
 

 

CURSO PARA COORDENADORES DE POLO E ASSISTENTES À 
DOCÊNCIA  

 
 
Professora: Mara Denize Mazzardo 

Público-alvo: Coordenadores de Polo e Assistentes à Docência de Instituições Públicas 

Federais vinculadas ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Número de vagas: 70 vagas. 

Carga horária: 50 horas. 

Carga horária de estudo semanal: 6 horas. 

Período de realização do curso: 26/8/2021 a 31/10/2021, totalmente online, com 

webconferências em datas a serem definidas e informadas no decorrer do curso e sujeitas 

à alteração por necessidade de força maior.  As webconferências serão agendadas com 

coordenadores de curso, com a coordenação UAB/UFSM e com profissionais de diferentes 

áreas, de acordo com os temas do curso. 

Ementa (ver Tabela 1 ao final): Educação a Distância (EaD) - Políticas Públicas Brasileira, 

Contexto atual e Desafios. Atribuições dos Coordenadores de Polo, Atribuições dos 

Assistentes à Docência e Atribuições dos Tutores. Gestão Administrativa, Técnica e 

Pedagógica do Polo UAB. Direitos Autorais (Lei Nº 9610/98) e Plágio nas Produções 

Acadêmicas. Promoção da interação entre polo e IES, polo e coordenadores de curso, 

alunos e tutores, professores e coordenação polo, assistentes à docência e 

professores/coordenadores de curso e alunos. Estratégias para diminuir a evasão nos 

cursos EaD. Identificação de demandas, na região de abrangência do polo, e 

solicitação/obtenção de cursos novos. 

Objetivo Geral: Contribuir para o aprimoramento da Gestão Administrativa, Técnica e 



 

 

Pedagógica dos Polos de Educação a Distância do sistema UAB e para a interação entre 

polos e IES. 

Objetivos Específicos:  

a) obter conhecimentos básicos sobre a Lei Nº 9610/98, que regula os Direitos Autorais 

de Obras Intelectuais (artísticas, literárias e científicas); 

b) conhecer o conceito e os tipos de plágio que podem ocorrer nos trabalhos 

acadêmicos; 

c) aprofundar/atualizar o conhecimento sobre as políticas públicas que regem a EaD 

no Brasil, na UAB e na UAB/UFSM; 

d) analisar o contexto atual e os desafios da EaD no Brasil; 

e) conhecer/revisar as atribuições dos Coordenadores, Assistentes à Docência dos e 

tutores dos polos da UAB; 

f) analisar/discutir a gestão dos polos identificando avanços e desafios; 

g) trocar experiências com outros polos; 

h) obter conhecimentos para propor ações inovadoras que respondam aos desafios 

enfrentados na gestão dos polos; 

i) melhorar a interação do polo com as IES, com os coordenadores de curso e a 

interação entre todas as pessoas ligadas ao polo (alunos, professores, tutores, 

coordenadores, assistentes à docência e mantenedores do polo); 

j) buscar estratégias para diminuir a evasão dos alunos dos cursos EaD; 

k) identificação de demandas, na região de abrangência do polo, e formas para obter 

novos cursos. 



 

 

Conteúdo Programático: 

Módulo 1 – Lei de Direitos Autorais e Plágio (Webconferência realizada por Mara Denize 

Mazzardo) 

Módulo 2 – Políticas Públicas brasileiras sobre a EaD e sobre o funcionamento dos polos. 

Desafios da EaD no Brasil e dos Polos EaD/UAB  

Módulo 3 – Atribuições dos Coordenadores dos polos, Assistentes à Docência e Tutores 

(Webconferência com a coordenação da UAB/UFSM) 

Módulo 4 – Gestão Administrativa, Técnica e Pedagógica dos Polos - SisUAB   - ATUAB. 

(Webconferência sobre SisUAB   - ATUAB com a participação de Geovane Rinker 

 Webconferência com os coordenadores de curso) 

Módulo 5 – Evasão - Dados e Estratégias para diminuir a evasão dos alunos 

(Webconferência sobre o tema). 

Estratégia de ensino: Ensino online mediado pelo AVEA Moodle Capacitação da UFSM, 

com videoconferências pela atividade Big Blue Button (BBB) e/ou pelo Meet. Obs.: com os 

conteúdos das atividades avaliativas do curso e apoio da equipe da CTE, será organizado 

um e-book, relatando o histórico dos polos EaD UAB/UFSM. 

Avaliação: A avaliação será efetuada com base na realização das atividades propostas, 

sendo necessária a obtenção de nota final igual ou superior a 7,0 para aprovação. 

Certificação: Os certificados serão fornecidos aos participantes, que cumprirem os critérios 

avaliativos e serão disponibilizados no Portal da UFSM de Certificados WEB. 

Inscrições: de 09/8/2021 a 24/8/2021. Para se inscrever, clique AQUI. O correto 

preenchimento do formulário de inscrição e a veracidade das informações prestadas são 

de responsabilidade do interessado. 

https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5NjX6ZalsTgI8kSE4iijdYKgP7n-3AfCQu157FzZGWOB1Sw/viewform


 

 

Seleção/divulgação: Caso o número de inscritos exceda o número de vagas, a seleção 

obedecerá ao critério de ordem de inscrição, com prioridade para: 

1º) Coordenadores de Polos da UAB/UFSM; 

2º) Assistentes à Docência de Polos da UAB/UFSM; 

3º) Coordenadores de Polos de outras IES vinculadas ao sistema UAB; 

4º) Assistentes à Docência de outras IES vinculadas ao sistema UAB. 

A divulgação dos selecionados será feita no site da CTE em “Notícias da Capacitação” e os 

procedimentos de acesso ao curso serão enviados para o e-mail informado no formulário 

de inscrição. 

 

Tabela 1 - Síntese do Levantamento sobre Temas de Interesse “Formação para Coordenadores 

de Polo e Assistentes à Docência”.  
 

Tema Sol. Observações 

1 EaD – Realidade e Desafios 1 
 

2 - Processo para obter novos cursos 

- Formas de estabelecer contatos com IES e Capes para ofertas de novos cursos 

- Maneiras adequadas de fazer Pesquisa de interesses de cursos para conseguir trazer 

aos Polos, cursos que realmente sejam desejados e que são necessários para a 

demanda que temos 

- União de Polos/Municípios com IES para lutar pela EaD e por mais cursos nos 

Polos. 

- Perspectivas de cooperação entre Universidade e Polo para a melhoria e ampliação 

do UAB. 

- Oferta de cursos e projetos de extensão 

- Articulação Polos- CAPES - IPES para ofertas cursos 

- Estratégias de marketing para alcançar mais alunos 

- Como se dá a solicitação de cursos para as IES 

15 
 

3 Moodle 

Nova plataforma da UFSM  

3 
 

4 - Gestão do Polo (Administrativa – Educacional) 

- Gestão do polo, estratégias de contato com alunos, formas de utilizar o espaço do 

polo para promover o estudo e desenvolver atividades culturais de forma organizada. 

- Empreendedorismo nos Polos 

16 
 

https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/


 

 

- Gestão de Polos Presenciais (em tempos de pandemia) 

- Orientação sobre a necessidade/obrigatoriedade da existência de Conselho dos 

Polos UAB. 

- Gestão de tempo 

- Planejamento e Organização dos Polos; Relação da Gestão de Polos com a 

qualidade de ensino ofertados pelas IES;  

- Dificuldades e estratégias para manter a infraestrutura dos polos frente as 

dificuldades de recursos dos Municípios 

- A função social dos polos; 

5 - Gestão de Cursos 

- Organização nas disciplinas e suas necessidades de acompanhamento, sobre 

acompanhamento acadêmico dos discentes. 

2 
 

6 Gestão de Pessoas 1 
 

7 Gestão de Projetos 1 
 

8 Editais 1 
 

9 - Desafios para garantir a o sucesso e permanência dos estudantes nos Cursos EaD 

- Estratégias para evitar a evasão dos Cursos 

- Combate a Evasão 

- Permanência dos alunos nos cursos 

- Implantação e manutenção de grupos de estudos. 

- Questões acadêmicas que envolvem os aspectos dos PPCs dos cursos, tais como 

Atividades Complementares de Graduação, Atividades de Extensão, Estágios 

Supervisionados e Trabalhos de Conclusão de Curso 

8 Estratégias 

10 Projetos que auxiliem nas horas complementares. 1 
 

11 Atribuições Coordenação dos Polos 1 
 

12 Atribuições do Assistente à docência  1 
 

13 Atualização nas plataformas de ensino 1 
 

14 Motivação 1 
 

15 - Comunicação interna, fluxos e processos acadêmicos; Prazos gerais, calendário - 

Rotina UFSM 

- A burocracia interna da Universidade relativa aos encaminhamentos que envolvem 

os polos. Processos de comunicação Polo-Universidade.  

- Gestão universitária 

- Quando um coordenador de polo pode interferir numa situação entre curso e aluno. 

- Como deveria ser o contato do Polo com a Universidade (curso) 

- Questões acadêmicas que envolvem os aspectos dos PPCs dos cursos, tais como 

Atividades Complementares de Graduação, Atividades de Extensão, Estágios 

Supervisionados e Trabalhos de Conclusão de Curso 

5 
 

14 Fluência Digital 

Capacitação em TIC's 

2 
 

15 - Orientações sobre o Sisuab e Atuab 

- Orientações mais claras do ATUAB e SISUAB 

3 
 

16 Ensino Remoto 1 Diferenciar da 

modalidade EaD 



 

 

17 Avaliação a distância 1 
 

18 - Políticas Públicas sobre EaD 

- Retomar o objetivo da Universidade Aberta do Brasil. -Abordar o tema: gestão de 

polos, o que faz um gestor? Que perfil ele tem? 

- Ter mais conhecimento sobre a UAB 

4 
 

19 Dados estatísticos da UAB, do ensino superior ead no Brasil, da evasão, quanto custa 

um aluno ead (aproveitem bem o dinheiro público investido) 

1 
 

20 Novas estratégias para o desenvolvimento da educação no meio virtual. Como 

incrementar a educação através das plataformas virtuais. 

1 
 

Sugestões 

1 - Sugiro ações centradas em problemas específicos e relevantes para os alunos e para a interação professor-aluno ou 

tutor-aluno. 

2 - Formações mais práticas, que nos possibilitem conhecer mais as pessoas responsáveis pelos cursos. 

3 - Que a capacitação tenha o tempo necessário para ter o melhor aproveitamento. 

4 - Na medida do possível retomar encontros presenciais com Coordenações de IES e Polos. 

5 - Uma formação será excelente para melhorar nosso trabalho. 

6 - Queremos notícias de novos editais de cursos. Prefeitura receosas em investir no Polo se não terão novas ofertas de 

curdos. Agradeço a oportunidade de expressar o que penso! 

7 - Precisamos aproximar mais o Polo e a Universidade, com mais momentos de intercâmbio, equalização de ideias, 

elaboração coletiva de novos projetos para o UAB a partir de demandas mais concretas das regiões em que os Polos 

estão inseridos. 

 

 

 


