
Seminário de Encerramento da Turma PDE/UNICENTRO  2016/2017

DATA:  04/12/2017            LOCAL: Campus CEDETEG

Sobre o Seminário –  é um evento a ser realizado no final do 4º período, com a
presença dos Professores PDE, dos Representantes do PDE nos NREs e SEED,
dos Coordenadores e Orientadores. Esta atividade tem a finalidade de apresentar as
Produções  dos  professores  PDE  à  comunidade  acadêmica  e  aos  diferentes
profissionais  da  área  da  Educação.  Nessa  perspectiva,  torna-se  necessário
oportunizar,  na  atividade  de  encerramento,  um  momento  de  reflexão  sobre  os
redimensionamentos educacionais futuros, considerando que os Professores PDE
retornam em tempo integral às suas funções e atividades de docência nos espaços
escolares. Esses redimensionamentos se referem à aquisição de aprofundamentos
teórico-práticos  que  vislumbram  mudanças  tanto  nas  ações  de  docência  do
Professor concluinte do PDE, quanto nas adequações pedagógicas necessárias ao
cotidiano  escolar.  Na  busca  de  integrar,  fortalecer  e  articular  os  dois  níveis
educacionais,  Educação Básica  e o Ensino  Superior,  é  que se propõe que este
evento aconteça. Também com o intuito de celebrar os dez anos de existência do
Programa,  reforçar  o  objetivo  do PDE que está  voltado à melhoria  gradativa  da
educação pública paranaense, por meio da socialização das práticas implementadas
nas escolas em 2017, sob a orientação dos docentes da UNICENTRO.

Programação do Seminário de encerramento: 04/12/2017, Campus CEDETEG.

MANHÃ 8h  às  8h30min.  Abertura:  Pronunciamentos.  Vídeo  Institucional  –
Apresentação  Secretária  e/ou  Superintendente.  Vídeo  Institucional  10
anos do PDE e apresentação de dados sobre o PDE (fala representante
SEED). Local: auditório Central, CEDETEG.

8h30min  às  9h45min -  Palestra  sobre  “Inovação  e  Qualidade  na
Educação Básica” 

Intervalo 

10h às 12h - Apresentação de trabalhos: em salas distintas, por área, sob
a supervisão do coordenador de área e com a presença dos orientadores.

TARDE 13h30min às 16h30min - Apresentação de trabalhos: em salas distintas,
por área, sob a supervisão do coordenador de área e com a presença dos
orientadores. 

Intervalo 

16h45min  às  17h –  Encerramento.  Apresentação  da  avaliação  PDE
2016/2017. Entrega dos Certificados dos trabalhos apresentados. Entrega
de relatório  à SEED com dados quantitativos e qualitativos,  e detalhes
sobre o processo de organização da Turma PDE 2016/2017.


