizagem da SEED – e-treinamento o qual estará
aberto para tal até 18/12/2013. Na sequência, ocorrerá a migração dos GTRs para o
Ambiente Virtual de Ensino e de Aprendizagem da SEED – e-escola, onde o Professor
PDE terá perfil que não permitirá edição. Portanto, a edição do GTR deverá ser finalizada
durante este momento da Formação Tecnológica. As alterações posteriores, caso sejam
imprescindíveis, deverão ser solicitadas à Equipe Tecnológica da Coordenação Estadual
do PDE, mediante justificativa, através do e-mail gtrpde@seed.pr.gov.br.
O Representante do PDE no NRE deverá inserir no SACIR a atividade “Formação
Tecnológica - Tutoria” – 64 horas, de acordo com o cronograma e deverá definir as
turmas em conjunto com os Assessores das CRTE/NRE. Ao cadastrar a atividade, no
item “cronograma” deverá ser registrada a data, o local do momento presencial e os
nomes dos Assessores da CRTE que estarão ministrando a formação em cada uma das
turmas.
O Representante do PDE no NRE deverá utilizar a Lista de Freqüência emitida
via SACIR e enviar Relatório de Ausentes (também emitido via SACIR) à Coordenação
do PDE após a realização dos encontros presenciais.
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Os Professores PDE, que por motivos legalmente justificáveis não comparecerem
ao Encontro Presencial, deverão encaminhar ao Representante do PDE no NRE o pedido
de reagendamento/reposição da falta que deverá seguir as orientações para reposição
de atividades de acordo com a Orientação nº 006/2013.
No Portal Dia a Dia Educação, dentro do espaço do PDE (Educadores – Formação
– PDE), estarão disponibilizados os materiais de apoio, no link “Formação Tecnológica”.

Curitiba, 09 de outubro de 2013.
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