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INSTRUÇÃO N.º 004//2008 - SUED/SEED

Assunto: Orientações sobre a participação
dos Professores Mestres e Doutores no
Programa de Desenvolvimento Educacional –
PDE.

A SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, e
considerando:
− a Lei Complementar Nº 103/2004, que dispõe sobre o Plano de Carreira
do Professor da Rede Estadual de Educação Básica;
−

a Resolução Secretarial Nº 4341/2007, que normatiza a
operacionalização do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE,
na Rede Pública Estadual de Ensino;

−

a continuidade da implementação da política de reconhecimento e
valorização dos professores da Rede Pública Estadual;

−

a contribuição que os professores, detentores de titulação, poderão
oferecer aos seus pares de forma compartilhada e solidária, coerente
com a concepção e característica inovadoras, formas pelas quais o
Programa pretende ser identificado; e

−

a necessidade de definir orientações para o desenvolvimento do Plano
Integrado de Formação Continuada para Professores do PDE,
detentores de título de Mestre ou Doutor, expede a seguinte
INSTRUÇÃO

1. O Professor PDE, com titulação obtida em Instituição de Ensino Superior que oferta
cursos de Pós Graduação stricto sensu reconhecido pela CAPES, terá
aproveitamento de sua titulação conforme as características definidas nos
documentos oficiais do Programa.
2. O pedido de aproveitamento da titulação deverá ser requerido no respectivo Núcleo
Regional de Educação – NRE ao qual o Professor PDE está vinculado, conforme
orientações da Coordenação Estadual do PDE.
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2.1 A partir do deferimento do pedido, o Professor PDE será considerado
“PROFESSOR PDE TITULADO” e realizará as atividades contidas no Plano
Integrado de Formação Continuada, diferenciado, com duração de 01 (um) ano,
conforme determinações da Coordenação Estadual do Programa.
2.2 O Professor PDE, que obteve deferimento de sua titulação e que por qualquer
razão não deseje aproveitá-la, deverá preencher o “Termo de Desistência de
Aproveitamento de Titulação” junto ao respectivo NRE e cumprirá integralmente as
atividades previstas para os 02 (dois) anos do Programa, denominando-se
“Professor PDE”.
2.3 O prazo para o preenchimento do “Termo de Desistência de Aproveitamento de
Titulação” dar-se-á até 03(três) dias úteis, após a divulgação, na página do PDE,
da Relação dos Professores PDE que obtiveram deferimento de seu requerimento
para aproveitamento de titulação.
3. O Plano Integrado de Formação Continuada Diferenciado do Professor Titulado
terá carga-horária de 582 horas, distribuídas em 02 (dois) períodos, de fevereiro de
2008 a dezembro de 2008, conforme o Anexo Único.
4. O Professor PDE Titulado terá afastamento de 100% das atividades funcionais no
Primeiro e Segundo Períodos do Programa, de acordo com a Resolução 4341/07.
5. O Professor PDE Titulado estará dispensado dos cursos/disciplinas oferecidos
pelas Instituições de Ensino Superior à qual está vinculado.
6. O Professor PDE Titulado, que manifestar interesse, poderá participar dos cursos
ofertados pelas IES, mediante solicitação oficial do Orientador, a ser encaminhada
com a devida antecedência pelo NRE à Coordenação Estadual do Programa, para
análise e aprovação. Neste caso, o pagamento de bolsa auxílio incidirá em apenas
um dos cursos.
7. No Primeiro Período do Programa, o Professor Titulado realizará as seguintes
atividades:
7.1 participação nos “Encontros de Orientação” junto ao seu Orientador na IES a fim
de obter subsídios teórico-metodológicos para a elaboração e efetivação do seu
Projeto de Pesquisa;
7.2 participação em “Encontros de Área”, objetivando socializar seu Projeto de
Pesquisa aos demais professores, visando aprofundamento do mesmo;
7.3 o Professor PDE Titulado deverá co-orientar 2 (dois) Professores PDE de sua
área, estando vinculados, preferencialmente ao seu Orientador na IES;
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7.4 participação em Curso do Sistema de Acompanhamento e Integração em Rede SACIR e Plataforma MOODLE;
7.5 elaboração do Projeto de Pesquisa, o qual será discutido com seu Orientador
junto à IES, oportunizando, desta forma, o aprofundamento de seu objeto de
pesquisa e/ou a continuidade de novos estudos, pertinentes ao seu contexto
escolar;
7.6 elaboração de uma produção didático-pedagógica, caracterizada como Caderno
Temático, OAC, Folhas, vídeos, filmes, artigos dentre outras, a ser utilizada no
momento de implementação de seu Projeto de Pesquisa na Escola;
7.7 participação no Programa Superação, contribuindo com subsídios teóricometodológicos na implementação de ações que promovam a melhoria da oferta da
Educação Básica na Rede Pública Estadual de Ensino;
7.8 participação em Curso Formação de Tutoria em Educação a Distância (EaD),
com o objetivo de coordenar o trabalho dos demais Professores da Rede Estadual
de Ensino, no ambiente virtual Moodle.
8.

No Segundo Período do Programa, o Professor PDE Titulado realizará as
seguintes atividades:

8.1 continuação das atividades de Orientação e Co-Orientação junto ao seu
Professor Orientador da IES;
8.2 participação em atividades e eventos acadêmicos junto à IES (congressos,
seminários, bancas de defesa, semanas acadêmicas, entre outras);
8.3 o Professor PDE Titulado deverá exercer atividades de docência, definidas pelo
Orientador da IES, tais como: cursos, mini-cursos, oficinas, comunicações, mesasredondas, entre outras;
8.4 apoio ao Professor Orientador na análise e elaboração de parecer da produção
didático-pedagógica dos demais Professores PDE;
8.5 coordenação de um Grupo de Trabalho em Rede (GTR), possibilitando a inclusão
virtual dos Professores da Rede nos estudos, reflexões, discussões e elaborações
realizadas pelo Professor PDE;
8.6 implementação das ações previstas em seu Projeto de Pesquisa, na escola,
visando contribuir na superação do problema diagnosticado e apresentado no
Projeto;
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8.7 realização de um Artigo Científico, como Trabalho Final, aprovado pelo seu
Orientador e articulado à temática de sua titulação e/ou às atividades
desenvolvidas no decorrer da implementação do seu Projeto de Pesquisa na
escola;
8.8 participação no “Simpósio de Encerramento do Programa do PDE”, com objetivo
de socializar os resultados alcançados no Programa.
9. Os casos omissos deverão ser encaminhados à DPPE- Coordenação Estadual do
PDE.
10. Fica revogada a Instrução Nº 004/2007 – SUED/SEED e demais disposições em
contrário.

Curitiba, 25 de março de 2008.

Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde
Superintendente da Educação
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ANEXO ÚNICO
ESTRUTURA E CRONOGRAMA DO PLANO INTEGRADO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA – PROFESSOR PDE TITULADO

1º PERÍODO - 18/02 à 11/07 de 2008
ATIVIDADES
Seminário de Integração

PROPONENTE
SEED / PDE

DATAS
MODALIDADE CH
fev/mar/08
presencial
24

Aula Inaugural

SEED / PDE

17/mar/08

presencial

08

I Encontro de Área

SEED / PDE

a partir de
abr/08

presencial

24

Encontros de Orientação

IES

a partir de
abr/08

presencial

32

Encontros de Co-orientação

IES

a partir de
abr/08

presencial

32

SEED/PDE/CETE
PAR

a partir de
abr/08

presencial

08

Professor PDE

a partir de
abr/08

presencial

32

Professor PDE

a partir de
mai/08

presencial

32

SEED / NRE

abr/jul/08

presencial

48

SEED / DPPE

a partir de
mai/08

presencial

32

IES / SEED

mai/jul/08

presencial

30

Curso – SACIR
Elaboração
Pesquisa

de

Projeto

Produção de Material Didático
Curso – Moodle
Programa Superação
Curso – Tutoria em EaD

de

TOTAL

302
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2º PERÍODO – 31/07 à 18/12 de 2008
ATIVIDADES
PROPONENTE
DATA
MODALIDADE CH
Participação em Atividades e
SEED / IES
a partir de jul/08 presencial
24
Eventos Acadêmicos
Encontros de Orientação

IES

a partir de jul/08

presencial

32

Encontros de Co-orientação

IES

a partir de jul/08

presencial

32

ESCOLA

retorno do
recesso escolar

presencial

32

II Encontro de Área

SEED / PDE

ago/08

presencial

24

Docência

IES / SEED

a partir de
ago/08

presencial

24

Apoio ao Professor OrientadorPROFESSOR PDE
na Análise e Parecer da
Produção didático-pedagógica

a partir de
ago/08

presencial

32

Trabalho Final

PROFESSOR PDE

ago/dez/08

presencial

32

Grupo de Trabalho em Rede

PROFESSOR PDEa partir de jul/08

à distância

32

presencial

16

Implementação do Projeto de
Pesquisa na escola

Simpósio de Encerramento do
PDE

SEED / IES

nov/dez/08

TOTAL

280

TOTAL
GERAL

582

