
Acessibilidade Digital

Equipe da UFPR publica artigo sobre pesquisa que
objetiva investigar a percepção de acadêmicos
surdos sobre o uso da plataforma virtual Moodle.
15 estudantes surdos foram entrevistados para
coleta de dados.

Siga a CIPEAD nas redes sociais!

Você utiliza a plataforma E-aula RNP para
ministrar atividades online? Você sabia que agora
pode gravar suas aulas? Ainda não? Então corre
conferir esse tutorial que a CIPEAD preparou sobre
transmissão e gravação de conferências no
Eduplay da RNP. Língua Brasileira de Sinais e

Tecnologias Digitais

Confira o manual “Do ensino remoto ao ensino
híbrido”, preparado pela PROGRAD e pela CIPEAD.
Um manual composto por produções e orientações
para a implementação do Ensino Híbrido, que tem
como intuito orientar os setores, coordenações de
curso, docentes e estudantes da UFPR.

O Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB),
por meio da segunda fase do Edital nº 09/2022,
está selecionando propostas de cursos superiores
na modalidade EaD no âmbito do Programa
Sistema Universidade Aberta do Brasil. A segunda
fase engloba cursos que visem a formação de
agentes públicos e desenvolvimento econômico
social e local. Novas propostas podem ser
submetidas até o dia 12 de março de 2022, às
23h59, via SEI para a caixa da CIPEAD.

Geovana Gentili, coordenadora da CIPEAD,
compartilha ações que a Coordenadoria tem
realizado nos últimos meses.

com a palavra, Geovana Gentili
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Com o intuito de proporcionar uma troca de
conhecimentos e experiências entre docentes
durante o período de ensino remoto, foi criado o
programa Vivências Formativas. O programa
contou com diversas lives sobre assuntos
variados que estão disponíveis para acesso na
página de Vivências Formativas na UFPR Aberta. 

vivências formativas

Comunicação Multiplataforma

A CIPEAD e PROGRAD prepararam um material
especial para auxiliar a comunidade na formação
aberta para o ensino híbrido. São, ao todo, cinco
microaprendizagens abertas que a comunidade
pode realizar para aprimorar os conhecimentos e
auxiliar no desenvolvimento do ensino híbrido.
Além disso, as microaprendizagens também
oferecem certificação. 

microaprendizagens abertas

uab seleciona propostas de
cursos ead para segunda fase

Clique aqui para 
acessar o manual

Clique aqui para acessar 
as microaprendizagens

Clique aqui para
acessar a fanpage

Clique aqui para 
o artigo completo 

Clique aqui para 
acessar o tutorial.

Clique aqui e confira a
matéria completa 

https://www.instagram.com/cipead.oficial/
https://www.youtube.com/channel/UCpdgtJ711ZSg029yKwyjzhA
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/
https://www.facebook.com/Cipead.oficial
https://www.youtube.com/watch?v=FjXb9HbL_5c
http://www.prograd.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2021/09/Do-Ensino-Remoto-ao-Ensino-Hibrido-%E2%80%93-Manual-de-orientacoes-da-PROGRAD-UFPR.pdf
http://www.prograd.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2021/09/Do-Ensino-Remoto-ao-Ensino-Hibrido-%E2%80%93-Manual-de-orientacoes-da-PROGRAD-UFPR.pdf
http://www.prograd.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2021/09/Do-Ensino-Remoto-ao-Ensino-Hibrido-%E2%80%93-Manual-de-orientacoes-da-PROGRAD-UFPR.pdf
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=14
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=14
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=14
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=17
https://revistas.uece.br/index.php/linguagememfoco/article/view/6770#:~:text=Dessa%20forma%2C%20conclu%C3%ADmos%20que%20a,l%C3%ADngua%20portuguesa%20como%20segunda%20l%C3%ADngua
https://revistas.uece.br/index.php/linguagememfoco/article/view/6770#:~:text=Dessa%20forma%2C%20conclu%C3%ADmos%20que%20a,l%C3%ADngua%20portuguesa%20como%20segunda%20l%C3%ADngua
https://revistas.uece.br/index.php/linguagememfoco/article/view/6770#:~:text=Dessa%20forma%2C%20conclu%C3%ADmos%20que%20a,l%C3%ADngua%20portuguesa%20como%20segunda%20l%C3%ADngua
https://revistas.uece.br/index.php/linguagememfoco/article/view/6770#:~:text=Dessa%20forma%2C%20conclu%C3%ADmos%20que%20a,l%C3%ADngua%20portuguesa%20como%20segunda%20l%C3%ADngua
https://www.youtube.com/watch?v=hRLLPFWzPP8
https://www.youtube.com/watch?v=hRLLPFWzPP8
https://www.youtube.com/watch?v=hRLLPFWzPP8
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/2022/02/14/capes-publica-edital-para-selecao-de-propostas-de-cursos-superiores-ead-para-o-programa-sistema-uab/
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/2022/02/14/capes-publica-edital-para-selecao-de-propostas-de-cursos-superiores-ead-para-o-programa-sistema-uab/

