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Prezados(as) Professores(as) PDE:

Esta Orientação vem com o propósito de auxiliar os professores PDE nos encaminhamentos a

serem realizados para o cumprimento da carga horária de 96h, correspondentes à Inserção Acadêmi-

ca a Distância, cuja mudança ocorreu em função da necessidade de ampliar as possibilidades de for-

mação a distância, atendendo a cada área/disciplina do conhecimento.

As Inserções Acadêmicas a Distância são atividades que oportunizam a participação dos pro-

fessores PDE em eventos ofertados a distância, podendo ou não ser vinculados às suas Universidades

de origem. Ressaltamos que esses eventos devem ser gratuitos, totalmente a distância e com a carga

horária de 96h que podem ser distribuídas em um ou mais cursos. Sugere-se que esta carga horária

seja cumprida, preferencialmente, ao longo do primeiro ano, considerando que o professor PDE encon-

tra-se com o afastamento de 100% para se dedicar aos estudos acadêmicos.

Enfatizamos que esses cursos devem apresentar certificação. Para tanto, é de suma importân-

cia que o professor PDE esteja atento no momento da escolha do curso, a fim de verificar se este dis-

ponibiliza certificação. Essa certificação será validada pela Universidade a qual o professor PDE está

vinculado. Lembramos que tais cursos devem estar relacionados, preferencialmente, ao objeto de estu-

do do professor ou na área de educação, contribuindo assim para seu aprofundamento teórico-prático.

 Certos de que as orientações contidas neste documento contribuirão para o bom desempenho

do Professor PDE, desejamos bons estudos.

 Seguem sugestões de endereços eletrônicos de Cursos em EaD para as Inserções Acadêmicas

a Distância:

Dolores Follador
Coordenadora de Articulação Acadêmica

Coordenadora Estadual do PDE
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Cursos a Distância

UNICAMP – Universidade Estadual de Campintas / Faculdade de Educação - FE
https://www.fe.unicamp.br/ead/fe/2015_2Sem_FE191_B_20150811.html

Veduca
http://www.veduca.com.br/

Portal Dia a Dia Educação
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=75

FGV online:
Quizz novo acordo ortográfico
www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/Quiz---Jogo-Das-Novas-Regras-Ortograficas---Reconhecendo-
Texto-E-Contexto/OCWQUISEAD-01slsh2009-1/OCWQUISEAD_00/SEM_TURNO/664
Projeto Ensino Participativo
www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/Projeto-Ensino-Participativo---Teoria-E-Pratica/OCWPEPEAD-
01slsh2014-1/OCWPEPEAD_00/SEM_TURNO/2347
Sociologia
www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/Sociologia/OCWSOCEAD-01slsh2009-
1/OCWSOCEAD_00/SEM_TURNO/387

Learncafe
Educação Inclusiva
www.learncafe.com/cursos/educacao-inclusiva-a-aquisicao-da-linguagem-escrita-pela-crianca-surda
Como utilizar a internet com segurança
www.learncafe.com/cursos/como-utilizar-a-internet-com-seguranca
Altas habilidades e superdotação
www.learncafe.com/cursos/altas-habilidadessuperdotacao-encorajando-potenciais
Criando aplicativos móveis - fábrica de aplicativos
www.learncafe.com/cursos/criando-apps-sem-programacao

CENPEC - Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro
https://www.escrevendoofuturo.org.br/

Fundação Telefônica
http://www.escolasconectadas.org.br/home;jsessionid=CFAF819E70A86AA916094EB46B4E3AB5
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