
 
 

Programa CapaciTec 

 

O uso de ferramentas digitais em plataformas on-line tem se colocado como 

fundamental nessa fase de pandemia provocada pela disseminação do novo Corona 

vírus. Na UERN, a preocupação é com a capacitação dos servidores para garantir o 

desempenho das atividades necessárias ao andamento da Instituição, assim como 

garantindo que tudo seja desenvolvido em segurança, para os servidores.  

O programa CapaciTec cumpre o papel de assegurar a comunidade 

universitária da UERN capacitações com vistas a instrumentalização dos nossos 

professores, técnicos e estudantes de novas habilidades, desta feita relacionadas ao 

uso das tecnologias de informação, tanto para as atividades acadêmicas como 

administrativas. 

Desse modo, a PROGEP, através do Setor de Capacitação/DDO, lança um 

cronograma de capacitações para o mês de junho em duas direções, a primeira com 

foco no suporte às atividades acadêmicas, e a segunda voltada às atividades de 

gestão.  

Inicialmente será ofertado o curso “O uso da plataforma Google em atividades 

acadêmicas na UERN” destinado a docentes e técnicos envolvidos diretamente em 

atividades de Ensino, pesquisa e extensão, com oferta de turmas nos dias 16/06, 

17/06 e 18/06.  A meta é atingir a maior quantidade possível de docentes. 

Ainda em junho será ofertado o curso “Ferramentas tecnológicas para 

otimizar a gestão do trabalho na UERN” com foco para servidores técnicos e 

docentes envolvidos em atividades de gestão administrativa, a expectativa é 

apresentar ferramentas que contribuam para a otimização dos processos 

administrativos, com foco na eficiência e eficácia mesmo em tempos de pandemia e 

distanciamento social. 

 

 

 

 



 
 

CALENDÁRIO DE OFERTA DE CAPACITAÇÕES PARA JUNHO 

CURSOS OFERTADOS 

Curso 1: O uso da plataforma Google em atividades acadêmicas na UERN 

Inscrições: 04 a 12 de junho 

Datas de realização:  

Turma 1: 16/06  
Turma 2: 17/06  
Turma 3: 18/06  
 
Plataforma: Google Meet 

Curso 2: Ferramentas tecnológicas para otimizar a gestão do trabalho na 

UERN 

Inscrições: 15 a 22 de junho 

Datas de realização:  

Turma 1: 23/06  
Turma 2: 24/06  
 
Plataforma: Google Meet 

 

Curso 1: O uso da plataforma Google em atividades acadêmicas na UERN 

Apresentação 

O curso consiste em um treinamento específico para garantir suporte 

instrumental às atividades relacionadas ao ensino. Nessa capacitação os 

professores e técnicos terão acesso a informações sobre as ferramentas da Google 

Suíte, envolvendo suporte para gerenciamento de arquivos, documentos 

compartilhados, apresentações, videoconferências, classroom entre outros recursos 

que a plataforma disponibiliza. 

 
Facilitador:  
 
Prof. Dr. Francisco Dantas de Medeiros Neto - Ciências da Computação/CAN - 
UERN 
 
Carga horária: 5 horas 

 



 
Objetivo:  
 

Apresentar ferramentas digitais e seus recursos básicos para a criação, 

organização e desenvolvimento de atividades acadêmicas no âmbito da UERN. 

Público-alvo 
 

Direcionado aos servidores da UERN (Docentes e técnicos), que atuam 

diretamente nas dimensões do ensino, pesquisa e extensão que buscam conhecer e 

aperfeiçoar o uso de ferramentas digitais para a mediação das atividades 

acadêmicas no formato remoto. 

 
Metodologia 
 

O curso será de oferta on-line, através da plataforma Google meet, com o 
seguinte formato: 
 

 Fase I: após inscritos, os cursistas receberão instruções para acesso e uso de 
cada uma das ferramentas, com o objetivo de gerar familiaridade, com a 
orientação de anotar as principais dúvidas; 
 
Fase I: Oferta da capacitação, com momento de apresentação e esclarecer 
dúvidas, dividido em duas partes, com a primeira destinada a orientações 
gerais sobre o trabalho remoto e a segunda com o detalhamento das 
ferramentas do Google suíte e da íntegra;  
 

 Fase II: Avaliação sobre o curso, com a disponibilização de formulários do 
Google formulário 

 
Datas: Serão ofertadas 3 turmas, limitadas a quantidade de 240 inscritos. O curso 
será ofertado nos dias:  
16/06, turma 1;  
17/06, turma 2;  
18/06, turma 3.  
 

Horário: Das 13:30 às 17:00 

 

Inscrições: 04 a 12/06/2020 – Via Google formulários 

Turmas Links para inscrições 

Turma 1: 
16/06 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3tB4rO61p5BlABEvZdfyBCQ
mQUG_rEzo9y81xLenf-uT1kg/viewform?usp=sf_link> 



 
Turma 2: 
17/06 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXWX7pO5niFx_WrTf6BO7M
NSs4yEFyXXqmRIX0AiMfFyEsGA/viewform?usp=sf_link> 

Turma 3: 
18/06 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEFtZyHkKvu30ZC_7V2Z5DA
TyFMqSvmalgOhwjLqKDT2K5vg/viewform?usp=sf_link> 

 

 

Curso 2: Ferramentas tecnológicas para otimizar a gestão do trabalho na 

UERN  

Ainda em junho será ofertado o curso “Ferramentas tecnológicas para 

otimizar a gestão do trabalho na UERN” com foco para servidores técnicos e 

docentes envolvidos em atividades de gestão administrativa. A expectativa é 

apresentar ferramentas que contribuam para a otimização dos processos 

administrativos, com foco na eficiência e eficácia mesmo em tempos de pandemia e 

distanciamento social. 

Serão discutidas as ferramentas disponíveis no Google Suíte como "Drive" 

(criar e gerenciar pastas e arquivos), "Documentos" (criar e formatar documentos 

compartilhados), "Planilhas" (criar e formatar planilhas compartilhadas), o "Agenda"  

Conversas com o “Chat”,  Vídeoconferência com o “Google Meet” entre outros 

recursos disponíveis na plataforma. 

Como recursos de otimização da gestão de equipes serão apresentados os 

recursos das plataformas Trello e Slack. A ideia é apresentar possibilidades de 

facilitação da comunicação e dos fluxos administrativos. 

  
Facilitador:  
 
Prof. Dr. Francisco Dantas de Medeiros Neto - Ciências da Computação/CAN - 
UERN 
 
Carga horária: 5 horas 

 

Objetivo:  
 



 
Apresentar ferramentas digitais e seus recursos básicos para o 

desenvolvimento das atividades de gestão administrativa no âmbito da UERN. 

Público-alvo 
 

Servidores da UERN, técnicos e docentes em atividade de gestão que 

buscam conhecer e aperfeiçoar o uso de ferramentas digitais para a mediação das 

atividades acadêmicas no formato remoto. 

 
Metodologia 
 

O curso será de oferta on-line, através da plataforma Google meet, com o 
seguinte formato: 
 

 Fase I: após inscritos, os cursistas receberão instruções para acesso e uso de 
cada uma das ferramentas, com o objetivo de gerar familiaridade, com a 
orientação de anotar as principais dúvidas; 
 
Fase I: Oferta da capacitação, com momento de apresentação e esclarecer 
dúvidas, dividido em duas partes, com a primeira destinada a orientações 
gerais sobre o trabalho remoto e a segunda com o detalhamento das 
ferramentas do Google suíte e da íntegra;  
 

 Fase II: Avaliação sobre o curso, com a disponibilização de formulários do 
Google formulário 

 
Datas: Serão ofertadas duas turmas, limitadas a quantidade de 240 inscritos. O 
curso será ofertado nos dias:  
 

Turma 1: 23/06  
Turma 2: 24/06  
 

Horário: Das 13:30 às 17:00 

 

Inscrições: 04 a 22 de junho – Via Google formulários 

Turmas Links para inscrições 

Turma 1: 
23/06 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0GgTZI84EEx972f7pz
nVaArVrWYW-aemMRSWHuT2eDpnMxg/viewform?usp=sf_link > 

Turma 2: 
24/06 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfBYl48Pe0X-
cKTVpobcoK_WS9g3T3-L-s48n_vmI85vjO0A/viewform?usp=sf_link> 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0GgTZI84EEx972f7pznVaArVrWYW-aemMRSWHuT2eDpnMxg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0GgTZI84EEx972f7pznVaArVrWYW-aemMRSWHuT2eDpnMxg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfBYl48Pe0X-cKTVpobcoK_WS9g3T3-L-s48n_vmI85vjO0A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfBYl48Pe0X-cKTVpobcoK_WS9g3T3-L-s48n_vmI85vjO0A/viewform?usp=sf_link


 
 

 


