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APRESENTAÇÃO 

 

A Educação a Distância (EaD) da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA teve 
início por meio da Portaria Nº353/2009 que institui uma comissão formada por docentes e 
técnicos para organizar o setor de EaD na universidade.  

Em março de 2010, foi criada a Coordenadoria de Educação a Distância (CEaD) com o 
objetivo de institucionalizar a modalidade. Inicialmente, presente em Alegrete, campus onde 
foi criada e instalada. Em 2011, um grupo de professores dos campi Jaguarão, Bagé e Alegrete 
em conjunto com a CEaD iniciaram o projeto do curso de Letras – Português na modalidade a 
distância (doravante curso de Letras-Português), com o objetivo do credenciamento da 
instituição para a modalidade EaD e o credenciamento de polos de apoio presencial. A 
constituição de polos de apoio presencial foi feita inicialmente nos campi Alegrete, Jaguarão e 
Santana do Livramento. A escolha dos polos deu-se em razão de demandas dos municípios 
para o curso de Letras-Português.  

Com a expansão da sua atuação, em 2013, conforme Portaria Nº 367/2013, a CEaD é 
vinculada ao Gabinete da Reitoria e passa a ter parte da equipe em Bagé. O ano 2013 foi 
caracterizado pelo preenchimento de planilhas e-MEC para o credenciamento Institucional. Em 
junho do mesmo ano, foram ofertadas capacitações do Moodle e elaboração dos 
componentes curriculares do curso de Letras EaD. Já em fevereiro de 2014, ocorreram as 
primeiras visitas dos avaliadores na sede da Instituição e no Polo Jaguarão. No mesmo ano, 
aconteceram as visitas aos Polos de Alegrete e Santana do Livramento.  

Com as visitas dos avaliadores in loco na Sede da Instituição e nos polos tivemos os 
seguintes conceitos, considerando uma escala de 1 a 5: Sede - Conceito 4 e Polos Jaguarão, 
Alegrete, Santana do Livramento - Conceito 5. Em maio de 2015 a visita para avaliação do 
curso de Letras Português obteve o conceito 4. 

Em setembro de 2016, a universidade passa a ser credenciada para oferta de cursos a 
distância conforme a Portaria Nº1050/2016, publicada no Diário Oficial da União. Diante desse 
contexto, a CEaD passou a constituir-se como Diretoria de Educação a Distância (DEaD) após a 
emissão da Portaria Nº 1695 de 21 de dezembro. 

A DEaD tem como missão institucional apoiar o desenvolvimento de políticas e ações 
de ensino, pesquisa e extensão na modalidade EaD. Dentre as atribuições da DEaD, destacam-
se: incentivar o uso das tecnologias digitais nas ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão; 
prestar assessoria pedagógica aos cursos e projetos nas modalidades de educação a distância e 
semipresencial; estreitar diálogos entre a UNIPAMPA e a Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
bem como articular ações conjuntas. A DEaD é um órgão da administração, vinculado à 
Reitoria, portanto está ligada a orientações do Gabinete da Reitoria. 

No início de 2017, as atividades da primeira graduação a distância iniciaram com a 

oferta da Licenciatura em Letras Português na modalidade a distância. O curso, com 150 vagas, 

foi ofertado em três campi/polos institucionais, a saber: (1) Jaguarão, (2) Santana do 

Livramento e (3) Alegrete. Na mesma época, houve a oferta do mesmo curso no âmbito da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), atingindo mais cinco cidades do Rio Grande do Sul. Além 

disso, a instituição iniciou com as aulas do curso de Pós-graduação em Gestão Pública também 

em conjunto com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Este plano de ação objetiva, além de apresentar a composição da Diretoria de 

Educação a Distância, publicizar as ações e o cronograma de atividades das coordenadorias.  
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 Atualmente, a Diretoria está estruturada conforme organograma a seguir: 

 

 Diretora da Diretoria de EaD: Maria do Socorro de Almeida Farias-Marques, atua 
como docente no Campus Jaguarão.  

Coordenadorias 

 Coordenadora da Coordenadoria de Apoio aos Polos: Cláudia Camerini Corrrêa Pérez 
atua como docente no Campus Jaguarão. 

 Coordenadora da Coordenadoria de Materiais Didáticos Pedagógicos em Educação a 
Distância: Aden Rodrigues Pereir atua como docente no Campus Bagé. 

 Coordenador do Núcleo de Articulações e Convênios: Rafael Camargo Ferraz atua 
como docente no Campus Santana do Livramento. 

 Coordenadora da Coordenadoria de Capacitação de Pessoal em Educação a 
Distância: Sandra Dutra Piovesan atua como docente no Campus Bagé 

  
 

Servidores em Alegrete 
 Secretária Executiva: Maria Cristina Graeff Wernz atua no Campus Alegrete. 
 Técnica em Assuntos Educacionais: Karine Braga Moreira atua no Campus Alegrete. 
Servidores em Bagé 
 Assessora Pedagógica/Pedagoga: Verônica Morales Antunes atua na Reitoria em 

Bagé. 
 Assistente em Administração: Ariane Fagundes Braga atua na Reitoria em Bagé; 
 Assistente em Administração: Iuri de Quadros Barcellos, atua na Reitoria em Bagé; 
 Técnico em Tecnologia da Informação: Elvis Galarca Menezes Mendes atua na Reitoria 

em Bagé 
 Assessora Especial da Reitoria: Denise Aparecida Moser atua na Reitoria em Bagé 
 Assessora Especial da Reitoria/Assistente em Administração: Monica Brasil Caumo 

atua na reitoria em Bagé 
 Assistente em Administração: Heide Feldmann atua na Reitoria em Bagé 

 
Servidores em Jaguarão 
 Assistente em Administração: Marcos Gares Afonso atua no Campus Jaguarão; 
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 Técnica em Tecnologia da Informação: Ailime Ferreira Rodrigues atua no 
Campus Jaguarão. 
 

Servidores em Santana do Livramento 
 Assistente em Administração: Ricardo Fernandes Souza atua no campus Santana do 

Livramento no Núcleo de Articulações e Convênios – UAB 
 

Servidores em São Borja 
 Assessora Especial da Reitoria: Marilice Cortes atua no campus São Borja. 

 
Servidores em Dom Pedrito 

 Docente: Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura atua como docente no Campus 
Dom Pedrito 
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1. PLANEJAMENTO DA DIRETORIA, SECRETRIA E DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÕES E 

CONVÊNIOS 2017-2020. 

 
 

No período de vigência deste Plano, compete à Diretoria da DEaD: 
 

 Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;  

 Coordenar todas as atividades da DEaD; 

 Representar a DEaD, internamente, diante dos órgãos da UNIPAMPA e, 
externamente, perante os demais órgãos públicos e privados;  

 Coordenar e distribuir demandas para as coordenadorias da DEaD e para o 
pessoal técnico-administrativo sob sua responsabilidade;  

 Elaborar o Plano de Gestão, o Plano Anual de Atividades e o Relatório Anual da 
DEaD contendo a sua prestação de contas com o apoio das coordenadorias;  

 Cumprir as atribuições explícitas e restritivas que lhe forem delegadas pelo 
Reitor; 

 Auxiliar a coordenação da UAB/UNIPAMPA, em assuntos pertinentes a Educação 
a Distância na Universidade. 

 
 

A Diretoria terá apoio da Secretaria Executiva para o desenvolvimento das seguintes 
ações:  

 Organizar e manter atualizado o arquivo dos processos e documentos; 

 Assessorar suas atribuições e competências;  

 Apoiar na elaboração dos relatórios das atividades;  

 Outras tarefas inerentes que sejam delegadas pela Diretoria; 

 Apoiar as atividades da UAB no âmbito da UNIPAMPA. 
 

 
O Núcleo de Articulações e Convênios- UAB durante o mesmo período terá que:  

 

 Coordenar as articulações dos cursos ofertados pela Instituição de Ensino, no 
âmbito do Sistema UAB;  

 Encaminhar relatórios de acompanhamento e avaliação das atividades dos 
cursos à UAB/DED/CAPES, ou demais convênios; 

 Organizar, executar e acompanhar a aplicação financeira dos recursos liberados 
para o desenvolvimento e oferta dos cursos UAB/UNIPAMPA e demais 
convênios;  

 Articular a oferta e criação de cursos e projetos no âmbito da educação aberta e 
a distância através de convênios; 

 Auxiliar a DEaD no desenvolvimento das atividades administrativas, acadêmicas 
e a assuntos pertinentes a Educação a Distância na Universidade. 
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2. PLANEJAMENTO DA COORDENADORIA DE APOIO AOS POLOS EDUCACIONAIS 

2017-2020 

 

2.1. Polos na Modalidade de Educação a Distância 

 

Conforme o art. 5º do Decreto Nº 9.057 de maio de 2017: 

Art. 5º O polo de educação a distância é a unidade acadêmica e 

operacional descentralizada, no País ou no exterior, para o 

desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos 

ofertados na modalidade a distância. 

 

Os polos de apoio presencial de educação a distância da UNIPAMPA ou polos de EaD 

constituem-se dos campi da instituição, unidades acadêmicas e administrativas, instalados nas 

cidades de Bagé, Dom Pedrito, Santana do Livramento, Alegrete, Uruguaiana, Itaqui, São Borja, 

São Gabriel, Caçapava o Sul e Jaguarão, devidamente credenciados para a EaD. 

Atualmente os polos de apoio presencial de educação a distância credenciados da 

UNIPAMPA são: Alegrete, Jaguarão e Santana do Livramento.  

Os polos de EaD da UNIPAMPA devem dispor de recursos humanos e infraestrutura 

física e tecnológica compatíveis com a missão institucional da UNIPAMPA, apoio pedagógico, 

tecnológico e administrativo às atividades educativas, observando o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) dos cursos que ofertam, na 

modalidade EaD, em consonância com a legislação vigente. 

Os polos de EaD da UNIPAMPA, observado o PPC dos cursos que ofertam, podem ter 

organização própria e diferenciada, de acordo com suas especificidades, desde que definida e 

justificada nos documentos institucionais e acadêmicos. 

Os polos de EaD da UNIPAMPA poderão abrigar atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, de acordo com o PDI e PPI da UNIPAMPA, com os programas e agendas 

institucionais de pesquisa e extensão e com o PPC de cada curso. 

A parceria entre DEaD, Campus-Polo de apoio presencial e Campus-Propositor de 

Curso na modalidade a distância, deverá ser formalizada em documento próprio, o qual 

conterá o objetivo da união de esforços em busca da qualidade na oferta de cursos na 

modalidade a distância, e as responsabilidades da DEaD, do Campus-Polo de apoio presencial e 

Campus-Propositor de Curso quanto a infraestrutura, prática de atos acadêmicos, corpo 

docente, tutores, material didático, expedição das titulações conferidas, entre outras. 

Conforme o parágrafo único do Art. 5º do Decreto Nº 9.057 de maio de 2017: 
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Parágrafo único. Os polos de EaD deverão manter infraestrutura 

física, tecnológica e de pessoal adequada aos projetos pedagógicos 

ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do curso. 

 

2.3. Gestão do polo de apoio presencial 

 

A gestão do polo institucional de apoio presencial a EaD, além da Direção do Campus e de toda 

a equipe que a compõem, possui uma Coordenação de Polo composta por um Coordenador e 

um Tutor Presencial. 

As principais ações da coordenação de polo são: 

 Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela 
DEaD/UNIPAMPA; 

 Participar de reuniões quando solicitado pela coordenação de curso, 
coordenação de polo campus e coordenação de polo institucional; 

 Registrar de todas as atividades realizadas no polo de apoio presencial, tais 
como: frequência dos alunos nos encontros presenciais, frequência das 
orientações no uso da Plataforma Moodle, entre outros; 

 Manter permanente comunicação tanto com os estudantes quanto com a 
equipe pedagógica do curso; 

 Participar dos encontros presenciais obrigatórios no polo de apoio Institucional, 
tais como aula inaugural, avaliações e aulas práticas em laboratório, conforme 
necessidade e demanda; 

 Agendar no polo sala de aula ou laboratório para os encontros presenciais; 

 Orientar os alunos no uso da Plataforma Moodle; 

 Informar ao coordenador de curso problemas e eventuais dificuldades no 
desempenho da função ou no ambiente do curso; 

 Facilitar aos alunos a compreensão da estrutura e da dinâmica dos Módulos; 

 Recorrer ao professor do componente, caso tenham dificuldade em solucionar 
dúvidas dos alunos; 

 Estimular os alunos à realização das atividades propostas; 

 Propor ao professor e/ou tutor a distância a reprogramação do prazo das 
atividades de estudo de acordo com os resultados de monitoramento ou 
solicitação de aluno; 

 Encaminhar Relatório Semestral de Acompanhamento da Turma para a 
Coordenação de Curso e Coordenação de apoio ao Polo Presencial da 
Instituição; 

 Encaminhar a disponibilidade de horário semanal e local de atendimento no 
polo para o e-mail da Coordenação de Curso e Coordenação de apoio ao Polo 
Presencial da Instituição. Reservar no mínimo 8h semanais. Os horários ficarão 
disponíveis para consulta no site da DEaD e do curso. 
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 2.4 Cronograma 

 

Metas Requisitos Período 

1. Contato com os 

Diretores dos Campi 

para verificar o 

interesse do campus 

para atuar com 

Educação a 

Distância. 

- Memorando e contato por telefone. 09/2017 

até 

12/2019. 

2. Aditamento de 

polos institucionais 

da UNIPAMPA. 

- Resgate dos Memorandos enviados aos campi pela DEaD em 

agosto de 2016. 

Dom Pedrito – demanda curso de Pedagogia. 

São Borja – demanda curso Pedagogia. 

Caçapava do Sul – interesse em ofertar cursos de capacitação 

a distância. 

São Gabriel – dúvidas quanto a tecnologia e estrutura 

necessária. 

Bagé – listagem de professores que teriam interesse em atuar 

na EaD (Anderson Luis Bihain, Carla Kipper, Elisângela Oliveira, 

Milton Heinen, Rosana Cavalcanti, Sandra Piovesan). 

Itaqui – demanda de cursos interdisciplinares, matemática, 

ciências da saúde, nutrição, saúde pública, agronomia, 

estatística, agrimensura, ciências de alimentos, física, 

economia rural, marketing e políticas públicas. 

Uruguaiana – não respondeu. 

- Estudo do DECRETO Nº 9.057, DE 25 DE MAIO DE 2017 para 

o aditamento. 

Art. 16. A criação de polo de educação a distância, de 

competência da instituição de ensino credenciada para a 

oferta nesta modalidade, fica condicionada ao cumprimento 

dos parâmetros definidos pelo Ministério da Educação, de 

acordo com os resultados de avaliação institucional. 

§ 1ºAs instituições de ensino deverão informar a criação de 

polos de educação a distância e as alterações de seus 

endereços ao Ministério da Educação, nos termos a serem 

 

2017, 2018 

e 2019. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.057-2017?OpenDocument
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estabelecidos em regulamento. 

§ 2ºA extinção de polo de educação a distância deverá ser 

informada ao Ministério da Educação após o encerramento de 

todas as atividades educacionais, assegurados os direitos dos 

estudantes matriculados e da comunidade acadêmica. 

 

- Verificar a existência e a adequação de infraestrutura física, 

tecnológica e de pessoal que possibilitem a realização das 

atividades previstas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional e no Projeto Pedagógico de Curso. 

 

-Memorando 06/09/2017: Memorando DEaD - consulta sobre 

interesse em constituir o Campus como Polo de Apoio 

Presencial 

 

-Participação reunião de Dirigentes 21/09/2017: 

esclarecimento sobre aditamento de polos institucionais. 

 

-Dezembro 2017:início de processo de aditamento Campus 

Dom Pedrito. 

 

3. Capacitações para 

a coordenação de 

polos. 

- Contato com coordenadores e tutores de polos para 

identificação de demandas de capacitações. 

- Contato com a Coordenadoria de Capacitações da DEaD para 

capacitações da equipe dos polos de apoio presencial. 

A partir de 

2017. 

4. Registro das 

atividades e 

Relatório semestral 

de andamento dos 

polos 

- Baseado nos registros dos polos dos encontros presenciais, 

avaliações, e-mails e orientações da Plataforma Moodle e 

MConf. 

08/2017 

até 

12/2020. 

5. Termo de 

Compromisso entre 

DEaD, Campus/Polo 

de apoio presencial 

e 

Campus/Propositor 

- Encaminhamento de Termos de Compromisso para análise 

na Assessoria Jurídica da UNIPAMPA. 

- Assinatura dos parceiros envolvidos. 

05/2017 

até 

12/2020. 
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de Curso na 

modalidade a 

distância. 

6. Solicitação de 

equipamentos para 

os polos. 

- Solicitação de equipamentos junto a Reitoria, PROPLAN, 

DEaD.  

- Ofício para a Receita Federal com solicitação de 

equipamentos apreendidos do tipo: computador, notebooks, 

webcam, microfone e fones do tipo headset, ar condicionado. 

 

2017, 2018 

e 2020. 

7. Agendamento de 

salas e laboratórios 

- Controle de calendário de curso na modalidade EaD e 

comunicação com coordenadores de curso para o 

agendamento de salas e/ou laboratórios específicos, nos 

polos de apoio presencial, para os encontros presenciais, 

visitas de coordenação de curso, avaliações e demais 

atividades previstas no curso. 

2017, 2018, 

2019, 2020. 

8. Apoio técnico - comunicação com coordenadores de curso para o 

agendamento de equipamentos multimídia (projetor, caixa de 

som, microfone). 

2017, 2018, 

2019, 2020. 

9. Acompanhamento 

de processos de 

credenciamento e 

recredenciamento 

institucional, de 

autorização, de 

reconhecimento e 

de renovação de 

reconhecimento de 

cursos superiores na 

modalidade a 

distância. 

- Acompanhamento e apoio na avaliação in loco na sede da 

instituição. 

Até 2020. 

10. Registros da 

Coordenadoria de 

apoio aos polos 

educacionais 

- Registro impresso de memorandos, reuniões, e-mails ou 

quaisquer outros documentos que comprovem as atividades 

de trabalho da Coordenadoria de apoio aos polos 

educacionais. 

2017, 2018, 

2019, 2020. 

11. Função 

Gratificada para 

Coordenação de 

Polo de apoio 

Presencial 

- Solicitação enviada a DEaD para estudo da viabilidade 

financeira da instituição sobre a questão de pagamento de FG 

ou bolsa (UaB), ao servidor que ocupar as funções de 

Coordenador e Tutor no polo de apoio presencial da 

UNIPAMPA. 

2018 
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- Estudo de uma parceria com a UaB de pagamento de bolsa, 

por exemplo, ao fazer dos polos de EaD da UNIPAMPA 

parceiros da UaB 

 
REFERÊNCIAS 

BRASIL. DECRETO Nº 9.057, DE 25 DE MAIO DE 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2017/Decreto/D9057.htm> Acessado em 26/05/2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.057-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
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3. PLANEJAMENTO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2017-

2020 

 
A Coordenadoria de tecnologia da informação está composta por dois técnicos de 

Tecnologia da Informação que além de atuarem de acordo com o cronograma das 
coordenadorias de capacitação e de materiais didáticos, tem como planejamento:  

 Apoiar os usuários no ambiente virtual de aprendizado – Moodle/EaD; 

 Promover o relacionamento com a Diretoria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (DTIC);  

 Assessorar as capacitações sobre o uso de tecnologias, do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), da videoconferência e da webconferência;  

 Desenvolver tecnologias digitais para os ambientes virtuais e outros sistemas da 
DEaD; 

 Auxiliar no design dos materiais e na edição de vídeos;  

 Dar suporte para o desenvolvimento de videoconferência e Mconferência; 

 Auxiliar o coordenador UAB/UNIPAMPA no desenvolvimento das atividades que 
envolvam as tecnologias educacionais e de comunicação; 

 Auxiliar o(s) coordenador(es) de curso(s) na modalidade a distância da 
UNIPAMPA no desenvolvimento das atividades que envolvam as tecnologias 
de educacionais e de comunicação. 
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4. PLANEJAMENTO DA COORDENADORIA DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL EM 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A coordenadoria de Capacitação de Pessoal em Educação a Distância, conforme o 

regimento interno1, tem a função de: 

● Capacitar docentes, técnicos administrativos em educação e outros profissionais para 

atuarem em EaD; 

● Coordenar os programas de capacitação didático-pedagógica em EaD; 

● Promover ações de capacitação que abordam as tecnologias educacionais para a 

comunidade universitária; 

● Promover capacitação sobre o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) - Moodle; 

● Promover capacitações sobre materiais acessíveis; 

● Auxiliar o coordenador UAB/UNIPAMPA na elaboração e desenvolvimento de cursos 

de capacitação para professores, tutores e usuários das tecnologias educacionais; 

● Auxiliar o(s) coordenador (es) de curso(s) na modalidade a distância da UNIPAMPA na 

elaboração e desenvolvimento de cursos de capacitação a professores, tutores e 

usuários das tecnologias educacionais. 

As ações de capacitação serão realizadas pela DEaD, com foco na formação didático-
pedagógica, no treinamento e aperfeiçoamento da equipe da educação a distância e dos 
colaboradores da UAB (como tutores, professores, etc). Poderão ser realizadas parcerias para 
a oferta e desenvolvimento dos cursos de capacitação, com o Núcleo de Desenvolvimento de 
Pessoal (NUDEPE), quando estes tiverem como foco os servidores da Universidade e com a 
Divisão de Formação e Qualificação da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). 

Com base nas definições da RESOLUÇÃO N° 136, DE 22 DE MARÇO DE 2016, que 

aprova o programa de incentivo à capacitação e à qualificação dos servidores técnico-

administrativos em educação da UNIPAMPA, esta coordenadoria acolheu os conceitos a seguir 

descritos, como referência para as capacitações da DEaD, a saber: 

a. Capacitação: o processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações 

de treinamento e aperfeiçoamento, com o propósito de contribuir para o 

desenvolvimento de competências institucionais, por meio do desenvolvimento de 

competências individuais; 

b. Treinamento: o processo de aprendizagem que promove a aquisição de habilidades e 

conhecimentos, melhorando a adequação das características do servidor às exigências 

do seu cargo; 

c. Aperfeiçoamento: o processo de aprendizagem que visa atualizar, aprofundar 

conhecimentos e complementar a formação profissional do servidor, com o objetivo 

de torná-lo apto a desenvolver suas atividades, tendo em vista as inovações 

conceituais, metodológicas. 

A mesma resolução cita os tipos de atividades válidas para a capacitação: colóquio; 

conferência; congresso; curso; minicurso; debate; estágio; fórum; mesa-redonda; oficina; 

                                                           
1
 Aguardando validação do Conselho Universitário (CONSUNI) da Universidade Federal do Pampa. 
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painel; seminário; simpósio; palestra; workshop.  Estas atividades poderão ser desenvolvidas 

nas modalidades: presencial; semipresencial e a distância. 

Com o objetivo de registrar as capacitações realizadas pela Coordenadoria de 

Capacitação de Pessoal em Educação a Distância, será organizada uma pasta com o registro 

das capacitações/treinamentos, contendo: Planejamento da capacitação/treinamento 

(curso/oficina/palestra); Registro de Frequência dos participantes; Registros Fotográficos; 

Relatório de avaliação da capacitação/treinamento (opcional); Outros materiais produzidos de 

acordo com a especificidade do treinamento (opcional). 

Para certificação dessas ações de capacitação a frequência mínima exigida é de 75% 

(setenta e cinco por cento). A ação de capacitação poderá ser avaliada em seu conteúdo 

programático, instrutoria, metodologia, material didático e estrutura de funcionamento. Os 

certificados serão emitidos no SGCE – Sistema de Gestão de Certificados Digitais da 

UNIPAMPA, sob responsabilidade da DEaD. A assinatura desses certificados é de 

responsabilidade da Diretora de Educação a Distância, a qual ficará digitalizada no sistema, não 

necessitando assinatura física. 

A Coordenadoria de Capacitação de Pessoal em Educação a Distância organizará 

calendário com os cursos a serem ofertados durante o ano letivo e divulgará na página da 

DEaD. Além disso, estará aberta às solicitações e às necessidades dos campi, através do 

formulário de necessidades de capacitação disponibilizado na página da DEaD (previsão para 

2018). 

A Coordenadoria de Capacitação de Pessoal em Educação a Distância, desenvolve suas 

ações a partir de 3 eixos de atuação: 

 Profissionais da EaD: docentes, técnicos, tutores, etc; 

 Tecnologia Educacional; 

 Acessibilidade Digital. 

 

O eixo Profissionais da EaD tem por objetivo capacitar docentes, técnicos 

administrativos, tutores e demais profissionais, para atuarem na educação a distância de 

forma eficiente, desenvolvendo competências individuais, propiciando a aquisição de 

habilidades e aprofundando do conhecimento sobre a EaD. 

Como ações permanentes a serem realizadas anualmente, no período de 2017 até 

2020, propõe-se: 

○ Realizar cursos de capacitação para Tutores UAB, requisito do edital de seleção 

de tutores e curso de aperfeiçoamento. 

○ Realizar cursos de aperfeiçoamento para tutores e docentes, sobre os recursos 

do AVA Moodle e tutoria.  

○ Participar da organização dos Fóruns de Educação a Distância com a 

coordenadoria de Materiais Didáticos pedagógicos em Educação a Distância. 
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O eixo Tecnologia Educacional tem por objetivo a promoção de ações de capacitação 

para o uso das tecnologias educacionais pela comunidade universitária, de forma que os 

recursos tecnológicos sejam utilizados para aprimorar as atividades de ensino e aprendizagem. 

Neste eixo, as capacitações sobre ambiente virtual de aprendizagem - Moodle são 

desenvolvidas com o objetivo orientar os profissionais sobre as possibilidades de utilização do 

MOODLE para as atividades de ensino e aprendizagem na modalidade a distância ou 

presencial. 

● Ações desenvolvidas em 2017: 

○ Planejamento de Realização de curso de capacitação sobre o MOODLE para 

docentes UAB.  

○ Organização de curso de capacitação MOODLE para servidores da UNIPAMPA 

pareceria NUDEPE. 

● Ações previstas para 2018: 

○ Realização de cursos sobre recursos do Moodle. 

○ Realização de cursos sobre Mapas Conceituais utilizando software para criação 

e edição. 

○ Realização de cursos de desenvolvimento e utilização de jogos na EaD. 

○ Realização de cursos sobre as ferramentas Web Prezzi e Google Drive. 

● Ações previstas para 2019: 

○ Realização de cursos sobre recursos do Moodle. 

○ Realização de curso sobre ferramentas web para apresentação de conteúdo 

para EaD. 

○ Realização de curso sobre publicação de arquivos de mídia digital, Podcast. 

● Ações previstas para 2020: 

○ Realização de cursos sobre recursos do Moodle. 

○ Realização de curso sobre criação de e-books. 

 

O eixo Acessibilidade Digital tem por objetivo a capacitação para o uso de tecnologias 

digitais, que contemple os requisitos de acessibilidade da informação para diferentes públicos, 

para cursos na modalidade a Distância. 

Como ações permanentes a serem realizadas anualmente, no período de 2017 até 

2020, propõe–se o planejamento e realização de cursos sobre tecnologia digital acessível. 
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4.1 Cronograma das ações no período de 2017 a 2020: 

 

NOME DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO/PERÍODO  
Detalhes 

 
Turmas 2017 

Turmas 2018 Turmas 2019 Turmas 2020 

 
Modalidade 

 
Público Alvo 

 
CH 

 
Parceiros 

1º semestre  
2º semestre 

   

Conhecendo o ambiente virtual de aprendizagem 
Moodle 

EaD Servidores da 
UNIPAMPA 

20h NUDEPE    
 

Turma 1 

  
 
Turma 1 

Ambiente Virtual MOODLE (mais aprofundado) EaD Servidores da 
UNIPAMPA 

8h NUDEPE   
 

Turma 1 

  
 
Turma 1 

 
 
 

Tutoria e Ambiente Virtual MOODLE EaD Tutores UAB 12h DEaD Turmas: 1, 2 
e 3 

  
Turma 1 e 2 

  
 

Tutoria em EaD: aprimorando conceitos e práticas. EaD Tutores UAB 20h DEaD  Turma 1 (letras) e 2 
(GP) 

  
Turma 1 

 
 
 

Capacitação no Moodle para Docentes Presencial Docentes  16h DEaD Turma 1  Turma 1, 2 e 3   

Docência na EaD: aprimorando conceitos e práticas Semi presencial Docentes  12h DEaD  Turma 1 (letras) e 2 
(GP) 

Turma 1 e 2  
 
Turma 1 

Turma 1 

Fórum EaD.  Atividades EaD e 
presencial 

Servidores da 
UNIPAMPA, 

comunidade, 
profissionais UAB 

40h NUDEPE/ 
PROGRAD/ DEAD 

 Na semana do dia 27 
de novembro - Dia 
Nacional da EaD 

VIII Fórum IX Fórum X Fórum 

Formando tutores para atuar em EaD EaD Servidores da 
UNIPAMPA 

20h NUDEPE   Turma 1  
 

Turma 1 

Turma 1 

Educação a Distância Acessível: Conceitos e 
possibilidades 

Semipresencial Servidores da 
UNIPAMPA 

12h NUDEPE E NINA    
 
 

 
 

Turma 1 

 
 

Turma 1 

Curso de Autoria e Coautoria em AVEA EaD Docentes UNIPAMPA 12h DEaD     
Turma 1 

 

Mapas Conceituais na Produção de Material Didático EaD Docentes UNIPAMPA 8h DEaD     Turma 1 

Oficina e-Book EaD Docentes UNIPAMPA 8h DEaD      
Turma 1 

Oficina Ferramentas Web para Apresentação de 
Conteúdo 

EaD Docentes UNIPAMPA 8h DEaD     
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Turma 1  

Oficina Games na Educação EaD Docentes EaD 20h DEaD/ Curso de 
Engenharia de 
Computação 

   
 
 
 
Turma 1 

 
 
 
 

 

Oficina Pedagógica AVEA Moodle: Atividades OU Wiki, 
Questionário, Fórum, Lição, Pesquisa de Avaliação. 

EaD Docentes UNIPAMPA 20h DEaD      
 
Turma 1 

Oficina Uso Pedagógico de Podcast. EaD Docentes UNIPAMPA 8h DEaD     
Turma 1 

 

Oficina Web Prezi e Google Drive para Apresentações 
de Conteúdo. 

EaD Servidores da 
UNIPAMPA 

8h DEaD    
 
Turma 1 

  

Oficina Multimídia: Criação de vídeo-aula; edição de 
vídeo e criação de áudio. 

EaD Docentes UNIPAMPA 12h DEaD     
 
Turma 1 

 

Trilhas de aprendizagem na educação a distância. A definir         

Aproximando as distâncias: o afetivo na EaD. A definir         

MConf EaD Servidores 
UNIPAMPA 

4h DEaD    Turma 1 Turma 1 
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5. PLANEJAMENTO DA COORDENADORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS 

EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A coordenadoria de Materiais Didáticos pedagógicos em Educação a Distância, 

conforme o regimento interno2 da DEaD, tem a função de: 

● Prestar assessoria pedagógica e revisão linguística aos cursos em EaD; 

● Dar assessoria aos coordenadores de curso, coordenação de polos e coordenação de 

capacitação; 

● Promover a melhoria da qualidade no processo de ensino e de aprendizagem em EaD; 

● Apoiar a construção de conteúdo e material didático que envolvam o uso das TIC em 

atividades a distância e semipresenciais; 

● Assessorar a coordenação de curso sobre o fluxo da elaboração de materiais didáticos; 

● Controlar o fluxo do material didático estabelecido entre DEaD e docentes do curso; 

●  Organizar o material visualmente e postar no Moodle caso solicitado pelo docente, ou 

de acordo com o fluxo de produção do material didático; 

● Apoiar a construção e padronização da identidade visual do material didático do(s) 

curso(s) na modalidade a distância; 

● Monitorar a acessibilidade, a portabilidade, a navegabilidade e a flexibilidade dos 

materiais didáticos; 

●  Acompanhar, nos ambientes virtuais, os softwares específicos para deficientes visuais 

e de baixa visão; 

● Auxiliar o coordenador UAB/UNIPAMPA no desenvolvimento dos cursos em âmbito da 

educação aberta e a distância; 

● Auxiliar o(s) coordenador(es) de curso(s) na modalidade a distância no 

desenvolvimento dos cursos da UNIPAMPA. 

A coordenadoria de Materiais Didáticos pedagógicos em Educação a Distância, 

desenvolve suas ações a partir de 5 eixos: 

 Manuais para a EaD  

 Material Didático para EaD 

 Ambiente Virtual MOODLE EaD 

 Acessibilidade Digital 

 Assessoria pedagógica e Linguística para cursos EaD 

O eixo Manuais para a EaD tem por objetivo normatizar, orientar e publicizar os processos de 

educação a distância na UNIPAMPA, através de manuais e tutoriais. Estes manuais serão 

disponibilizados na Página da DEaD, no endereço eletrônico 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/ead/, bem como compartilhados para postagem e sites 

                                                           
2
 Aguardando validação do Conselho Universitário (CONSUNI) da Universidade Federal do Pampa. 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/ead/
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dos cursos na modalidade EaD 

● Ações desenvolvidas em 2017: 

○ Atualização de Informações, Revisão do Português, Revisão de conteúdo e 

Inserção de Dinamismo e versão final nos Manuais disponíveis na EaD da 

UNIPAMPA, a seguir descritos:  

 Manual e Tutorial do Aluno. 

 Manual e Tutorial do Professor/tutor. 

 Manual de Orientações para a Modalidade EaD na 

UNIPAMPA. 

 Manual MConf. 

 Moodle para Capacitação. 

 Manual de Direitos Autorais. 

○ Criação do Manual de produção e edição de vídeo/áudio. 

○ Revisão do Manual de Produção de Material Didático  

○ Criação de Manual/Fluxo/CheckList para cada professor adequar seu material 

ao layout padronizado para inserção no portal eduCapes. 

○ Organização e realização do VII Fórum EaD UNIPAMPA e I Encontro de 

Professores e Tutores UAB/UNIPAMPA 

 

A Figura 01 apresenta a descrição das tarefas a ser realizadas em cada manual. 

Tarefas Descrição 

Atualização de 

Informações 

Consiste na atualização de informações que são antigas/desatualizadas. 

Ex.: departamentos, e-mails, nomes de professores e técnicos 

administrativos. 

Revisão do Português 

Consiste na revisão para correção de possíveis erros de português. Ex.: 

inconsistências gramaticais e ortográficas 

Revisão de Conteúdo 

Consiste na revisão do conteúdo que está nos manuais e atualização (já 

que o manual foi feito na época do credenciamento). Exs.: julgar o 

conteúdo que já está presente (existe real necessidade?); Inserir 

conteúdo novo (caso necessário); Reformatar em regras ABNT (caso 

necessário) 

Inserção de Dinamismo 

Consiste na reestruturação dos manuais em formato mais dinâmico. Ex.: 

reestruturar manuais em power point; reestruturar manuais dentro do 

Wordpress 

Versão Final 

Consiste na versão final dos manuais e das apresentações em 

powerpoint/no site (wordpress) 

Figura 01: descrição das tarefas a ser realizadas em cada manual. 
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Como ações permanentes a serem realizadas anualmente, no período de 2018 até 

2020, propõe-se realizar um levantamento das principais demandas de manuais do período e 

elaborá-los. 

O eixo Material Didático para EaD tem por objetivo a organização da produção do 

material didático pedagógico na EaD, orientando desde a solicitação do material até a sua 

produção. 

● Ações desenvolvidas em 2017: 

○ Criação da turma da EaD, novos mascotes. Juca Byte apresentando a sua 

turma. História em quadrinho com a turma da EaD; 

○ Revisão dos materiais produzidos pelos professores conteudistas e ou 

formadores da UAB; para adequação a postagem no Repositório. (Em 

construção); 

○ Planejamento do repositório de objetos de aprendizagem para a UNIPAMPA. 

(Em construção); 

○ Planejamento e elaboração da Revista Digital sobre EaD. (Em construção) 

○ Planejamento Biblioteca Digital DEaD. (Em construção); 

○ Organização o fluxo de produção de vídeos; 

○ Apoio à organização de materiais didáticos para capacitação; 

○ Organização e realização do VII Fórum EaD UNIPAMPA e I Encontro de 

Professores e Tutores UAB/UNIPAMPA. 

 

● Ações previstas para 2018:  

○ Elaboração do repositório de objetos de aprendizagem para a UNIPAMPA. 

○ Publicação da 1ª edição da Revista Digital sobre EaD; 

○ Elaboração Biblioteca Digital DEaD junto ao SISBi da UNIPAMPA; 

○ Continuação da produção de vídeos; 

○ Apoio à organização de materiais didáticos para capacitação; 

○ Organização e realização do VIII Fórum EaD. 

● Ações previstas para 2019:  

○ Implantação do repositório de objetos de aprendizagem para a UNIPAMPA; 

○ Publicação da 2ª e 3ª edições da Revista Digital sobre EaD; 

○ Implantação Biblioteca Digital DEaD; 

○ Apoio à organização de materiais didáticos para capacitação; 

○ Organização e realização do IX Fórum EaD UNIPAMPA. 

 

● Ações previstas para 2020: 

○ Fomento à produção de objetos de aprendizagem para o repositório EaD da 

UNIPAMPA; 

○ Publicação da 4ª e 5ª edições da Revista Digital sobre EaD; 
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○ Manutenção periódica da Biblioteca Digital DEaD; 

○ Apoio para organização de materiais didáticos para capacitação; 

○ Organização e realização do X Fórum EaD UNIPAMPA. 

O eixo Ambiente Virtual MOODLE EaD tem por objetivo de promover a melhoria da 

qualidade no processo de ensino e aprendizagem em EaD, através da otimização dos recursos 

do MOODLE e a organização do ambiente de acordo com o curso a que se destina... 

● Ações desenvolvidas em 2017: 

○ Organização do design da disciplina no MOODLE/Identidade padrão para curso 

de letras e Gestão Pública. (Concluído); 

○ Criação do Tutorial do MOODLE. (Concluído). 

Como ações permanentes a serem realizadas anualmente, no período de 2018 até 

2020, propõe-se realizar um levantamento das principais demandas de manuais do período e 

elaborá-los. 

O eixo Acessibilidade Digital tem por objetivo organizar orientações para o uso de 

tecnologias digitais, que contemple os requisitos de acessibilidade da informação para 

diferentes públicos, para cursos na modalidade a Distância. 

Como ações permanentes a serem realizadas anualmente, no período de 2018 até 

2020, propõe-se realizar elaboração de materiais com acessibilidade digital a ser 

disponibilizado no acervo de materiais da DEaD e a manutenção e revisão continuada de 

materiais com acessibilidade digital disponibilizados no acervo de materiais da DEaD. 

O Eixo Assessoria pedagógica e Linguística tem por objetivo prestar assessoria 

pedagógica e revisão linguística aos cursos a distância. Auxiliando os coordenadores de curso, 

coordenação de polos, coordenação UAB e coordenação de capacitação nas demandas 

relativas aos materiais didáticos pedagógicos. 

● Ações desenvolvidas em 2017: 

○ Revisão dos manuais produzidos pela equipe DEaD; 

○ Organização do VII Fórum de Educação a Distância. 

 

● Ações previstas para 2018: 

○ Revisão dos manuais produzidos pela equipe DEaD; 

○ Organização de dicas de escrita para professores/autores; 

○ Organização do VIII Fórum de Educação a Distância. 

 

● Ações previstas para 2019: 

○ Revisão dos manuais produzidos pela equipe DEaD; 

○ Organização do IX Fórum de Educação a Distância. 

 

● Ações previstas para 2020: 

○ Revisão dos manuais produzidos pela equipe DEaD; 

○ Organização do X Fórum de Educação a Distância. 
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6. PLANEJAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
A Coordenadoria Administrativa e Financeira tem como responsabilidades: 
 

● Apoiar administrativamente os projetos em EaD; 

● Orientar a Direção na execução orçamentária da DEaD;  

● Auxiliar na elaboração de editais; 

● Prestar assessoria na elaboração de projetos e propostas de cursos EaD;  

● Monitorar a legislação específica da modalidade, zelando pela sua observância; 

● Orientar e organizar o registro dos projetos EaD da Instituição; 

● Auxiliar o coordenador UAB/UNIPAMPA no desenvolvimento das atividades 

administrativas e financeiras; 

● Auxiliar o(s) coordenador(es) de curso(s) na modalidade a distância da UNIPAMPA no 

desenvolvimento das atividades administrativas e financeiras. 
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7. DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS QUE REGEM A EAD 

 

PDI   2014-2018  

Regimento  2018 

Normas Institucionais  2018 

Termo de Cooperação entre 

DEaD e campi/polos 

 2017 

Plano de gestão/ação  Vigente 
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8. OUTRAS METAS – BOLSAS PARA PROJETOS, ASSISTÊNCIA, TED PARA INSTITUCIONAL, 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. 

 

8.1. Projeto Monitoria para a Inclusão Digital na UNIPAMPA  

Numa perspectiva de democratização da informação, acompanhando a evolução social 

e tecnológica que vivenciamos, a DEaD em conjunto com a PRAEC propõe o desenvolvimento 

do Projeto de Monitoria para a Inclusão digital na UNIPAMPA, com abordagem pedagógica 

interligada a tecnológica.  

O Edital nº 288 /2017 teve vigência de outubro até dezembro de 2017, e foi 

desenvolvido nas UNIDADES (campus/setor) de Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, 

Jaguarão, Itaqui, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel, Uruguaiana, Reitoria/DEaD 

Bagé, Reitoria/DEaD/NAC Santana do Livramento, Reitoria/DTIC Bagé. Vindo ao encontro do 

PDI 2014/2018, objetivo 5 - aperfeiçoar as ações de educação a distância, que tem como meta 

a realização anual de um edital de fomento a ações de EaD. 

O Projeto tem como objetivo promover à inclusão digital e o uso pedagógico das 

tecnologias digitais na UNIPAMPA, contribuindo para os processos de implantação, 

disseminação e qualificação da educação a distância, em cursos na modalidade a distância, em 

cursos presenciais e em projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão.  

O Projeto traz ainda como objetivos específicos: apoiar curso de graduação e pós-

graduação para o uso pedagógico das tecnologias digitais; auxiliar na produção de materiais 

didáticos digitais, através do apoio a professores e alunos; participar no desenvolvimento de 

objetos de aprendizagem, para uso em ações a distância; dar orientação e suporte ao 

Ambiente Virtual MOODLE, para a comunidade universitária; prestar monitoria para 

componentes curriculares EaD ou com carga horária EaD, em cursos a distância ou presenciais; 

participar de projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão, em ações direcionadas a educação a 

distância e uso de tecnologias digitais; dar suporte ao uso das tecnologias digitais na educação; 

e, disseminar e divulgar ações de educação a distância e uso de tecnologias digitais na 

educação. 

A intenção é que tenha novo edital para a continuidade do projeto em 2018, em 

parceria com PRAEC para bolsas de estudantes, e talvez PROGRAD para bolsas dos 

servidores/orientadores. 

8.2 Em 2017 houve a chamada interna 04/2017 Concessão de Auxílios de Assistência 

Estudantil para a Educação a Distância (EaD), 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/ead/files/2017/08/chamada-interna-praec_uab_final-

1.pdf. 

8.3 Em 2018, será inaugurado o Núcleo de Educação a Distância da UNIPAMPA no 

campus Jaguarão. O Núcleo abrigará os servidores da DEaD que atuam em Jaguarão, os 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/ead/files/2017/08/chamada-interna-praec_uab_final-1.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/ead/files/2017/08/chamada-interna-praec_uab_final-1.pdf
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docentes do Curso de Letras EaD Institucional e dará apoio aos demais docentes que atuam 

nos cursos a distância seja graduação ou pós-graduação. 

8.4 Em 2018, será encaminhado um TED solicitando ao MEC recursos de custeio e 

Investimento da Diretoria de Educação a Distância a fim de possibilitar a implantação contínua 

e o desenvolvimento de cursos de Graduação na Modalidade EaD sem fomento externo.   

Fluxo para oferta de curso  Segue o fluxo para curso presencial conforme 

orientações da PROGRAD 

Estrutura Física  Compartilhamento dos mesmos espaços dos 

campi (Alegrete, Jaguarão, Santana do 

Livramento). 

Recursos humanos: docentes  Consta com 03 professores efetivos exclusivos 

para o curso, 01 professor da DEaD e demais 

professores colaboradores são efetivos, mas 

atuam tanto no presencial quanto no curso a 

distância. Atualmente, o curso também conta 

com a atuação de 02 professores substitutos.  

Os docentes atuam tanto como professores 

formadores quanto como tutores a distância.  

Recursos humanos nos campi/polos: 

técnicos  

 Atuam como coordenadores de polos e 

tutores presenciais. 

Registro de alunos  Ocorre na coordenação acadêmica do campus 

ofertante. 

Apoio para administrar ambientes virtuais, 

uso das tecnologias, produção de vide 

aulas, serviços de Mconferências, 

elaboração de materiais didáticos-

pedagógicos, capacitações, atendimento à 

acessibilidade.  

 O curso conta com o total apoio de todas as 

coordenadorias da Diretoria de Educação a 

Distância. 

Também com apoio da Assessoria de 

Comunicação da Universidade (ACS) 

Recurso financeiro  O curso depende unicamente do recurso da 

DEaD. 
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Bolsas PDA  Não há 

Auxílio estudantil moradia e alimentação  Não há 

 


