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A.1. APRESENTAÇÃO  

O presente documento trata do Plano do Curso Técnico de Nível Médio em 

Agente Comunitário de Saúde, inserido no eixo tecnológico Ambiente, saúde e 

Segurança. Este plano foi elaborado pelos docentes da Coordenação do Curso de 

Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, em consonância à Orientação Técnica e 

Pedagógica do IFPR e com base na legislação que norteia a Educação e mais 

especificamente da Educação Profissional com carga horária de 1.210 horas  (hum 

mil e duzentas e dez horas) compatível ao conhecimento necessário para a 

formação do futuro profissional. 

 

 

1.1.HISTÓRICO DO IFPR - EAD 

O atual IFPR - Instituto Federal do Paraná tem suas raízes em 1869 a partir da 

criação da Escola Técnica que pertencia à antiga Colônia Alemã de Curitiba, sendo 

seus fundadores Gottliebe Mueller e Augusto Gaertner, sócios da “Verein Deutche 

Schule”. Até 1914 o estabelecimento chamou-se Escola Alemã, tendo nesta ocasião 

mudado sua denominação para Colégio Progresso. Em 1914, a então Academia 

Comercial Progresso foi adquirida pela Faculdade de Direito da Universidade do 

Paraná, conforme consta da ata da reunião da respectiva Congregação, realizada a 

18 de dezembro daquele ano, e de acordo com escritura pública de incorporação, 

lavrada a 20 do mês de abril de 1942, no Cartório do 1º Tabelionato desta Capital, 

às folhas 11 e 12 do livro nº 291, sendo autorizada a funcionar sob a denominação 

de Escola Técnica de Comércio anexa à Faculdade de Direito da Universidade do 

Paraná, por ato do Ministério da Educação e Cultura, datado de 27 de fevereiro de 

1942. Com a federalização da Universidade do Paraná pela Lei nº 1.254, de 04 de 

dezembro de 1950, continuou a Escola a ser mantida pela Faculdade de Direito, 

consoante o artigo 15 da aludida lei. Por decisão do Conselho Universitário, 

proferida em 22 de janeiro de 1974, a Escola foi integrada à Universidade Federal do 

Paraná, como órgão suplementar, sob a denominação de Escola Técnica de 

Comércio da Universidade Federal do Paraná. 

A Escola Técnica de Comércio, voltada aos objetivos da Lei nº 5.692/71, é 

autorizada a ofertar os cursos Técnicos em Contabilidade e Secretariado, e outros 

cursos de formação profissional, além de aperfeiçoamento adequado ao 
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aprimoramento de conhecimentos e capacitação técnica de egressos de seus 

cursos, realizando um trabalho educativo com qualidade e eficiência. 

A partir de 14 de dezembro 1990, ao aprovar a reorganização administrativa da 

Universidade Federal, o Conselho Universitário alterou sua denominação para 

Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná. No ano letivo de 1991 a escola 

passa a ofertar os seguintes cursos: Técnico em Enfermagem, Técnico em Higiene 

Dental, Técnico em Prótese Dentária e Técnico em Processamento de Dados, além 

do tradicional Curso Técnico em Contabilidade, passando a especializar-se em 

cursos do Setor Serviços. Ainda na década de 90 são implantados os cursos: 

Técnico em Administração de Empresas, Técnico em Artes Cênicas, Técnico em 

Radiologia Médica e Técnico em Transações Imobiliárias. 

Com a promulgação da Lei nº 9.394/96 e do Decreto 2.208/97 a Escola passa 

a adaptar-se a nova situação da Reforma da Educação Profissional, reestruturando 

seus cursos e implantando o Curso Tecnologia em Informática. 

No período de 2002-2005 a Escola passa a atender as demandas de 

profissionalização de Instituições e da Sociedade Civil organizada, implantando 

cursos nas seguintes áreas profissionais: indústria, agropecuária, turismo e 

hospitalidade. Além de atuar em novas áreas profissionais a escola amplia o número 

de cursos nas áreas profissionais de artes, gestão e saúde. 

Levando em consideração que um expressivo número de paranaenses tem 

dificuldade de acesso à escola pública de qualidade, a partir do ano de 2002 a 

Escola inicia um processo de descentralização curricular de seus cursos presencias 

e implanta cursos na Modalidade de Educação à Distância na área de Gestão. Com 

o intuito de assegurar a Política Afirmativa da Universidade Federal do Paraná, no 

ano de 2005 é implantado o Sistema de Cotas Social e Racial, com 20% das vagas 

para cada cota, num prazo de 10 (dez) anos. No decorrer destes 10 anos a 

Universidade Federal do Paraná estará atuando nas Escolas Públicas com cursos 

de capacitação com a finalidade de melhorar a qualidade do ensino nas escolas 

pública. 

Com a Lei 11.892 do dia 29 de dezembro de 2008, cria-se o Instituto Federal 

do Paraná, com a extinção da Escola Técnica vinculada a Universidade Federal do 

Paraná. 
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Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são instituições de 

educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 

especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos às suas práticas pedagógicas. Os IFET's compõem a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. 

Os institutos devem ter forte inserção na área de pesquisa e extensão, visando 

estimular o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas e estendendo seus 

benefícios à comunidade. Metade das vagas será destinada à oferta de cursos 

técnicos de nível médio, em especial cursos de currículo integrado. 

Na educação superior, o destaque fica para os cursos de engenharias e de 

licenciaturas em ciências física, química, matemática e biologia. Ainda serão 

incentivadas as licenciaturas de conteúdos específicos da educação profissional e 

tecnológica, como a formação de professores de mecânica, eletricidade e 

informática. 

Os institutos federais terão autonomia, nos limites de sua área de atuação 

territorial, para criar e extinguir cursos, bem como para registrar diplomas dos cursos 

por ele oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior. Ainda exercerão 

o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. 

Cada instituto federal é organizado em estrutura com vários campi, com proposta 

orçamentária anual identificada para cada campus e reitoria, equiparando-se com as 

universidades federais. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná criado 

mediante transformação da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná, sua 

Reitoria está instalada em Curitiba, com campi em Curitiba, Assis Chateaubriand, 

Campo Largo, Cascavel, Curitiba - Educação à Distância, Foz do Iguaçu, Irati, 

Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba e 

Umuarama.  

 

 

 

http://campolargo.ifpr.edu.br/
http://campolargo.ifpr.edu.br/
http://200.17.98.190/ead2008/default.aspx
http://200.17.98.190/ead2008/default.aspx
http://irati.ifpr.edu.br/
http://irati.ifpr.edu.br/
http://irati.ifpr.edu.br/
http://jacarezinho.ifpr.edu.br/
http://jacarezinho.ifpr.edu.br/
http://palmas.ifpr.edu.br/
http://palmas.ifpr.edu.br/
http://paranavai.ifpr.edu.br/
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O Instituto Federal do Paraná desenvolve as seguintes atividades 

educacionais: 

 Oferta de educação profissional, levando em conta o avanço do 

conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos e 

processo de produção e distribuição de bens e serviços; 

 Atuação prioritária em cursos técnicos, de tecnologia, iniciação 

profissional e formação continuada de trabalhadores nos diversos setores da 

economia; 

 Oferta de ensino médio; 

 Oferta de educação profissional, levando em consideração as 

tendências do setor produtivo e do desenvolvimento tecnológico; 

 Realização de pesquisas aplicadas; 

 Integração das ações educacionais com as expectativas da sociedade 

e as tendências do mundo do trabalho; 

 Promoção da transição entre a escola e o mundo do trabalho, 

capacitando jovens e adultos com conhecimentos gerais e específicos 

necessários ao exercício de atividades produtivas; 

 Especialização, aperfeiçoamento e atualização de trabalhadores em 

seus conhecimentos científicos e tecnológico; 

 Qualificação e atualização de jovens e adultos, independente do nível 

de escolaridade, visando a sua inserção e melhor desempenho no mercado de 

trabalho. 

O Instituto atua em conformidade com o Catálogo Nacional dos cursos 

Técnicos, nos seguintes eixos tecnológicos: 

  Ambiente, Saúde e Segurança 

  Apoio Educacional 

  Controle e Processos Industriais 

  Gestão e Negócios 

  Hospitalidade e Lazer 

  Informação e Comunicação 
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  Infraestrutura 

  Produção Alimentícia 

  Produção Cultural e Design 

  Produção Industrial 

 Recursos Naturais 

 

 

5. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA 

INSTITUIÇÃO 

A busca por profissionais qualificados para o mercado de trabalho vem se 

tornando uma realidade cada vez mais consistente e a Educação a distância - EAD 

tem sido vista como uma aliada neste processo. Incentivados pela necessidade de 

democratização de acesso, atualização profissional e das possibilidades decorrentes 

da telemática, a educação a distância vem se expandindo consideravelmente no 

mundo e no Brasil, levando as pessoas e instituições a utilizarem-na como mais uma 

forma de buscar e promover conhecimentos.  

Considerando o expressivo número de paranaenses com dificuldade de acesso à escola 

pública de qualidade, a possibilidade de utilização de diferentes estratégias pedagógicas, 

atendendo a diferentes perfis e necessidades de desenvolvimento, a aprendizagem por 

demanda, atendendo especificidades institucionais e o acesso ao conhecimento diminuindo 

barreiras geográficas (atendimento simultâneo de alunos em qualquer lugar no Brasil) a partir 

do ano de 2005 a Escola Técnica da UFPR, ET/UFPR, hoje Instituto Federal do Paraná inicia 

o processo de descentralização curricular de seus cursos presencias e implantando cursos na 

Modalidade de Educação à Distância na área de Gestão.  

Entre 2005 a2007 aET/UFPR esteve presente em 210 municípios dos estados do Paraná, 

Florianópolis e São Paulo, com a oferta dos cursos técnicos em Contabilidade, em 

Administração Empresarial, em Serviços Públicos e em Secretariado, formando ao final de 

dois anos 8.000 técnicos. 

Em 2006, implantou e implementou o Curso técnico em Serviços Públicos em parceria 

com o Governo do Estado do Paraná e Prefeituras. Curso este, ação do Programa de 

Qualificação de Servidores Públicos em parceria com a Secretaria de Estado de 



 9 

Desenvolvimento Urbano – SEDU, Secretaria de Estado da Administração e Previdência – 

SEAP através da Escola de governo e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior - SETI capacitando 2.300 alunos/servidores estaduais e municipais.  

Desde 2007, oferta os cursos Técnicos em Segurança do Trabalho, Técnico 

em Meio Ambiente, Técnico em Vigilância em Saúde, Técnico em Radiologia, em 

130 municípios do Brasil, atendendo 3.200 estudantes. 

Em 2008, o Governo do Estado do Paraná com uma demanda de qualificação 

de cerca de 55.000 servidores sem curso superior, estabelece nova parceria com 

Universidade Federal do Paraná através da Escola Técnica e instituições públicas 

nas esferas federal, estadual e municipal para a oferta do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Pública com a finalidade qualificar seus servidores públicos 

em particular na área de Gestão de Serviços Públicos. Este curso em andamento, 

conta com quase 7.000 alunos sendo profissionalizados em serviço, num processo 

de educação permanente. 

Em dezembro de 2008, o IFPR implantou os cursos Técnicos em Secretariado 

e em Gestão Pública, pelo programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E-Tec Brasil. 

Este programa é uma parceria com o Ministério da Educação – MEC, através da 

Secretaria de Educação a Distância – SEED e a Secretaria de Educação do Estado 

do Paraná – SEED/PR com o objetivo de democratizar a oferta do ensino técnico 

público e de qualidade, levando cursos não só às regiões distantes e à periferia das 

grandes cidades e incentivar os jovens a concluir o ensino médio. Com esta iniciativa 

atende 6.400 alunos distribuídos em 126 pólos de atendimento presenciais. 

Em 2009 o IFPR dando continuidade ao projeto de qualificar os servidores 

públicos em particular na área de Gestão de Serviços Públicos expande a segunda 

turma do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, atendendo uma média 

de 7.000 alunos.  

A partir da parceria com o Ministério da Pesca, foi possível em 2010, inaugurar 

um projeto inédito ofertando os Cursos Técnicos PROEJA de Pesca e de 

Aquicultura, com o objetivo de atender a uma parcela esquecida da população 

brasileira num processo de inclusão social efetiva a partir da qualificação dos 

pescadores e seus familiares, oportunizando a esses indivíduos a constituição de 

uma cidadania nunca dantes percebida. 
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Em 2010 oferta-se o curso Técnico em Administração, como também a 

segunda turma dos Cursos Técnicos em Secretariado e Técnico de Serviços 

Públicos. 

Para 2011 as propostas de cursos abrangem a continuidade dos Cursos 

Técnicos em desenvolvimento e a oferta dos Cursos: Técnico em Meio Ambiente, 

Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Reabilitação de Dependentes 

Químicos, Técnico em Eventos buscando atender às demandas atuais de formação 

da população frente aos desafios contemporâneos. 

Também estão sendo planejados Cursos de Pós Graduação na área de Gestão 

e Capacitação de Tutores.  

A EAD vem sendo utilizada pelo governo em todas as esferas como ferramenta 

educacional para atender numerosos segmentos da população visando à diminuição 

de processos de exclusão social e atendendo grandes contingentes que não podem 

freqüentar os ambientes acadêmicos tradicionais por inúmeros motivos. 

Assim é que o Instituto Federal do Paraná - IFPR, diante de uma sociedade 

moderna, caracterizada pelos avanços da ciência e da mídia eletrônica, vinculadas 

ao processo produtivo, onde estão sendo alteradas não só as metodologias de 

aprendizagem, mas o comportamento das pessoas, não poderia se omitir como 

instituição de Ensino. A partir do avanço científico e tecnológico, através da 

utilização destas mídias, o IFPR tem a possibilidade de cumprir seu papel social, não 

só como uma instituição de Curitiba, mas como o verdadeiro Instituto Federal do 

Paraná. Isso tudo em prol de uma educação mais democrática, oportunizando aos 

cidadãos paranaenses a qualificação/re-qualificação necessária ao ingresso no 

mundo do trabalho e, portanto, a uma vida mais digna a que todos têm direito. 

Por tudo isso o IFPR com a sua excelência educacional histórica, através das 

possibilidades viabilizadas pelas tecnologias de Informação e comunicação e a 

Educação a Distância cumpre com louvor a sua missão de proporcionar educação 

profissional de qualidade não somente para os municípios do estado do Paraná, 

mas para todo o território nacional.  
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B.1. JUSTIFICATIVA 

a) Descrição da Situação/Problema 

A política de saúde no Brasil, tendo a Reforma Sanitária como referência 

doutrinária e o Sistema Único de Saúde (SUS) como estratégia de reorientação 

setorial e institucional, fornece indicações importantes para a ordenação da 

formação dos trabalhadores do setor, apontando a necessidade de considerar o 

processo de trabalho em saúde como eixo estruturante para a organização dos 

processos de educação profissional. 

Estas indicações estão expressas na Constituição Federal de 1988 e nos 

dispositivos legais infraconstitucionais (Leis 8080/90 e 8142/90) que definem um 

conceito ampliado de saúde, para além da dimensão setorial dos serviços, e 

um conjunto de princípios balizadores, centrados na integralidade, universalidade e 

eqüidade da atenção, bem como no controle social e na descentralização da gestão, 

com comando único em cada esfera de governo. Assim, “saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença ede outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (Artigo 196 da 

Constituição Federal). 

Ao garantir a universalidade do acesso, a Constituição Federal intensificou a 

demanda aos serviços de saúde, tradicionalmente centrados no eixo hospitalar. 

Buscando criar estratégias para reverter este modelo e atender à demanda 

crescente,várias experiências, em nível local, começaram a surgir priorizando ações 

de promoção da saúde e prevenção de agravos, incorporando, em muitas delas, as 

contribuições da própria população, por meio de sua cultura no “saber-fazer” os 

cuidados com sua própria saúde. Estas experiências influenciaram a concepção do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (1991) e posteriormente do Programa 

de Saúde da Família (1994). 

Nesse cenário, o agente comunitário de saúde desempenha um papel de 

mediador social, sendo considerado “um elo entre os objetivos das políticas sociais 

do Estado e os objetivos próprios ao modo de vida da comunidade; entre as 

necessidades de saúde e outros tipos de necessidades das pessoas; entre o 

conhecimento popular e o conhecimento científico sobre saúde; entre a capacidade 
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de auto-ajuda, própria da comunidade, e os direitos sociais garantidos pelo Estado.” 

(Nogueira et al, 2000). 

A profissionalização desses trabalhadores deve, então, considerar as novas 

perspectivas delineadas para a educação profissional no Brasil (Lei Federal nº 

9.394/96,Decreto Federal 5.154/20042, Parecer do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) nº 16/99 e Resolução CNE/CEB 

nº04/99) que apontam para a elevação da escolaridade e para uma concepção de 

formação que proporcione compreensão global do processo produtivo, com a 

apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a 

mobilização dos valores necessários à tomada de decisões. Deve considerar, 

também, as necessidades apontadas pelo SUS, que exige profissionais com 

capacidade de atuar nos diferentes setores, de forma a promover a melhoria dos 

indicadores de saúde e sociais, em qualquer nível do Sistema. Nesse contexto, a Lei 

Federal 10.507, de 10 de julho de 2002 cria a profissão de ACS - Agente 

Comunitário de Saúde. Naquele momento, a maioria dos ACSs - Agentes 

Comunitários de Saúde, não tinha formação adequada para exercer todas as 

atividades inerentes ao cargo, pois segundo o referencial curricular e o manual 

técnico dos Ministérios da Educação e da Saúde de2004, 18% dos trabalhadores da 

área tinham apenas o ensino fundamental e 22% sequer possuíam esse nível de 

ensino completo. 

 

b) Contextualização 

A lei 10.507 de 2002 só regeu as atividades dos ACSs - Agentes Comunitários 

de Saúde até 06 de outubro de 2006, quando foi publicado pela lei nº 11.350, de 5 

de outubro de 2006. Esta passa a exigir que os ACSs - Agentes Comunitários de 

Saúde que ingressarem no sistema após a publicação da lei, devam ter concluído, 

com aproveitamento, o curso introdutório de formação inicial e continuada em ACS - 

Agente Comunitário de Saúde, alem de possuir ensino fundamental completo. 

Assim, o Ministério da Saúde reconhece e valoriza a formação dos 

trabalhadores 

como um componente para o processo de reajuste da força de trabalho, no 

sentido de contribuir decisivamente para a qualificação e a efetivação da política 

nacional de saúde. 
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Esta concepção da formação busca caracterizar a necessidade de elevação da 

escolaridade e dos perfis de desempenho profissional, possibilitando aumento da 

autonomia intelectual dos trabalhadores – domínio do conhecimento técnico-

científico,capacidade de auto planejamento, de gerenciar tempo e espaço de 

trabalho, de exercitara criatividade, de trabalhar em equipe, de interagir com os 

usuários dos serviços, de ter consciência da qualidade e das implicações éticas do 

seu trabalho. Assim, para fortalecer e aumentar a qualidade de resposta do setor 

saúde às demandas da população, o Ministério da Saúde tem investido fortemente 

na política de educação profissional, articulando estratégias que envolvem o 

aumento da escolaridade, a profissionalização e a educação permanente dos 

trabalhadores do setor. 

Em resposta aos investimentos feitos pelo Ministério da Saúde, a demanda por 

agentes comunitários de saúde cresceu de forma acelerada. Isso é facilmente 

verificado quando se examina os editais de concursos públicos de prefeituras de 

diversas cidades, que tem a responsabilidade de promover a saúde da população 

por meio do programa saúde da família, programa em que esse profissional, estará 

inserido. Ocorre que a maioria dos que buscam concorrer ao cargo de ACS - 

Agentes Comunitários de Saúde não tem formação adequada em conformidade com 

a lei no 11.350\2006. Isso também é evidenciado pela busca das prefeituras por 

cursos de qualificação profissional para seu quadro permanente de funcionários do 

setor. Nesse contexto, o curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde ofertado 

pelo Instituto Federal do Paraná - Campus EaD - IFPR buscará suprir a necessidade 

de formação adequada dos cidadãos que almejam a profissão de ACS e dos que já 

atuam, como via de conexão e integração entre as unidades de saúde e a 

comunidade onde está inserido. 

 

 

C.1.OBJETO 

O Curso ora proposto encontra-se inserido no Eixo Ambiente, Saúde e 

Segurança, que compreende tecnologias associadas à melhoria da qualidade de 

vida, à preservação e utilização da natureza, desenvolvimento e inovação do 

aparato tecnológico de suporte e atenção à saúde. Abrangem ações de proteção e 

preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais, da segurança de pessoas e 

comunidades, do controle e avaliação de risco, programas de educação ambiental. 
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Tais ações vinculam-se ao suporte de sistemas, processos e métodos 

utilizados na análise, diagnóstico e gestão, provendo apoio aos profissionais da 

saúde nas intervenções e no processo saúde-doença de indivíduos, bem como 

propondo e gerenciando soluções tecnológicas mitigadoras e de avaliação e controle 

da segurança e dos recursos naturais. Pesquisa e inovação tecnológica, constante 

atualização e capacitação, fundamentadas nas ciências da vida, nas tecnologias 

físicas e nos processos gerenciais são características comuns deste eixo. 

A organização curricular do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde 

Subseqüente na modalidade em EaD – Educação à Distância foi elaborada de forma 

a ofertar uma educação profissional objetivando o “permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva” (Artigo 39da LDB), permitindo aos discentes, efetivo 

acesso às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade, que tanto modificam 

suas vidas e seus ambientes de trabalho. Além disso, o curso seguirá as disposições 

expressas no catálogo nacional de cursos técnicos - MEC. 

O Projeto Político-Pedagógico do Curso Técnico em Agente Comunitário de 

Saúde EaD - Educação à Distância está fundamentado em um currículo onde o 

processo ensino-aprendizagem é baseado no:  

a) âmbito da mobilização social, integração entre a população e as 

equipes de saúde e do planejamento das ações;  

b) no âmbito da promoção da saúde e prevenção de doenças, dirigidas 

aos indivíduos, grupos específicos e a doenças prevalentes e  

c) no âmbito da promoção, da prevenção e do monitoramento das 

situações de risco ambiental e sanitário. 

A efetivação da proposta pedagógica do curso passa por ações teórico-práticas 

com ênfase ao exercício de atividades profissionalizantes, integrando ambientes e 

recursos de aprendizagem que incluem ambientes práticos por intermédio das AS - 

Atividades Supervisionadas que se dará durante o desenvolvimento do curso, de 

pelo menos 02, (duas) Atividades Supervisionadas por modulo, visitas técnicas e 

estágio não curricular, onde o aluno terá oportunidade de proceder ao 

questionamento e ao desenvolvimento de seu senso crítico. 

Assim, o currículo do curso está fundamentado nas características da formação do 

profissional, com a correspondente atribuição do título, nas atividades e 
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competências para o exercício profissional, nos arranjos produtivos locais e 

regionais e no compromisso social. 

 

D.1.OBJETIVO  

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar formação técnica de nível médio em Agente Comunitário de 

Saúde na modalidade subseqüente, por meio do desenvolvimento de competências, 

nas quais o profissional desenvolva uma relação dialética com as múltiplas relações 

sociais existentes, em cuja totalidade insere-se a vida, e através do pensar 

holisticamente possa contemplar a necessidade do aprender permanente que lhe 

permitirá o acompanhamento da evolução dos conhecimentos, considerando a 

evolução tecnológica, as necessidades advindas do contexto político-social, e as 

exigências relevantes do mundo do trabalho, capaz de atuar junto às equipes 

multiprofissionais que desenvolvem ações de cuidado e proteção à saúde de 

indivíduos e grupos sociais, em domicílios e coletividades. 

 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Formar técnicos em Agente Comunitário de Saúde, de nível médio que 

desenvolvam competência para: 

  Atuar na perspectiva de promoção, prevenção e proteção à saúde, 

orientando e acompanhando famílias e grupos em seus domicílios e os 

encaminhando aos serviços de saúde; 

  Realizar mapeamento e cadastramento de dados sociais, 

demográficos e de saúde, consolidando e analisando as informações obtidas; 

  Participar, com as equipes de saúde e a comunidade, da 

elaboração,implementação, avaliação e reprogramação do plano de ação 

local de saúde; 

  Participar e mobilizar a população para as reuniões do conselho de 

saúde; 

  Identificar indivíduos ou grupos que demandam cuidados especiais 

sensibilizando a comunidade para a convivência; 
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  Trabalhar em equipe nas unidades básicas do Sistema Único de 

Saúde promovendo a integração entre população atendida e os serviços de 

atenção básica a saúde. 

  Desenvolver ações que busquem a integração entre as equipes de 

saúde e a população adscrita à Unidade Básica de Saúde, considerando as 

características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos 

e grupos sociais ou coletividades; 

  Realizar, em conjunto com a equipe, atividades de planejamento e 

avaliação das ações de saúde no âmbito de adscrição da Unidade Básica de 

Saúde; 

  Desenvolver ações de promoção e de proteção e desenvolvimento da 

cidadania no âmbito social e da saúde; 

  Desenvolver, em equipe, ações de promoção da saúde visando a 

melhoria da qualidade de vida da população, à gestão social das políticas 

públicas de saúde e o exercício do controle da sociedade sobre o setor 

Saúde; 

  Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas a grupos 

específicos e a doenças prevalentes, conforme definido no plano de ação da 

equipe de saúde e nos protocolos de saúde pública; 

  Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às 

situações de risco ambiental e sanitário para a população, conforme plano de 

ação da equipe de saúde. 

 

E.1.ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO  

FORMA DE ACESSO AO CURSO 
 
Para o acesso ao Curso de Nível Técnico em Agente Comunitário de Saúde 

Subseqüente – Educação à Distância é exigido: 

 

Requisitos exigidos para o acesso ao curso são: 

a) Ensino Médio completo 

b) Aprovação no processo seletivo regulamentado pela Pró Reitoria de Ensino 

do IFPR em parceria com o Campus;  
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c) Para os aprovados no processo seletivo, a conclusão e aprovação do 

Componente Curricular Metodologia em EAD disponível no Portal.  

O ingresso será regulamentado por edital próprio, elaborado e emitido pela Pró 

Reitoria de Ensino em parceria com os setores envolvidos, conforme calendário 

estabelecido entre as partes.  

Após aprovação no processo seletivo o candidato deverá apresentar certificado 

de conclusão do Ensino Médio.  

 
 
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 
Os quatro semestres seqüenciais constituem a organização curricular com uma 

carga horária total de 1.320 hora. O curso não terá certificação intermediária, e o 

aluno que concluir os quatro módulos (todos os Componentes Curriculares) receberá 

Diploma de Técnico em Agente Comunitário de Saúde, do Eixo Tecnológico 

Ambiente e Saúde e Segurança. 

 

A Matriz Curricular do Curso Técnico Agente Comunitário de Saúde está 

sistematizada em módulos, definidos pelos eixos temáticos Sociedade, Ciência e 

Saúde, Tecnologia, Cidadania e Mundo do Trabalho e Pesquisa tecnológica 

desenvolvidos por módulos. Estes módulos foram planejados dentro de uma 

seqüência lógica e que dá liberdade do aluno entrar no inicio de qualquer um dos 

módulos sem depender dos Componentes Curriculares específicos anteriores para 

continuar no curso.  

 

Apresentação dos módulos  

O Módulo I é de caráter de fundamentação o qual trabalha conceitos, dados e 

noções que oferecerão conhecimentos para o entendimento e aplicação dos 

conhecimentos técnicos científicos com ênfase na promoção da saúde e da 

segurança do trabalho e o trabalho do Agente Comunitário de Saúde. O Módulo II 

contempla basicamente as competências ligadas organização do trabalho em saúde 

e educação para o auto cuidado. O Módulo III enfoca a prevenção o planejamento e 

a gestão em saúde e o modulo IV os programas de Saúde e as prevenções de 

doenças. 
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Interação interdisciplinar - entre os Componentes Curriculares 

No intuito de promover a interação interdisciplinar e entre os conhecimentos 

apresentados nos módulos serão desenvolvidos projetos integradores que 

possibilitam a visão crítica e integrada dos conhecimentos, buscando a constante 

inovação, criatividade e o desenvolvimento de competências. O modelo de 

integração de conhecimentos permite o desenvolvimento de competências a partir 

da aprendizagem pessoal e não somente através do ensino unilateral. Os projetos 

integradores procuram estabelecer a ambientação da aprendizagem, estimulando a 

resolução de problemas. Neste Plano, o desenvolvimento de projetos integradores 

tem por objetivo integrar os conhecimentos do mesmo módulo, promovendo o 

desenvolvimento de competências, como: a capacidade pessoal de mobilizar, 

articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pelo 

mundo do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico. 

Almeja-se, com o desenvolvimento dos projetos integradores, a formação de 

um profissional com capacidade de pensar de forma reflexiva, com autonomia 

intelectual e sensibilidade ao relacionamento interdisciplinar, capaz de aplicar, numa 

mesma atividade um universo de informações adquiridas através dos vários 

contextos e situações de aprendizagem vivenciadas. 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades complementares têm como objetivo estimular e criar mecanismos 

que potencializem o processo de aprendizagem, através da participação em 

experiências científicas, culturais, sociais e tecnológicas, que contribuam para 

ampliação de conhecimentos pertinentes a área de atuação do técnico em Agente 

Comunitário de Saúde, atendendo às Diretrizes Curriculares do Curso de Técnico 

Agente Comunitário de Saúde. 

Dentre as atividades complementares, destacamos as Salas Temáticas, espaços 

nos quais são desenvolvidas atividades diversificadas que complementam os 

conhecimentos expressos no currículo formal. As salas temáticas são uma 
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excelente alternativa de organização do espaço de aprendizagem, pois, 

possibilitam o desenvolvimento de estratégias diferenciadas e enriquecem o 

ambiente escolar,motivando o aluno a interagir com conhecimentos inerentes a 

vida em sociedade e ao mundo do trabalho. 

 

FLEXIBILIDADE DA ENTRADA NO CURSO  

A flexibilização compreende a possibilidade do aluno dar entrada no curso em 

qualquer momento e em qualquer um dos quatro módulos do curso, do início de 

qualquer módulo, desde que tenha aprovação no processo seletivo do IFPR e no 

componente curricular Metodologia em EaD em consonância com o plano político 

do curso, de maneira a proporcionar ao educando condições de dar continuidade 

nos estudos, não tendo que aguardar nova abertura de turma e assim uma inserção 

mais rápida no mercado de trabalho.  

O Componente Curricular de Metodologia em EaD estará disponível no AVA – Portal 

do IFPR - EaD em: http://200.17.98.190/ead2008/default.aspxpara que o aluno após 

inscrição e aprovação no curso possa realizar este Componente Curricular como 

pré-requisito antes do início do modulo, que estará apresentada em 10 Tele Aulas, 

ou seja 05 encontros onde o primeiro tratará da apresentação do Curso pelo 

coordenador e as quatro seguintes sobre as ferramentas e as formas de se trabalhar 

no portal. O aluno terá de ser aprovadas nos Componentes Curriculares com nota e 

freqüência iguais as demais Componentes Curriculares do curso.  

 

 

G.1. DETALHAMENTO DOS CURSOS  

 

Quantidade de alunos, prazo de início e término do curso 

A programação para início do curso é para o dia 04 de abril de 2013  e previsão de 

término para 04 de abril de 2015, com uma expectativa de 4.000 alunos. 

 

 

 

http://200.17.98.190/ead2008/default.aspx
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MATRIZ CURRICULAR  

 
MÓDULOS 

 
COMPONENTES CURRICULARES 

HORAS/AULA 

TL AI AS CHT 

Pré – Requisito Ambientação em Educação a Distância 10 05 05 20 

 
 

MÓDULO I 
 

Fundamentos do Trabalho do Agente Comunitário de Saúde 20 10 10 40 

Políticas de Saúde no Brasil 20 10 10 40 

Atenção Básica: organização da Atenção à Saúde e 
Territorialização  

20 10 10 40 

Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal 20 10 10 40 

Vigilância em Saúde: Ambiental, Sanitária e Saúde do 
Trabalhador 

20 10 10 40 

Psicologia Aplicada à Saúde 20 10 10 40 

 Sub Total 130 65 65 260 

 
 

MÓDULO II 
 

Português Instrumental  20 10 10 40 

Ética Profissional 20 10 10 40 

Noções de Microbiologia e Parasitologia 20 10 10 40 

O Trabalho Socioeducativo com Famílias: Possibilidades e 
Limites 

20 10 10 40 

Doenças Endêmicas 20 10 10 40 

Sociologia 20 10 10 40 

 Sub Total 120 60 60 240 

 
 
 

 
MÓDULO III 

Técnicas e Dinâmicas de Trabalho em Grupo  30 15 15 60 

Promoção da Saúde Mental  30 15 15 60 

Atendimento de Emergência 30 15 15 60 

Planejamento em Saúde Coletiva e Construção de Redes 
Comunitárias para Promoção da Saúde 

30 15 15 60 

Epidemiologia Aplicada à Saúde Pública 30 15 15 60 

Ação Educativa na Prevenção e Controle das Doenças 
agravos com Enfoque nas Doenças Transmissíveis 

30 15 15 60 

 Sub Total 180 90 90 360 

 
 
 
 

MODULO IV 
 
 

Saúde da Mulher e do Recém nascido  30 15 15 60 

Saúde da Criança e do Adolescente 30 15 15 60 

Desenvolvimento de Projeto Educativo na Comunidade  30 15 15 60 

Doenças Emergentes e Re-Emergentes na Saúde Coletiva 30 15 15 60 

Saúde do Homem e do Idoso 30 15 15 60 

Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde de Pessoas 
com Necessidades Especiais 

30 15 15 60 

 Sub Total 180 90 90 360 

 Total 610 305 305 1.220 

MODULO V Prática Assistencial 80 10 10 100 

 TOTAL 690 315 315 1.320 

TOTAL GERAL 1.320 horas 
Legenda: TL – Teleconferências Interativas -   AI – Atividades Auto-Instrutivas  -   AS – Atividades Supervisionadas 
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H.1.ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA  

I.1.METODOLOGIA DOS CURSOS 

O IFPR adota como metodologia para seus cursos na modalidade a distância, 

o modelo intitulado Ensino Presencial Virtual; dentro de uma perspectiva de 

educação interativa, significativa e flexível que vem se tornando realidade em muitas 

instituições de ensino, onde os recursos tecnológicos apresentam-se como suporte 

alternativo e eficiente. 

O IFPR trabalha com uma plataforma de internet para interação via 

comunicação síncrona e assíncrona. Neste ambiente torna-se possível tirar dúvidas, 

conhecer necessidades e problemas, numa abrangência global, vencendo as 

barreiras geográficas de espaço e as de tempo. Assim, o ambiente eletrônico é 

propagador dos conhecimentos tecnológicos, mas também de aspectos culturais, 

próprios dos tempos modernos, definindo-se assim, como veículo permanente de 

apoio às mudanças. 

A metodologia de trabalho do IFPR está baseada numa concepção de aluno e 

de conhecimento que o entenda como um ser ativo e construtor de seu 

conhecimento. Assim, acreditamos que, como bem colocou Freire (2005), ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar condições para que ele ocorra. 

Os momentos presenciais (teleconferências) ou tele aulas serão desenvolvidos 

por meio da tecnologia de transmissão via satélite. Os estudantes assistem às tele 

aulas (ao vivo) divididos nas tele salas situadas em todo o estado do Paraná e 

podem interagir ao vivo pelo telefone DDG (0800), e através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Estas aulas serão produzidas no estúdio localizado no Instituto 

Federal do Paraná – IFPR e acontecem sempre ao vivo com o objetivo de promover 

à interatividade, para que o aluno tenha condições de intervir na aula, sanando suas 

dúvidas em tempo real. 

O projeto pedagógico prevê para o curso técnico a produção de 06 (seis) tele 

aulas com a duração de 35 (trinta e cinco) minutos diárias. Conforme estabelecido 

as tele aulas acontecerão no período noturno com início às 19h e termino às 

22h40min. Por obedecer à metodologia de aulas geminadas, os estudantes 

assistiram a 06 (seis) tele aulas geminadas, ou seja, 03 (três) Componentes 
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Curriculares, com intervalo de 05min entre cada tele aula para acontecer à troca de 

professor. 

As tele aulas estarão centradas na exposição e discussão dos conteúdos, a 

partir dos textos de referências indicadas no livro didático. Serão ministradas por 

professores especialistas com amplo conhecimento teórico e prático, com o objetivo 

de conduzir e orientar os estudantes nesse processo, para que atinjam o objetivo 

principal que é a formação de nível técnico. Durante as teleaulas os professores 

especialistas darão orientações, para o desenvolvimento dos estudos que deverão 

ser desenvolvidos a distância posteriormente.  

Durante as tele aulas o professor conferencista orienta os estudos que 

deverão ser desenvolvidos posteriormente a distancia e o professor web interage 

com os estudantes e tutores via web, articulando junto ao professor conferencista o 

conteúdo desenvolvido, as dúvidas surgidas interagindo permanentemente com 

todos.  

Os estudos à distância são apoiados em atividades complementares 

(Atividades online Componentes Curriculares objetivos e Atividades supervisionadas 

interdisciplinares discursivas) compostas por reflexões sobre pontos apresentados 

nos livros didáticos, orientações para o desenvolvimento de pesquisas, leituras 

complementares e trabalhos em grupos.  

Para a efetivação do modelo bimodal, denominado Presencial Virtual o IFPR 

organiza a oferta dos cursos na modalidade a distancia organizado a partir do 

Sistema de apoio e de comunicação ao processo ensino-aprendizagem.  

Esse sistema de apoio garante a Interatividade dos estudantes por meio de 

uma equipe especializada que atende o call center. Todos os questionamentos 

podem ser efetuados através do 0800 ou Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 

A organização prevê também o trabalho com a Tutoria que é a ferramenta 

fundamental. É através dela, que se garante a interrelação personalizada e contínua 

do aluno com o curso, bem como se viabiliza a articulação entre os envolvidos no 

processo para a consecução dos objetivos propostos atendendo as especificidades 

da clientela incorporando como complemento as Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TICs. 

Para cada unidade curricular serão disponibilizados tutores a distância para 

atendimento das atividades desenvolvidas a distância. Este atendimento acontecerá 
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todos os dias da semana, conforme cronograma da coordenação de curso e 

previamente informado aos estudantes. A comunicação com a tutoria poderá 

acontecer através do telefone DDG (0800) e do AVA. 

O DDG (Discagem Direta Grátis) 0800 é um serviço disponibilizado para os 

estudantes durante as tele aulas e as tutorias. Os estudantes poderão entrar em 

contato gratuitamente com o Instituto Federal do Paraná, através de um número 

único e de fácil memorização.  

Além dos ambientes físicos, o aluno e os tutores têm disponíveis os Ambientes 

Virtuais que auxiliam no aprendizado e na comunicação com os coordenadores, 

tutores, orientadores educacionais e com os próprios estudantes. São eles: 

 Ambiente virtual de comunicação: Esse ambiente tem como objetivo 

realizar a comunicação síncrona entre os estudantes, os tutores e os 

professores, tutores e coordenadores. Durante as tele aulas os estudantes 

poderão interagir com o professor web em tempo real, que interrompe a tele aula 

a qualquer momento para sanar as dúvidas dos alunos nas teles salas. Nesse 

ambiente a comunicação será realizada usando vídeo, áudio ou texto. 

 Ambiente virtual de aprendizagem: O objetivo desse ambiente é 

propiciar recursos para consulta de material didático, textos complementares, 

realizar tarefas e outras atividades relacionadas ao curso. É uma ferramenta 

acessada com senha individual, que funciona como ambiente de apoio 

pedagógico. Além de um sistema de perguntas e respostas que serão 

respondidas pelo tutor e professor web, permite o acesso aos serviços de: 

 Informações Acadêmicas 

 Notas 

 Calendários 

 Informações Pedagógicas 

 Cronogramas 

 Arquivos Disponíveis 

 Slides das tele aulas 

 Textos Complementares 

 Contatos 

 



 24 

O Curso prevê ainda que os alunos recebam os Livros Didáticos elaborado 

por professores do Instituto Federal do Paraná ou por professores convidados. Esse 

material é um recurso situado numa dimensão estratégica, em que a escolha e o 

planejamento de atividades contribuam efetivamente para que o aluno interaja de 

modo dinâmico com que lhe é proposto. O aluno será incentivado a avançar sempre 

na direção da mobilização dos conhecimentos adquiridos, ou seja, na transferência 

de uma situação cotidiana para outra científica.  

O projeto pedagógico prevê para o curso técnico a produção de 06 (seis) tele 

aulas com a duração de 35 (trinta e cinco) minutos diárias. Conforme estabelecido 

as tele aulas acontecerão no período noturno com início às 19h e termino às 

22h40min. Por obedecer à metodologia de aulas geminadas, os estudantes 

assistirão a 06 (seis) tele aulas geminadas, ou seja, 03 (três) Componentes 

Curriculares, com intervalo de 05min entre cada tele aula para acontecer à troca de 

professor. 

As tele aulas estarão centradas na exposição e discussão dos conteúdos, a 

partir dos textos de referências indicadas no livro didático. Serão ministradas por 

professores com amplo conhecimento teórico e prático, com o objetivo de conduzir e 

orientar os estudantes nesse processo, para que atinjam o objetivo principal que é a 

formação técnica de melhor qualidade. 

Desenvolvimento da Ação Pedagógica 

Para o desenvolvimento da ação pedagógica do curso, o aluno conta com um 

efetivo apoio técnico, administrativo e pedagógico de assessoramento em cada 

etapa. Para tanto, está a disposição toda a estrutura e corpo técnico, que prestará 

as informações necessárias a fim de solucionar dúvidas.  

Ao longo de todo o projeto, o tutor também contará com um efetivo apoio 

técnico, administrativo e pedagógico para o desenvolvimento de suas atribuições 

posto que existe toda uma estrutura preparada para assessorá-lo em cada etapa do 

curso. Essa estruturação compõe-se de:  

Direção Geral em EAD dará suporte às questões administrativas, alem de: 

 Representar a Educação a Distância do IFPR em todas as instâncias ou delegar a 

representação aos outros Coordenadores; 
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 Estabelecer contato com a comunidade interna e externa do IFPR no sentido de 

divulgar as ações do EAD e estabelecer parcerias e/ou outras formas de 

cooperação para viabilização de projetos. 

 

Direção de Ensino em EAD a quem compete: 

 Apreciar, elaborar e difundir modalidades e metodologias de EAD e de TICs aplicadas a 

educação, pesquisa e extensão; 

 Analisar e emitir pareceres sobre a criação e implantação de cursos de EAD no IFPR; 

 Prestar consultoria para processos de EAD de outras instituições quando solicitado; 

 Supervisionar e avaliar a execução dos processos EAD por meio dos projetos de abertura de 

cursos, dos relatórios parciais e finais dos mesmos; 

 Assessorar, elaborar e/ou avaliar o material didático destinado aos cursos de EAD do IFPR 

ou de outras instituições, podendo designar consultores especialistas em EAD nos assuntos 

específicos; 

 Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos dos cursos de EAD; 

 Estimular grupos de estudo e pesquisa em EAD; 

 Encaminhar registros acadêmicos para os órgãos competentes; 

 Promover a avaliação dos cursos, dos processos e dos docentes. 

 

Coordenação Pedagógica em EAD é responsável pela organização do 

projeto vinculada à elaboração do plano de curso, qualificação e capacitação do 

pessoal envolvido nas atividades do projeto e assim tem as atribuições de: 

 Apreciar, elaborar e orientar as divulgações sobre Cursos na modalidade de EAD; 

 Analisar e emitir pareceres sobre a criação e implantação de cursos em EAD; 

 Supervisionar e avaliar a execução dos processos de EAD por meio dos projetos de abertura 

de cursos; 

 Orientar, assessorar e avaliar a estrutura didático-pedagógica de cursos de EAD; 

 Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos dos cursos de EAD; 
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 Encaminhar registros acadêmicos aos Órgãos competentes; 

 Elaborar relatórios das atividades didático-pedagógicas dos cursos em EAD;  

 Propor medidas que melhorem procedimentos pedagógicos dos cursos; 

 Acompanhar a execução da política de ensino propostas pelas Coordenações dos Cursos em 

EAD. 

 

Coordenação do Curso que irá: 

 Acompanhar a efetivação da Proposta Curricular do Curso; 

 Orientar, analisar e acompanhar o processo de elaboração do Planejamento didático-

pedagógico do curso em EAD;  

 Indicar e sugerir aos Docentes, em articulação com a equipe pedagógica, metodologias de 

ensino adequadas à concepção do curso e recursos didáticos apropriados e atualizados;  

 Possibilitar e incentivar os docentes quanto à promoção de atividades complementares ao 

curso como: fóruns, chats, indicação de filmes, sites, etc. 

 Promover e coordenar, em articulação com a equipe pedagógica, reuniões para reflexão e 

aprofundamento de temas relativos ao trabalho pedagógico, visando a elaboração de 

propostas de intervenção para aperfeiçoar o curso;  

 Proceder, em articulação com a equipe pedagógica, equipe de tutores (orientadores 

educacionais e tutores a distância) à análise dos dados do aproveitamento escolar de forma a 

desencadear um processo de reflexão sobre esses dados, junto à comunidade escolar, com 

vistas a promover a aprendizagem dos alunos;  

 Realizar avaliações constantes com a equipe de docentes, de tutores e de alunos para 

intervenções durante todo o processo ensino aprendizagem. 

 Organizar e zelar pela qualidade e desenvolvimento do curso.  

 

Professores Autores, responsáveis por: 

 Elaborar do livro didático utilizado na tele aula; 

 Estruturar as Atividades online dos Componentes Curriculares objetivam. 
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Professores Conferencistas, responsáveis por: 

 Dominar determinadas técnicas e habilidades para tratar de forma específica os 

conteúdos dos Componentes Curriculares; 

 Orientar o aluno em seus estudos, explicando durante as tele aulas as questões 

relativas aos objetivos e conteúdos dos Componentes Curriculares; 

 Destacar durante as tele aulas a importância do estudo independente, 

familiarizando o aluno com a metodologia e utilização do livro didático; 

 Ensinar ao aluno a adquirir técnicas de estudos e métodos de aprendizagem na 

modalidade à distância; 

 Elaborar diferentes procedimentos de avaliação; 

 Favorecer a possibilidade de que o aluno avalie seu próprio processo de 

aprendizagem; 

 Elaborar os slides utilizados na tele aulas; 

 Estruturar as Atividades supervisionadas inter Componentes Curriculares que 

serão discursivas; 

 Elaborar e corrigir as Avaliações discursivas interdisciplinares. 

 

Tutores a distancia  

 Facilitar aos alunos e aos tutores presenciais a integração e o uso dos diferentes 

recursos; 

 Estabelecer uma relação compreensiva durante as explicações; 

 Manter diálogo permanente com a coordenação de tutoria do projeto, para 

formular plano de ação, análise de resultados e conhecimento das rotinas e 

encaminhamentos; 

 Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas sob sua orientação; 

 Prestar informações ao aluno sobre o curso; 

 Obedecer ao cronograma de horário para realização da tutoria; 
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 Orientar os alunos nos cumprimentos de todas as atividades do curso; 

 Esclarecer de forma clara as dúvidas relativas à resolução das atividades auto-

instrutivas e supervisionadas; 

 Acompanhar e avaliar o processo de ensino aprendizagem; 

 

Tutores Presenciais responsáveis por: 

 Organizar e coordenar as teles salas.  

 Incentivar a interatividade com o grupo de alunos  

 Liderar o compartilhamento do conhecimento e o intercâmbio de experiências.  

Para o cumprimento de suas atividades o tutor presencial deverá realizar 

basicamente três ações: 

a) Ações Orientadoras: esta tarefa está basicamente relacionada ao lado afetiva e 

emocional dos alunos. No cumprimento de suas tarefas o tutor presencial precisa: 

  Visualizar o aluno na sua integralidade, ou seja, como cidadão nos aspectos 

biológicos, psicológicos, sociais e acadêmicos. Todos esses aspectos devem 

ser levados em conta, unidos ou separados, durante todo processo de ensino 

aprendizagem; 

  Dedicar-se a todos os alunos, observando e respeitando os diferentes ritmos 

de aprendizagem; 

  Orientar com paciência os alunos durante todo o curso; 

  Evitar, sempre que possível, que o aluno se sinta só, motivando-o e 

orientando-o nas dificuldades que surjam durante o processo de ensino; 

  Destacar a importância do estudo independente ou em grupo, pois isso fará 

com que o aluno se familiarize com a metodologia do curso; 

  Despertar a interação do grupo, favorecendo a comunicação entre os seus 

membros na realização dos trabalhos; 

  Comunicar-se pessoalmente com cada aluno, estabelecendo uma relação 

compreensiva e de aceitação, evitando tanto as atitudes autoritárias ou muito 

permissivas; 
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  Verificar se existem problemas pessoais entre os alunos que possam 

dificultar a aprendizagem, propondo, se possível, soluções. 

 

b)   Ações Acadêmicas: esta tarefa está centrada na atuação como facilitador do 

processo de ensino aprendizagem, portanto deve organizar-se pela programação do 

curso. Essa ação pressupõe: 

 Informar aos alunos sobre os aspectos significativos propostos pelos cursos. 

 Garantir o recebimento perfeito das transmissões; 

 Manipular com segurança o equipamento instalado (Kit tecnológico: TV e 

antena parabólica) para cada tele aula com o apoio da equipe técnica; 

 Testar o sinal sempre com antecedência do início das tele aulas; 

 Encarregar-se da organização e envio das perguntas durante as tele aulas; 

 Controlar a freqüência dos alunos; 

 Controlar a entrega das atividades AI e AS; 

 Aplicar as avaliações finais e de segunda chamada; 

 Transcrever as respostas dos gabaritos dos alunos para o AVA ate 24 horas 

após as aplicações das avaliações; 

 Remeter ao IFPR toda a documentação dos alunos. 

 

c) Ações Institucionais: esta tarefa caracteriza-se pelo desempenho de 

atividades administrativas e institucionais. Para tanto é necessário: 

  Conhecer os fundamentos, estrutura e metodologia de EAD desenvolvidos 

pelo projeto; 

  Prestar informações ao aluno sobre inscrições, matrículas e particularidades 

do curso; 

  Prestar informações dos alunos sempre que solicitados; 

  Cumprir rigorosamente os prazos de envio de documentos e atividades 

determinados pelas coordenações dos cursos; 
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  Participar sempre que solicitado de cursos, treinamentos, reuniões, viagens e 

outros; 

Central de Atendimento ao Estudante  

A Central de Atendimento ao Estudante é um setor que foi criado com o 

objetivo de atender o estudante de forma mais ágil nas questões ligadas à 

Secretaria Geral, além de atuar como facilitador da relação aluno e Instituto Federal 

do Paraná. O horário de atendimento é das 08 às 22h40min de segunda a sexta-

feira através do numero de telefone 0800 e do AVA no Portal do Instituto Federal do 

Paraná.  

Esta Central terá como função: 

 Receber quaisquer manifestações dos alunos e dos tutores a respeito da 

capacitação dentre elas, informações, críticas, reclamações, sugestões e 

elogios; 

 Receber e encaminhar à Coordenação as dúvidas e questões propostas 

por tutores e alunos;  

 De acordo com instruções da Coordenação, encaminhar as respostas aos 

alunos e tutores às questões recebidas. 

 

Formação Inicial em Educação a Distância – Ambientação em EaD. 

Para o desenvolvimento do curso, alguns procedimentos metodológicos, foram 

incluídos visando à melhoria da formação e da aprendizagem dos estudantes. A 

Formação Inicial em Educação a Distância é ofertada nas primeiras tele aulas, onde 

os estudantes participam de orientação para realização do curso, enfatizando os 

procedimentos metodológicos para formação na modalidade a distância.  

As principais recomendações feitas aos alunos dizem respeito a formação da 

capacidade de desenvolver sua autonomia intelectual a fim de que o mesmo possa 

atingir os objetivos de aprendizagem propostos no curso. Essas recomendações 

incluem: assistir e participar das aulas com formulação de perguntas ao professor; 

leitura dos livros referentes a cada aula; apoio e orientação junto aos tutores; 

releitura dos textos e realização das atividades solicitadas; formação de grupos de 
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estudo; visitas às instituições da comunidade para realizar as investigações 

necessárias, quando for o caso. 

A unidade curricular Formação Inicial em Educação a Distância tem 20 

horas de carga horária, (10 horas de Teleconferências Interativas, 05 de 

Atividades Autoinstrutivas e 05 aulas de Atividades Supervisionadas) 

distribuídas em três encontros divididos em nove aulas de 35 minutos, assim 

distribuídos: 

1o 

ENCONTRO 

Aula 1 – Introdução ao Curso Técnico de Agente Comunitário de 

Saúde; 

Aula 2 e 3 – Competências e habilitação do Técnico em Agente 

Comunitário de Saúde. 

2o 

ENCONTRO 

Aula 4 - A EaD na atualidade: desafios e perspectivas e as 

características e exigências para o aluno da EaD 

Aulas 5 e 6 - Ambiente Virtual de Aprendizagem 

3o 

ENCONTRO 

Aulas 7 e 8 - Processos institucionais de aprendizagem em EaD 

e os Elementos de comunicação e interação: tutoria. 

Aulas 9 e 10 - Processos de Avaliação em Educação a Distância 

TL Teleconferências Interativas: 10 horas 

AA Autoinstrutivas: 05 horas 

AI Autoinstrutivas: 05 horas 

TOTAL 20 horas 

 

Estudos a Distância 

Os estudos à distância estão apoiados em atividades complementares 

(Atividades Autoinstrutivas e Supervisionadas) compostas por reflexões sobre 

pontos apresentados nos livros didáticos, orientações para o desenvolvimento de 

pesquisas, leituras complementares e trabalhos em grupos, em que a construção 

integradora do conhecimento se coloca como princípio norteador, buscando-se o 

reconhecimento da autonomia relativa a cada unidade temática e o diálogo 

necessário na busca do conhecimento da realidade educacional. 
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As atividades Autoinstrutivas se encontram no final do livro didático do 

aluno. São atividades de revisão para fixação do conteúdo proposto no livro didático 

e deverão respondidas no Portal do Curso semanalmente até o final de cada etapa 

do curso.  

As atividades Supervisionadas serão propostas através de exercícios com o 

objetivo de aprofundar e complementar o conteúdo estudado com base no livro 

didático e as explicações dadas pelos professores durante as tele aulas. É uma 

atividade em dupla, cuja metodologia será determinada de forma multidisciplinar. Ela 

devera primar pela pesquisa, pela autonomia intelectual e pela relação prática do 

que está sendo estudado com a prática profissional. Esta atividade será orientada 

pelo professor durante os momentos presenciais, nas tele aulas e estará disponível 

na internet logo que determinado pela coordenação do curso. Deverá ser postada no 

máximo até uma semana antes da avaliação final. Para ambas as atividades, o 

aluno contará com o apoio, mediação e orientação do Tutor a distância.  

 

J.1.PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E INFRAESTRUTURA 

Segue planilha em anexo detalhando o orçamento das necessidades do 

Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde. 

 

L.1. DETALHAMENTO DAS METAS DE ACORDO COM A PROPOSTA INICIAL  

As metas a serem atingidas será de acordo com o exposto na justificativa e objetivos do curso, 

visto que a demanda será sempre fundamentada em princípios que regem as organizações e 

instituições de ensino que cse comprometem a prestar um serviço de excelência com 

orientações para o trabalho. Formação comprometida na busca para a contínuo 

estabelecimento de prioridades fundamentadas nas competências dos futuros profissionais. 

 

1.Material Didático  

Será disponibilizado o material didático (livro) produzido pelos professores conteudistas que 

elaborarão os seus livros e as suas disciplinas baseadas nas referencias dos cursos do MEC, 

que seguem normas do programa E-Etec Brasil para tal. Será um livro de cada disciplina por 

aluno com exercícios que orientam o seu aprendizado. Disponibilizado os materiais de forma 

a recebê-los pelo correio em suas tele-salas.  
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2. Portal Educacional  

O portal terá acesso para os alunos que realizarem as matriculas devidas com os 

comprovantes dos documentos, e assim terão acesso por intermédio de loguin e senha. 

Poderão receber informações e vídeos das aulas para complementar seus estudos e também 

poderem postar os exercícios dos livros. 

 

3.Garantia da Qualidade 

 

A garantia da Qualidade será assegurada com o alcance dos níveis mínimos de qualidade e 

satisfação dos alunos e demais partes interessadas ao curso por intermédio das avaliações 

sistemáticas que serão realizadas durante o transcorrer do curso. Desenvolveremos as 

avaliações a fim de realizar as melhorias contínuas por intermédio dos indicadores de 

qualidade do ensino e aprendizagem, avaliando o aluno, o professor, o tutor, o campus, pólo e 

material didático de apoio e as ferramentas disponíveis no portal do IFPR-EaD. Outras formas 

de avaliação deverão necessárias nas quais descrevo aqui: 

 

DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO 

De acordo com Vasconcellos (2000), a avaliação é um processo abrangente da 

existência humana, que implica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de 

captar seus avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar uma tomada 

de decisão sobre o que fazer para superar os problemas identificados / obstáculos. 

Neste sentido, a avaliação do curso terá como foco a qualidade da formação dos 

profissionais que engajarão no mercado de trabalho. 

A avaliação do Curso de Nível Técnico em Agente Comunitário de Saúde se 

dará por meio de análises de acompanhamento criteriosas e periódicas do Projeto 

Pedagógico, organizadas, orientadas e avaliadas pela Coordenação do Curso 

articuladas à Coordenação Pedagógica nos processos de avaliação e 

monitoramento, atualizando e consolidando efetivamente o projeto Pedagógico do 

Curso baseado na portaria 120/09 que trata do sistema de avaliação do IFPR – 

Instituto Federal do Paraná. 
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As avaliações de aprendizagem ocorrem de forma presencial online (ambiente 

virtual de aprendizagem) e presencial offline (pólos) sendo obrigatória a presencial 

offline (pólos) como disposto no decreto 5.622/05 e normatizado na portaria 

normativa número 2 de 2007. Ambas apresentam controle de freqüência tendo a 

presencial offline (telessalas e pólos) maior peso e prevalência na composição da 

nota final do estudante. Cabe lembrar também que a duração máxima de cada 

avaliação de aprendizagem, por meio do instrumento prova, tem três horas e é 

aplicada pelo tutor presencial, nos polos de apoio presencial. 

Um aspecto a ser destacado é quanto a elaboração do instrumento de 

avaliação – prova. Temos desenvolvido com nossos docentes e tutores o 

reconhecimento das particularidades e as características desse instrumento na 

modalidade de educacional em questão. 

Em nossas práticas avaliativas levamos nossos docentes e tutores a refletir 

cotidianamente sobre: como podemos avaliar se um conhecimento é valido? Se um 

conhecimento é importante? Ou se realmente o estudante se apropriou de um 

determinado conteúdo. Neste sentido, temos trilhado alguns caminhos para que 

nossos docentes e tutores possam elaborar instrumentos de avaliação condizentes 

às práticas de Educação a Distância. 

Além do instrumento de avaliação denominado prova, temos como 

instrumentos complementares as atividades autoinstrutivas e a atividade 

supervisionada. 

As atividades autoinstrutivas são atividades em que o estudante deve ser 

capaz de resolver com base no que aprendeu durante as aulas e compreendem um 

número de 50 atividades a serem executadas ao longo da disciplina. O estudante é 

sempre orientado quando há dúvida nesse etapa do processo de aprendizagem. 

Atualmente essas atividades ficam disponibilizadas ao final do material didático e 

também no Ambiente Virtual de Aprendizagem. No entanto, já está passando por 

reformulações com vistas a um desenho pedagógico mais favorável à aprendizagem 

vindo à compor um Caderno de Atividades para 2013. 

A atividade supervisionada é uma atividade interdisciplinar proposta aos 

estudantes para que a realizem em equipe. O número de componentes da equipe é 

sempre decidido em reunião com as coordenações de curso, tutoria e avaliação.  
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Baseado na RESOLUÇÃO Nº 54/11 que dispõe sobre a Organização Didático-

Pedagógica da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Formação Inicial e 

Continuada de Trabalhadores no âmbito do Instituto Federal do Paraná – IFPR, 

disponível em: http://curitiba.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2011/06/Res.-54.11-    e 

na PORTARIA 120 de 06 de agosto de 2009 disponível em:  

http://londrina.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2012/05/Portaria-120-de-

06.08.09Avaliacao.pdf  

Fará parte das análises de acompanhamento, a socialização de situações 

específicas discutidas nos Conselhos de Classe e do Colegiado do Curso, atividades 

e instrumentos de diagnósticos com os tutores conceituais, tutores orientadores e os 

alunos a partir dos ingressos dos mesmos no curso e durante todo o processo de 

aprendizagem, verificando-se as mudanças instituídas durante a formação e vivência 

acadêmica. Esta avaliação possibilitará por comparação entre as diferentes 

avaliações, a verificação da obtenção de novas habilidades por parte do aluno. 

Desta maneira, avaliar o discente pressupõe verificar até que ponto e em que 

medida este processo de ensino aprendizagem e de conhecimento está, de fato, 

ocorrendo, visando atender aos princípios de qualidade no processo de ensino do 

IFPR – Instituto Federal do Paraná. 

O processo de avaliação do desempenho escolar é realizado por módulos e 

por áreas de conhecimento, considerando aspectos de assiduidade, necessitando 

de 75% de freqüência e aproveitamento baseado no artigo 9o da Portaria 120 “Os 

resultados obtidos no processo de avaliação serão emitidos por área curricular e 

divulgados em edital, devendo ser expressos por conceitos, sendo:  

I. Conceito A – Quando a aprendizagem do aluno foi PLENA e atingiu os 

objetivos propostos no processo ensino aprendizagem; 

II. Conceito B – A aprendizagem do aluno foi PARCIALMENTE PLENA e 

atingiu níveis desejáveis aos objetivos propostos no processo de ensino 

aprendizagem; 

III. Conceito C – A aprendizagem do aluno foi SUFICIENTE e atingiu níveis 

aceitáveis aos objetivos propostos, sem comprometimento à continuidade no 

processo ensino aprendizagem; 

http://curitiba.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2011/06/Res.-54.11-Disp%C3%B5e-sobre-a-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Did%C3%A1tico-Pedag%C3%B3gica-da-Educa%C3%A7%C3%A3o-Tecnica-de-N%C3%ADvel-M%C3%A9dio-no-%C3%A2mbito-do-Instituto-Federal-do-Paran%C3%A1-IFPR..pdf
http://londrina.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2012/05/Portaria-120-de-06.08.09Avaliacao.pdf
http://londrina.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2012/05/Portaria-120-de-06.08.09Avaliacao.pdf
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IV. Conceito D – A aprendizagem do aluno foi INSUFICIENTE e não atingiu 

os objetivos propostos, comprometendo e/ou inviabilizando o desenvolvimento 

do processo ensino aprendizagem”.    

Na Educação à Distancia trabalhamos com os conceitos numéricos com nota 

igual ou maior a 6,0 (seis) para aprovação nos Componentes Curriculares, 

necessitando de novos estudos para adaptação ao novo modelo proposto. 

A assiduidade diz respeito à freqüência às aulas e  o aproveitamento diz 

respeito às notas das provas (avaliações), das Atividades Autoinstrutivas (50 

exercícios do livro de cada um dos Componentes Curriculares) e as Atividades 

Supervisionadas aplicadas para cada três (3) Componentes Curriculares. Outro 

ponto ainda em discussão entre o colegiado do curso é o aproveitamento escolar 

avaliado através da participação do aluno em sala de aula e acompanhamento 

contínuo do estudante e dos resultados por ele obtidos nas atividades avaliativas, 

partindo dos seguintes princípios: 

 Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 

 Inclusão de tarefas contextualizadas e diversidade de instrumentos 

avaliativos; 

 Manutenção de diálogo permanente com o aluno; 

 Utilização funcional do conhecimento; 

 Divulgação dos critérios avaliativos, antes da efetivação das atividades; 

 Exigência dos mesmos procedimentos de avaliação para todos os alunos; 

 Apoio disponível para aqueles que têm dificuldades, ressaltando a 

recuperação paralela; 

 Estratégias cognitivas e meta cognitivas como aspectos a serem 

considerados na correção; 

 Incidência da correção dos erros mais importantes sob a ótica da construção 

de conhecimentos, atitudes e habilidades; e 

 Importância conferida às aptidões dos alunos, aos seus conhecimentos 

prévios e ao domínio atual dos conhecimentos que contribuam para a 

construção do perfil do futuro egresso. 

A avaliação é parte integrante do processo de formação e tem o objetivo de 

diagnosticar a construção dos conhecimentos, habilidades e valores, orientando 
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mudanças metodológicas centradas no domínio sócio afetivo, de atitudes e na 

aplicação dos saberes por parte do discente, processando-se de modo global, 

contínuo, sistemático e cumulativo em todos os componentes curriculares, com os 

critérios de julgamento dos resultados previamente discutidos com os discentes. 

 

21.1 A sistemática de avaliação basear-se-á nos seguintes aspectos: 

I – Ser diagnóstica, contínua e cumulativa, com a finalidade de 

acompanhar e aperfeiçoar o processo de desenvolvimento dos conhecimentos, 

habilidades e valores, obedecendo à ordenação e à seqüência do ensino, bem 

como a orientação do currículo; 

II – Observar a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação 

valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho 

eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do curso; 

III – Criar condições para que o aluno possa construir ativamente seu 

conhecimento a partir de sua própria prática e das sucessivas mudanças 

provocadas pelas transformações gradativamente assimiladas. 

É fundamental que os instrumentos da avaliação da aprendizagem estimulem o 

discente ao hábito da pesquisa, à criatividade, ao auto desenvolvimento, à atitude 

crítico e reflexivo, predominando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Os 

instrumentos de avaliação serão diversificados, compreendendo exercícios com 

defesas oral-escritas, testes objetivos, provas discursivas, seminários, projetos 

orientados, experimentações práticas, feiras, atividades culturais, jornadas 

pedagógicas, dentre outros, com a utilização de, no mínimo, dois instrumentos 

diferenciados por culminância; sendo, obrigatoriamente, necessário o registro de 

qualquer procedimento de avaliação, tendo em vista uma avaliação progressiva ao 

longo do Semestre,considerando ainda a apuração da assiduidade do discente. 

Os valores deverão ser observados por meio da iniciativa, relacionamento 

interpessoal, autonomia, responsabilidade, relacionamento com o público, utilizando 

instrumentos como fichas de freqüência, registro de entrega das tarefas, dos 

trabalhos individuais ou em grupos, seminários, lista de exercícios, exposições de 

trabalhos, provas e/ou relatórios técnicos. Para efeito de registro final do 

aproveitamento em cada componente curricular, será calculada a média aritmética 
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das notas obtidas em cada culminância, sendo que será aprovado o aluno que 

obtiver nota mínima 6,0 (seis).  

Os estudos de recuperação deverão desenvolver-se de modo contínuo e 

paralelo, tendo por finalidade corrigir as deficiências do processo ensino-

aprendizagem detectadas ao longo dos módulos. A recuperação contínua e paralela 

é denominada reforço da aprendizagem.  

Outro ponto de maior relevância na educação à distância diz respeito aos 

processos avaliativos, é a partir deles que será possível fazer as devidas 

adequações tanto nos processos de ensino-aprendizagem quanto no sistema e na 

modalidade. Por meio desses indicadores serão avaliados aspectos da qualidade na 

execução da proposta político-pedagógica dos cursos. A avaliação deve ser vista 

como um processo global, onde todos os seus componentes devem ser avaliados, 

permitindo verificar como está o andamento do curso, possibilitando agilidade na 

resolução dos problemas surgidos.  

É na ação pedagógica que se inscreve a avaliação da aprendizagem. Num 

sistema de educação à distância um aluno não conta com a presença física do 

professor. Daí a importância de se utilizar um método de trabalho que desenvolva 

um grau elevado de confiança, e ao mesmo tempo proporcione aos alunos a 

possibilidade de também se auto avaliarem. 

O trabalho dos professores ao selecionar os conteúdos e organizar o material 

didático básico para orientar as atividades discentes dever ser, principalmente e, 

sobretudo, o de contribuir para que todos possam questionar o que já sabem, bem 

como os conhecimentos novos que estão sendo apresentados nas unidades 

curriculares. 

Esse processo de conquista da aprendizagem é dinâmico, entre as pessoas 

que têm alvos comuns de ação adicionados às estratégias individuais para atingi-los. 

Nesse sentido cabe evidenciar a diferença entre critérios de produto e critérios 

de processo: no primeiro caso se aplicam critérios extrínsecos às questões a serem 

avaliadas e ao segundo, critérios intrínsecos. Não é tarefa simples, estabelecer a 

distinção entre a avaliação feita durante o processo educacional e a avaliação 

realizada após o mesmo, os papéis são diferentes. Enquanto a avaliação realizada 

durante o processo tem a finalidade de aprimorar o ensino e a aprendizagem 
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(função formativa) a avaliação realizada ao final, tem a finalidade de emitir parecer 

de julgamento e tomar decisão. 

A avaliação da aprendizagem é considerada, portanto, como um processo 

continuado e compreensivo e descritivo que permite analisar criticamente em que 

dimensão os objetivos dos alunos foram atingidos, mediante atitudes individuais de 

desafios, no processo de cognição do sistema, tanto de educação à distância como 

no ensino presencial. 

A duração máxima de cada avaliação final será de três horas e aplicada pelo 

tutor, nas tele-salas e ou pólos. 

 

21.2 Perspectiva da avaliação 

A avaliação será contínua e cumulativa, possibilitando o diagnóstico 

sistemático do processo de ensino aprendizagem sendo que os critérios de 

avaliação para cada unidade curricular serão estabelecidos nos respectivos planos. 

A avaliação levará em conta o desempenho do aluno e assimilação dos 

conhecimentos da ciência e das tecnologias apropriadas para cada situação. As 

avaliações serão periódicas e específicas de acordo com os objetivos do plano de 

ensino de cada unidade curricular através da: 

Compreensão – entendimento, interpretação de idéias, informações, 

conceitos textos; 

Relacionamento – capacidade de perceber as ligações existentes entre 

as idéias, fatos, processo, estilos, causalidade e efeito; 

Construção de conceitos - conceituação adequada verificada em 

trabalhos escritos e apresentações orais feitas com originalidade e não 

como reprodução de conceitos memorizados; 

Redação – clareza, originalidade, vocabulário, argumentação, citação 

de referências; 

Comunicação interpessoal – clareza e empatia ao fazer apresentações 

para o grupo em seminários; 
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Componentes Curriculares – pontualidade, preocupação em trazer para 

as aulas o material de apoio, organização na apresentação de 

trabalhos; 

A recuperação será contínua, realizando-se concomitantemente ao 

desenvolvimento das unidades curriculares, com a utilização de aulas gravadas, 

atendimento realizado pelo tutor, tutoria e professor especialista.   

 

21.3 Sistemas de avaliação 

As experiências de avaliação fazem parte do nosso cotidiano. Ainda que não 

estejamos recorrendo a procedimentos formais, estamos sempre emitindo 

julgamentos sobre uma série de atividades humanas. 

Um dos grandes desafios para implementação de propostas e projetos 

inovadores é a avaliação, isto é, seus procedimentos de articulação permanente 

entre avaliadores e os profissionais que tomam decisões para a consecução dos 

objetivos a serem alcançados. 

Vários processos de avaliação da aprendizagem em diferentes níveis estão 

sendo disseminados em diversos países, já que a educação e o conhecimento 

constituem prioridades fundamentais para uma sociedade em permanente 

transformação. 

Como prática educativa a avaliação deve ser pensada no contexto de uma 

visão política, cujas ações possam expressar as decisões educacionais de seu 

aprimoramento, a permanente realimentação crítica do curso proposto e das 

expectativas e as necessidades dos alunos no processo de aprendizagem. 

Dessa forma, os cursos na modalidade de educação à distância privilegiam, 

sob a dimensão didático-pedagógica, os seguintes aspectos: 

 Avaliação da aprendizagem; 

 Avaliação do material didático; 

 Avaliação do sistema de tutoria; e 

 Avaliação da modalidade de educação à distância. 
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AVALIAÇÃO DO CURSO 

Em se tratando da avaliação do curso, a coordenação adotará os critérios e 

parâmetros conceituais do Curso Técnico para que a turma possa, ao final de cada 

um dos Componentes Curriculares, avaliar por meio de uma ficha considerando os 

seguintes itens: 

a) Docente (conferencista e web), considerando seu desempenho didático-

pedagógico no desenvolvimento dos Componentes Curriculares ministrados; 

b) Serviços prestados pelos tutores presenciais e tutores conceituais no 

atendimento ao público e demais atividades do curso; 

c) Aspectos físicos da Instituição no atendimento as necessidades básicas para 

que o alunado permaneça no decorrer do curso; 

d) Coordenação do curso objetivando a melhoria dos procedimentos didáticos 

pedagógicos utilizados no curso. 

e) Análise do material didático produzido para os Componentes Curriculares: 

Atividades Autoinstrutivas, Atividades Supervisionadas e conteúdo do livro. 

Os resultados destas análises crítica e consensual será parte integrante de 

proposições e implementações de novas atividades pedagógicas relevantes ao 

processo de ensino-aprendizagem e possibilitará a detecção de pontos de 

deficiência ou de discordância com os objetivos do curso. 

A avaliação propõe-se a englobar o processo de construção dos 

conhecimentos, das habilidades e valores, mediante a forma determinada de 

trabalho, concepção de aprendizagem, metodologia de ensino, de conteúdos e a 

relação docente/discente e discente/discente que deverá ser desenvolvida ao longo 

do ano letivo de acordo com as culminâncias propostas pelo calendário escolar. A 

praticidade dessa avaliação seguirá as prerrogativas contidas na Organização 

Didática do Desenvolvimento do Ensino do IFPR. 

 

22.1 Avaliação do material didático 

 O material didático do Curso Técnico na modalidade de educação à distância 

será analisado sob as seguintes perspectivas: 
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 Pelo aluno, para conferir em que medida os conteúdos selecionados e a 

linguagem utilizada são por eles compreendidos, permitindo ao mesmo situar-

se como protagonista da construção do conhecimento. Serão considerados, 

como elementos de análise da qualidade, a diagramação e apresentação 

gráfica, a organização e disposição dos conteúdos programáticos, fatores 

estes que possibilitarão uma melhor assimilação por parte dos alunos; 

 Pelo tutor, em relação à clareza do material, a seqüências em que os 

conteúdos são apresentados e de como ocorre à relação teoria-prática bem 

como a disposição e apresentação dos aspectos gráficos e, sobretudo da 

comunicação dialógica do autor; 

 Pelo autor, responsável pela construção do material didático e pela 

seleção e organização do significado e da importância dos conhecimentos 

que compõem os textos. Essa avaliação é complementada pelos resultados 

da avaliação dos alunos e tutores; 

 Pela Coordenação de Ensino em conjunto com a Coordenação 

Pedagógica em EAD, Conselho Editorial do Programa de Educação a 

Distância e a Coordenação do curso, que após a análise e interpretação das 

avaliações dos alunos, tutores e autores, viabilizarão as alterações nos livros 

didáticos sempre que necessário. 

 

 

3.1 Serviço de Atendimento aos Alunos 

O atendimento ocorrerá nos pólos primeiramente por intermédio dos tutores 

presenciais e posteriormente em parceria as distribuições das atividades e as 

demandas o atendimento será realizado pelos tutores conceituais pelo sistema 

telefônico gratuito: 0800 e/ou pelos CHATs ou FORUNS disponíveis no portal do 

IFPR-EaD.  

Os pólos de apoio presencial são as unidades operacionais para o 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas 

relativas aos cursos e programas ofertados a distância pelas instituições públicas de 

ensino. Mantidos por Municípios ou Governos de Estado, os pólos oferecem a infra 
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estrutura física, tecnológica e pedagógica para que os alunos possam acompanhar 

os cursos a distância. 

O pólo de apoio presencial também pode ser entendido como "local de 

encontro" onde acontecem os momentos presenciais, o acompanhamento e a 

orientação para os estudos, as práticas laboratoriais e as avaliações presenciais. 

No Paraná especificamente, os pólos de apoio presencial utilizam os espaços 

ociosos das escolas da rede estadual e municipal do Paraná com salas de aulas 

com a capacidade mínima para 40 (quarenta) alunos. 

 

 

 

3.2 Atendimento aos Polos (Coordenadores, Professores formadores, tutores) 

Avaliação do sistema de tutoria  

 O trabalho da tutoria é de fundamental importância em programas 

educacionais á distância. A análise e a avaliação da tutoria dar-se-á através 

das seguintes atividades: 

 Avaliação do material didático utilizado no curso levando em consideração as 

unidades didáticas, propostas no projeto pedagógico do curso; 

 Informações sobre a necessidade de implementação de atividades de apoios 

solicitados pelos alunos que não estavam previstas no projeto pedagógico do 

curso; 

 Registro dos problemas relativos aos conteúdos, ao material didático e 

ametodologia utilizada, a partir das observações e reivindicações dos alunos; 

 Participação efetiva no processo de avaliação dos alunos e do curso; 

 Solução das deficiências encontradas no material impresso; 

 Auxílio aos alunos para a superação das dificuldades encontradas; 

 Apoio aos alunos na compreensão dos textos e na resolução das dificuldades, 

motivando-os a encontrar no material didático e nas referencias completares 

as respostas às suas dúvidas; 

 Auxílio aos alunos no desenvolvimento da responsabilidade pela auto-

avaliação do processo de ensino aprendizagem. 
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Em virtude das exigências acima citadas ao trabalho da tutoria é imprescindível 

que os profissionais selecionados para exercer essas funções, tenham um período 

de qualificação que possibilite: 

 O aprofundamento e a apropriação das referências teóricas sobre os sistemas 

de educação à distância; 

 Conhecimento do projeto pedagógico do curso; 

 Estudo sistemático dos sistemas de orientação denominados de tutoria em 

educação à distância; 

 Intercâmbio de experiências nas diversas modalidades de tutoria; 

 Atualização dos conhecimentos específicos do curso. 

Avaliação do Ensino na Modalidade em EAD. 

As referidas condições são indispensáveis para assegurar a dedicação e o 

sucesso da modalidade de educação à distância a curto, médio e longo prazo.  

Na avaliação do processo de aprendizagem na modalidade de educação à 

distância sob o ponto de vista pedagógico é fundamental que se tenha em mente 

que a avaliação: do material didático, do sistema de tutoria, dos recursos 

tecnológicos selecionados e colocados à disposição dos alunos para auxiliar o 

processo ensino-aprendizagem servem de parâmetros para avaliação desta 

modalidade de ensino.  

Todas as inter-relações propostas e estabelecidas no processo, às dimensões 

previstas a serem trabalhadas antes e durante a execução do curso, permitirão a 

construção de uma rede significativa que possibilitará a reestruturação do projeto 

pedagógico do curso e o projeto político pedagógico do IFPR, articulando o sistema 

de educação presencial com o sistema de educação à distância.  

O processo de avaliação será realizado em função dos critérios e objetivos 

propostos pelo projeto pedagógico do curso, levando em consideração: 

- A freqüência nas tele aulas; 

- A participação individual e coletiva; 

- A leitura dos materiais indicados; 

- A resolução das atividades autoinstrutivas propostas no livro didático; 
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- A resolução da atividade supervisionada; 

-  Avaliações finais individuais, escritas e sem consulta. 

 

Critérios de aproveitamento e procedimentos de avaliação de competências 

anteriormente desenvolvidas 

O aproveitamento de estudos anteriores compreende a possibilidade de 

aproveitamento dos Componentes Curriculares cursados em outro curso de 

educação profissional técnica de nível médio ou em curso de ensino superior. O 

pedido de aproveitamento de estudos deverá ser avaliado por Comissão de 

Análise composta de professores da área de conhecimento, seguido dos 

critérios: 

- correspondência entre as ementas, os programas e a carga horária 

cursada na outra instituição e as do curso do IFPR. A carga horária cursada não 

deverá ser inferior a 75% daquela indicada nos Componentes Curriculares do 

curso do IFPR. 

- além da correspondência entre os Componentes Curriculares o processo 

de aproveitamento de estudos poderá envolver avaliação teórico e/ou prática 

acerca do conhecimento a ser aproveitado. 

4. Capacitação 

Será realizada capacitação com os professores conteudistas, escritores dos 

livros, também será realizado capacitação com os professores conferencistas e 

professores webs. Será realizado capacitação para tutores conceituais, orientadores 

e presenciais a fim de entenderem o processo e realizarem suas atividades com a 

máxima perfeição necessária para o o aprendizados dos alunos. 

 

5. Produção de Material Didático: 

Será realizada pelos professores selecionados em inscrições de editais próprios 

para chamamento específicos para o curso e disciplinas e posterior entrevista e 

classificação pelos títulos e experiência profissional e acadêmica. 
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5.2. Impressão de provas dos cursos 

Será realizada por equipe pedagógica especifica que receberá as provas dos 

professores conteudistas e estes postarão no portal para a liberação no dia marcado da 

prova. 

 

6.  Serviços de transporte de pessoas e custeio de estadia e deslocamento urbano. 

a- Transporte de pessoas (interurbano, intermunicipal, interestadual 

e/ou internacional) - passagens de ida e volta em pontos 

equidistantes do Brasil, com estimativa de ___ bilhetes de 

passagens de ida e volta, cujo quantitativo poderá ser alterado a 

depender do valor dos bilhetes efetivamente comprados de acordo 

com as oscilações de mercado e oportunidade. 

b- Custeio de estadia/pessoa - por diária, que expresse em 

numerário, em moeda nacional ou equivalente, que permita o 

custeio de alimentação com mínimo de 3 (três) refeições diárias, 

custos de acomodação em hotel, pensão, pousada ou assemelhado 

(diárias de hotelaria) e/ou equivalente e serviços essenciais para o 

objeto/serviço descrito na viagem, quando se fizerem necessários; 

Poderá ser construída planilha de custos própria para as 

necessidades descritas neste item ou adotarem-se as planilhas ou 

previsões de tabelas do serviço público federal que sejam 

proporcionais as demandas e necessidades descritas, de acordo 

com as características da espécie;  

c- Deslocamento urbano e ajuda de custo – trata-se dos custos 

referente ao deslocamento do ponto de desembarque do transporte 

(interurbano, intermunicipal, interestadual e/ou internacional) e o 

local do evento ou de prestação do serviço, objeto da viagem, tanto 

de ida, quanto de volta ou demais deslocamentos que se façam 

necessários para o cumprimento do objeto da viagem, o que 

corresponde nessa média a ____ unidades de deslocamento 

urbano e ajuda de custo, que serão estabelecidas em planilha 

própria, de acordo com as oscilações de mercado e oportunidade. 

 

Poderá haver se necessário, remanejamento dos valores dos três itens descritos acima, 

de acordo com a necessidade e disponibilidade dentro do cronograma de execução de 12 

meses. 

 

9. Diárias e passagens – SCDP  

Este item descreve o quantitativo de diárias e passagens baseadas no SCDP – Sistema de 

Concessão de Diárias e Passagens, para atendimento das necessidades de deslocamento de 
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servidores e/ou pessoas em atividades relacionadas à rede e-Tec Brasil, notadamente referente 

a questões administrativas e pedagógicas ou de capacitação afeitas aos objetivos específicos. 

 

I.1 DURAÇÃO DO PROJETO 

O projeto do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde terá duração de 24 

meses de aulas nos moldes do EaD e mais 6 meses previstos para avaliações e 

provas de recuperação dos alunos com notas pendentes. 

 

J.1 PREVISÃO DE BOLSAS (especificar por função): 

O projeto do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde tem planilha própria 

de orçamento que segue em anexo. 

 

K.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – Planilhas em anexo 

Instalações e equipamentos, recursos tecnológicos e biblioteca 

Infra estrutura Tecnológica do Câmpus EAD 

1. Um prédio, com subsolo, térreo e primeiro andar. 

2. Uma Direção Geral, com a seguinte infra-estrutura: 01 mesa de reuniões 

com 10 cadeiras; 01 jogo de sofá 2 e 3 lugares; 01 computador; 01 telão interno 

para projeção; 01 retro projetor; 01 mesa de trabalho; 01 ar condicionado. 

3. Uma Direção de Ensino, com a seguinte infra-estrutura: 01 mesa de 

reunião com 06 cadeiras; 01 mesa de trabalho; 01 computador Desktop, 01 

notebook, 07 cadeiras, 01 impressora, 01 linha telefônica, 01 ar condicionado, 01 

bebedouro, 02 armários de 2 portas. 

4. Secretaria executiva, com a seguinte infra-estrutura: 01 computador; 01 

mesa de trabalho; 01 impressora. 

5. Uma Direção Administrativa/ Financeira, com a seguinte infra-estrutura: 04 

mesas de trabalho; 04 cadeiras; 04 computadores; 02 impressoras; 01 televisão 

com 29 polegadas; 02 linhas telefônicas; 01 fax; 01 aparelho de som; 01 ar 

condicionado. 
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5.  Uma Sala de Recepção, com a seguinte infra-estrutura: 01 mesa de 

trabalho, 01 computador; 01 mesa de reunião com 04 cadeiras. 

 6. Uma Secretaria Geral, com a seguinte infra-estrutura: 08 mesas de 

trabalho com 08 cadeiras; 08 linhas telefônicas; 02 televisores com 29 polegadas; 

02 impressoras; 01 ar condicionado. 

7. Um Call Center, com a seguinte infra-estrutura: 04 computadores; 04 mesas 

de trabalho; 03   linhas telefônicas; 01 bebedouro. 

 8. Tutoria, com a seguinte infra-estrutura: 09 computadores, 07 linhas 

telefônicas, 09 áreas de trabalho; 02 televisões com 29 polegadas; 03 balcões 

com 01 porta. 

9. Camarim, com a seguinte infra-estrutura: 01 sofá; 02 bancadas; 17 

armários com chaves; 02 cadeiras; 01 frigobar; 01 televisor de 29 polegadas; 01 

computador; 01 linha telefônica; 01 armário para microondas; 01 balcão; 01 

balcão com espelho e torneira; 01 ar condicionado. 

10. Controle Acadêmico, com a seguinte infra-estrutura: 06 mesas de 

trabalho; 06 cadeiras; 06 computadores; 05 impressoras; 03 linhas telefônicas; 01 

televisão com 29 polegadas; 01 ar condicionado. 

11. Uma Coordenação Pedagógica, com a seguinte infra-estrutura: 01 

notebook; 01 cadeira; 01 impressora; 01 armário com 04 portas;  

12. Uma Assistência Pedagógica, com a seguinte infra-estrutura: 06 mesas 

de trabalho; 06 computadores; 02 impressoras; 02 televisões com 20 polegadas; 

01 balcão com 04 portas; 01 prateleira; 01 ar condicionado. 

13. Uma Coordenação de Curso Geral, com a seguinte infra-estrutura: 05 

computadores; 05 mesas de trabalho; 02 impressoras; 02 armários com 04 

portas, uma geladeira. 

14.  Uma Sala de Tecnologia da Informação, com a seguinte infra-

estrutura: 04 mesas de trabalho; 04 cadeiras; 04 computadores; 01 impressora; 

01 linha telefônica. 

15. Sala de Estúdio Número 1, com a seguinte infra-estrutura: 02 

computadores professor conferencista e professor web; 02 câmeras completas 
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com tripé doly + comunicação; 01 monitor para retorno 21 polegadas; 01 tele 

promoter + computador; 20 calhas de iluminação com luz fria. 

16. Um Cenário para Tele aula, com a seguinte infra-estrutura: 05 cadeiras 

poltronas p/ entrevistas; 05 microfones sem fio de lapela; 01 microfone de mão 

com fio; 03 microfones de lapela com fio; 01 monitor plasma – quadro inteligente 

com programa smart; 01 ibrida telephone interface com dois canais para 

interação; 02 caixas acústicas de retorno para estúdio; 02 linhas de internet; 01 

notebook de standby; 01 projetor com telão. 

17. Switcher – Control Room – Sala de Controle para Gravação, com a 

seguinte infra-estrutura: 03 aparelhos de DVD rec para gravação; 02 aparelhos 

de DVD play para exibição; 01 vtr hdv dvcam para captação gravação; 01 

gerador de caracteres compix; 01 computador para áudio; 01 switcher mesa de 

corte digital (mx70); 01 mesa de som com 16 canais; 02 distribuidores de áudio e 

vídeo; 04 monitores para programa – pvw 19 polegadas; 02 copiadoras de DVD 

com 10 gavetas; 02 caixas de som para monitoração e retorno 

18. Ilha de Edição não Linear, com a seguinte infra-estrutura: 01 

computador com placa matrox e vários programas; 03 monitores com 14 

polegadas; 01 vtr hdv dvcam fita; 01 aparelho de DVD play; 02 caixas de som 

para monitoração. 

19. Up- Unidade Externa, com a seguinte infra-estrutura: 01 câmera 

completa com tripé + doly; 02 spots de luz com tripé; papel vegetal e gelatina 

com várias cores; 02 microfones de lapela sem fio; 01 microfone de mão com fio; 

02 carregadores de baterias para câmeras; 02 carregadores de baterias para 

mirofones; fitas mine DVD para captação; 01 kaiser (maleta) para câmera + 

tripé. 

20. Sala de Estúdio Número 2, com a seguinte infra-estrutura: 02 

computadores professor conferencista e professor web; 02 câmeras completas 

com tripé doly + comunicação; 01 monitor para retorno com 21 polegadas; 01 

tele prompter + computador; 20 calhas de iluminação com luz fria. 

21. Setor de Design Instrucional com a seguinte infra-estrutura, 10 mesas, 

11 cadeiras, 07 computadores Desktop, 01 impressora Laser Colorida, 01 linha 

telefônica, 01 mesa de reunião para 08 pessoas, 01 guilhotina. 


