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ATUAÇÃO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DURANTE 
A PANDEMIA É O TEMA DO UERN TALKS DESTA 
QUARTA-FEIRA (27)

 Como as universidades estaduais têm atuado, 
em todo o Brasil, no apoio e execução de ações 
de enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus, mesmo com as dificuldades 
financeiras que marcam o cotidiano das 
instituições?

 Esta e outras perguntas serão respondidas 
durante a edição desta quarta-feira do UERN 
Talks, evento online realizado semanalmente 
pela Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN) que chega à 10ª edição.

Para falar sobre o tema, os convidados são a 
professora Fátima Raquel, vice-reitora e reitora 

em exercício da UERN, e o professor Rangel Júnior, reitor da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) e presidente da Associação Brasileira dos Reitores 
das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem).

O programa começa às 16h, com transmissão pelos canais da UERN TV 
no Youtube e Facebook, e no Canal 23.1 da TCM Telecom. A apresentação é 
do jornalista e professor da UERN, Esdras Marchezan.

Fonte: Comunicação UERN

EVENTO SOBRE METODOLOGIAS ATIVAS ABRE 
CONTEÚDO COM WEBINARS E CASES

Diante da pandemia de Covid-19 no primeiro semestre de 2020, a UVPR 
(Universidade Virtual do Paraná) e a Câmara de EaD da Abruem (Associação 
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais) se uniram 



para ofertar um segundo ciclo do evento, com conteúdo aberto e totalmente 
on-line para a formação continuada de professores, na perspectiva do projeto 
Ideias para uma Educação On-line (área de Lives e Webinars).

Webinars, lives e cases
 A programação conta com quatro unidades de conteúdos: Docência no 
Ensino Superior em Novos Tempos; Era Híbrida, Educação Disruptiva e 
Ambientes de Aprendizagem; Formação de Professores para/no Século 21 e 
Inovação: múltiplos desafios. Cada temática possui webinars com convidados 
especialistas e uma apresentação que foi realizada no formato de live na 
primeira edição. Há, também, um módulo com os cases que foram 
apresentados durante o encontro presencial por universidades e instituições 
sobre possibilidades das metodologias ativas no dia a dia.

Convidados
 Os webinars contam com nomes de destaque na área de inovação 
educativa, como António Moreira (UAB Portugal), Rodrigo Barbosa e Silva 
(Stanford), Lúcia Maria Dupret (Fiocruz) e Padmanabhan Seshaiyer 
(George-Mason University). Para os cases, além de palestra do professor 
Ricardo Fragelli (UNB), são evidenciadas instituições como Google, Sesi-PR, 
Atari e iniciativas interessantes das instituições de ensino superior públicas do 
Paraná. 

Realização
 Importante ressaltar que o primeiro Simpósio Nacional sobre 
Metodologias Ativas foi possível graças a uma parceria entre UVPR, Seti-PR 
(Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), Crea-PR 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), Câmara de EaD 
da Abruem, Sanepar, SEED-PR (Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 
do Paraná), Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste), por meio do 
Nead/UAB com o portal Licon, e Unespar (Universidade Estadual do Paraná).

Serviço
Conteúdo aberto do 1º Simpósio Nacional sobre Metodologias Ativas

Evento on-line e gratuito

Inscrições no site uvpr.pr.gov.br/metodologiasativas ou clique aqui  

Fonte: Comunicação UVPR

uvpr.pr.gov.br/metodologiasativas


EM SUA DUAS PRIMEIRAS SEMANAS DE CRIAÇÃO, 
IDEIAS ALCANÇA PESSOAS DE 20 ESTADOS 
BRASILEIROS

 Durante a primeira quinzena do mês de maio, 
o projeto Ideias para uma Educação On-line, 
da UVPR (Universidade Virtual do Paraná) em 
parceria com a Câmara de EaD da Abruem 
(Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais) 
alcançou pessoas de 20 Estados brasileiros e 
também do Distrito Federal. 

 No decorrer das duas semanas, as inscrições 
não pararam de aumentar, conforme dados 
do portal Licon (Livre Conhecimento) da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste, que 
hospeda os cursos. Considerando todas as 
opções disponíveis no catálogo, foram mais de 
mil inscrições.

 O projeto Ideias foi criado dentro da proposta de microlearning, 
focando na formação de docentes (e demais interessados) para o uso de TICS 
(Tecnologias da Informação e da Comunicação) em processos educativos. É 
importante salientar que o projeto vai sendo ampliado, sendo assim, é 
interessante voltar à página de vez em quando para conferir as novidades 
(uvpr.pr.gov.br/ideias).

 De acordo com a coordenadora da UVPR e da UAB/Unicentro, 
professora Maria Aparecida Crissi Knuppel, a repercussão tem sido muito 
positiva e o resultado é esforço coletivo de todas as instituições parceiras 
envolvidas. 

 Os cursos são gratuitos, breves, autoinstrucionais e com certificação. 
Os alunos podem escolher formações distribuídas em quatro áreas: 
Ferramentas e Recursos, Metodologias, Plataformas Virtuais e Lives e 
Webinars.

 Aliás, uma novidade dentro do projeto é o relançamento do conteúdo 
do Simpósio Nacional sobre Metodologias Ativas (que teve o primeiro ciclo no 
fim de 2019) na seção de Lives e Webinars. Assim, os interessados podem 
refletir sobre a docência nos tempos atuais a partir da perspectivas de 
convidados especialistas renomados. 

Tutorial de acesso ao Ideias: 

https://youtu.be/rALLYhqWGcc ou clique aqui

Fonte: Comunicação UVPR

https://youtu.be/rALLYhqWGcc

