ORIENTAÇÃO N.º 10/2016 – PDE

Curitiba, 20 de julho de 2016.

Prezados Coordenadores das IES, Representantes do PDE no NRE,
Orientadores e Professores PDE:

Em agosto iniciamos o segundo período, que será bastante intenso em
número de atividades. Por isso, é importante estarmos atentos ao que segue:
1. Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola: entre os dias 21 e
22/07/2016 deverá ser postada, no Sacir, a versão preliminar do
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. O parecer favorável,
relativo a esse projeto, só deverá ser emitido após a postagem da
versão final do projeto (após o Encontro de Área) que terá, como
prazo, 22/09/2016. O parecer impresso e com a assinatura do
Orientador deverá ser entregue no NRE, entre os dias 03 a 05 de
outubro, conforme Orientação n.° 09/2016. Caso o Professor PDE
necessite realizar alterações no seu projeto, após a emissão do
parecer do Orientador, deverá solicitar, via protocolo, a troca do
arquivo no Sacir, e encaminhar à Coordenação do PDE na SEED,
contendo justificativa, bem como a anuência do Orientador. Essa
anuência deve ter o formato de declaração e ser impressa em papel
com timbre da IES.
2. Produção Didático-Pedagógica: no início de agosto acontecerá o II
Seminário Integrador, que tem por objetivo orientar a escrita da
Produção Didático-Pedagógica, no que se refere aos formatos de
produção, bem como aos cuidados a serem observados quanto aos
direitos autorais, que vão além da simples referenciação das fontes.
Essa produção será um dos suportes para a implementação do

Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, em 2017. O prazo
final para a postagem dessa produção no Sacir, pelo Professor PDE,
e a emissão do parecer correspondente do Orientador, estão
previstos para 14/12/2016. Também, neste caso, após a emissão do
parecer, a troca de arquivo somente será possível mediante
protocolado encaminhado à Coordenação do PDE na SEED, com a
anuência do Orientador. Essa anuência deve ter o formato de
declaração e ser impressa em papel com timbre da IES.
3. Cursos III, IV e V: também no segundo período acontecerão os
cursos III, IV e V, nas Instituições de Ensino Superior - IES,
conforme calendário de cada IES. Portanto, é importante que o
Professor PDE esteja atento a este cronograma, de acordo com a
IES a que está vinculado.
4. Formação Tecnológica a Distância: de 05 de outubro a 08 de
novembro haverá a formação tecnológica a distância - Mediando o
GTR -, no intuito de preparar o Professor PDE para ser mediador do
seu Grupo de Trabalho em Rede – GTR. Como esse curso é de
curta duração e totalmente a distância, não há previsão de reposição
caso o Professor PDE perca as datas previstas.
5. Formação Tecnológica Presencial para Edição do GTR: entre
21/11 e 02/12 haverá Formação Tecnológica com carga horária de
24 horas, realizada, presencialmente, em três dias. Nesse momento,
o GTR será editado, com o auxílio das equipes da CRTE dos NREs.
Para isso, será encaminhado, no mês de agosto, o Caderno de
Orientação do GTR, para que o Professor PDE possa produzir e
discutir com o seu Orientador a elaboração dos enunciados e do
conteúdo de seu GTR. É imprescindível que a elaboração do seu
caderno do GTR esteja pronta no dia dessa formação presencial.
Atenção: as datas da formação tecnológica presencial serão
organizadas pelos Assessores de Tecnologias Educacionais do
NRE, em conjunto com os Representantes do PDE no NRE e
Coordenadores das IES, podendo ampliar o período da oferta entre

01/11 e 16/12/2016, de acordo com o número de Professores PDE
de cada NRE.
Dessa maneira, é fundamental que todos estejam atentos aos prazos
de conclusão de cada produção e das atividades previstas no calendário.
Salientamos a importância do cumprimento das datas, uma vez que qualquer
atraso poderá comprometer as atividades do Programa em 2017.
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