Reitoria

PORTARIA/GR Nº 127/2020

SÚMULA:

Cria o programa “+Saber“ da UENP.

Considerando: a) a importância de treinamento e capacitação dos agentes da
carreira universitária; b) a necessidade de oferta de formação continuada à Comunidade;
A Reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Profa. Fátima
Aparecida da Cruz Padoan, nomeada pelo decreto nº 10437, de 10 de julho de 2018, do
Governo do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE

Art. 1o. Fica criado o Programa de cursos “+Saber”, hospedado na plataforma de
cursos on-line da Universidade Estadual do Norte do Paraná, contendo dois eixos principais:
I – Oferta de Cursos Livres, produzidos por professores da UENP, a serem
ofertados para comunidade interna e externa da UENP, com emissão de certificados;
II – Hospedagem de lista de endereços eletrônicos de Cursos Livres produzidos
por outras instituições e de interesse da UENP, com emissão de certificados pela instituição
de origem.
Art. 2º São objetivos do programa “+Saber”:
I – estimular a formação continuada e aperfeiçoamento profissional dos servidores
da UENP e da comunidade externa;
II - promover a educação para a cidadania,
III – difundir o conhecimento científico;
IV – aproximar as comunidades interna e externa, mantendo ambiente formal de
educação inclusiva e emancipatória.
Art. 3o. Os docentes da UENP que possuem interesse em ofertar cursos pelo
programa “+Saber” da UENP deverão seguir os procedimentos padronizados pela PróReitoria de Extensão e Cultura e Coordenadoria de Educação à Distância, de acordo com
Instrução de Serviços própria.
Art. 4o Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE.

Gabinete da Reitoria da UENP em
Jacarezinho, 28 de abril de 2020.
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