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RESUMO - Este Projeto de Extensão visa a formação continuada dos agentes universitários da 
UEPG nas áreas de Administração Pública, Gestão, Cidadania e Sociedade e Inclusão Digital. A 
natureza da ação proporciona espaço para que o Agente Universitário possa eliminar as dificuldades 
de acesso aos cursos ou qualificação bem como favorecer a adaptação a situações novas, o domínio 
de diversos códigos e linguagens e a criatividade necessária ao melhor desempenho e ao progresso 
no próprio trabalho. A proposta metodológica deste projeto foi elaborada considerando-se o perfil da 
clientela a ser atendida: adultos, trabalhadores, integrantes do corpo de agentes da UEPG, que tem 
diferentes graus de escolaridade, sendo que a maioria deles ainda não realizou cursos na modalidade 
EaD. Esta clientela foi dividida em 3 classes distintas, considerando-se o grau de instrução e a função 
que desempenham atualmente na instituição. Para cada classe de agentes está previsto um conjunto 
de cursos e atividades, que deverão ser vencidas até Junho de 2014. Aproximadamente 1/3 da carga 
horária das atividades previstas será ministrada via videoconferência e/ou webconferência.  Os 2/3 
restantes destinam-se às atividades no Ambiente Virtual e aos momentos presenciais. Para promover 
o domínio das mídias e tecnologias empregadas, será ofertada inicialmente uma disciplina 
denominada “Inclusão Digital”, com 30 horas de duração, na modalidade presencial. 
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