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ANEXO I DO EDITAL Nº 07/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

COMPETÊNCIAS PARA AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO

1 - Superando (nossas) fronteiras: a migração internacional e o acolhimento de migran- 
tes e refugiados nos cursos de graduação da UFPR

Carga horária: 30 horas

Conteúdos
 Conhecer sobre as temáticas tratadas na ação de desenvolvimento.

 Conhecer sobre acolhimento de migrantes e refugiados.
 Conhecer as resoluções internas da UFPR que tratam sobre as políticas para migrantes e

refugiados.
 Conhecer sobre as políticas afirmativas e inclusivas e grupos que atuam, pesquisam e 

estudam as temáticas atendidas pela SIPAD.
 Conhecer sobre a Resolução nº 34/2017 que institui a SIPAD.

Habilidades
 Trabalho remoto em equipe.

 Participação em reuniões online.

 Uso da plataforma UFPR Virtual.

 Habilidade no uso da comunicação escrita e não violenta.

 Preferencialmente ter sido aprovado(a) como cursista na edição da ação de desenvolvi- 
mento ofertada em 2020.

Atitudes
 Ser empático(a) e cordial.

 Responder as dúvidas, motivar e favorecer a pesquisa e a construção de conhecimento,
entre outras.

 Espera-se que os(as) Tutores(as) em curso a distância assegurem  a  qualidade  do
atendimento  aos(as)  participantes,  observando suas  necessidades  referentes  ao  curso,
acompanhando e orientando o trabalho pedagógico, dirimindo dúvidas e favorecendo a
discussão.

 Sensibilidade e acolhimento aos migrantes.

2- Acolhimento a casos de violências de gênero

Carga horária: 30 horas

Conteúdos
 Conhecer sobre as temáticas tratadas na ação de desenvolvimento.
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 Ter sensibilidade e acolhimento a pessoas LGBTI.

 Conhecer sobre as resoluções internas da UFPR que tratam sobre garantia do nome 
social e criação da SIPAD.

 Conhecer sobre as políticas afirmativas e inclusivas e grupos que atuam, pesquisam 
e estudam as temáticas atendidas pela SIPAD.

Habilidades
 Trabalho remoto em equipe.

 Participação em reuniões online.

 Uso da plataforma UFPR Virtual.

 Habilidade no uso da comunicação escrita e não violenta.

 Ter atuado na tutoria ou ter sido aprovado como participante do curso de Formação para 
o acolhimento às violências de gênero ofertado em 2019 ou 2020 pela SIPAD e 
PROGEPE.

Atitudes
 Ser empático(a) e cordial.

 Responder as dúvidas, motivar e favorecer a pesquisa e a construção de conhecimento,
entre outras.

 Espera-se que os(as) Tutores(as) em curso a distância  assegurem  a  qualidade  do
atendimento  aos(as)  participantes,  observando suas  necessidades  referentes  ao  curso,
acompanhando e orientando o trabalho pedagógico, dirimindo dúvidas e favorecendo a
discussão.

3- Políticas Inclusivas e 

Afirmativas Carga horária: 30 

horas

Conteúdos
 Conhecer sobre as temáticas tratadas na ação de desenvolvimento.

 Conhecer sobre as resoluções internas da UFPR que tratam sobre garantia do nome 
social e criação da SIPAD.

 Conhecer sobre as políticas afirmativas e inclusivas e grupos que atuam, pesquisam e
estudam as temáticas atendidas pela SIPAD.

Habilidades
 Trabalho remoto em equipe.

 Participação em reuniões online.

 Uso da plataforma UFPR Virtual.

 Habilidade no uso da comunicação escrita e não violenta.

Atitudes
 Ser empático(a) e cordial.
 Responder as dúvidas, motivar e favorecer a pesquisa e a construção de conhecimento,
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entre outras.
 Ter sensibilidade e acolhimento a grupos que são público-alvo das ações da SIPAD se-

gundo a Resolução nº 34/2017.
 Espera-se que os(as) Tutores(as) em curso a distância  assegurem  a  qualidade  do

atendimento  aos(as)  participantes,  observando suas  necessidades  referentes  ao  curso,
acompanhando e orientando o trabalho pedagógico, dirimindo dúvidas e favorecendo a
discussão.

4- Acolhimento a casos de Discriminação 

Racial Carga horária: 30 horas

Conteúdos
 Conhecer sobre as temáticas tratadas na ação de desenvolvimento.

 Conhecer as ações do NEAB.

 Conhecer a resolução nº 34/2017 UFPR que trata sobre criação da SIPAD.

 Conhecer sobre as políticas afirmativas e inclusivas e grupos que atuam, pesquisam 
e estudam as temáticas atendidas pela SIPAD.

Habilidades
 Trabalho remoto em equipe.

 Participação em reuniões online.

 Uso da plataforma UFPR Virtual.

 Habilidade no uso da comunicação escrita e não violenta.

Atitudes
 Ser empático(a) e cordial.

 Responder as dúvidas, motivar e favorecer a pesquisa e a construção de conhecimento,
entre outras.

 Espera-se que os(as) Tutores(as) em curso a distância assegurem  a  qualidade  do
atendimento  aos(as)  participantes,  observando suas  necessidades  referentes  ao  curso,
acompanhando e orientando o trabalho pedagógico, dirimindo dúvidas e favorecendo a
discussão.

5- Educação Quilombola e 

Indígena Carga horária: 30 horas

Conteúdos
 Conhecer sobre as temáticas tratadas na ação de desenvolvimento.

 Conhecer a Resolução nº 37/04 UFPR.

 Conhecer a Resolução nº 34/2017 UFPR que trata sobre criação da SIPAD.

 Conhecer sobre as políticas afirmativas e inclusivas e grupos que atuam, pesquisam e 
estudam as temáticas atendias pela SIPAD.
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Habilidades
 Trabalho remoto em equipe.
 Participação em reuniões online.
 Uso da plataforma UFPR Virtual.
 Habilidade no uso da comunicação escrita e não violenta.

Atitudes
 Ser empático(a) e cordial.
 Responder as dúvidas, motivar e favorecer a pesquisa e a construção de conhecimento, entre

outras.
 Espera-se que os(as) Tutores(as) em curso a distância assegurem a qualidade do 

atendimento aos(as) participantes, observando suas necessidades referentes ao curso, 
acompanhando e orientando o trabalho pedagógico, dirimindo dúvidas e favorecendo a 
discussão.


