
Curso: Atualização para Coordenadores de Polo UAB

Ministrante: Maria Helena Rigão

Público-alvo: Coordenadores  de  Polo  de  Instituições  Públicas  Federais
vinculadas ao Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

Número de vagas: 25 (número mínimo de inscritos  para realização do
curso: 14 cursistas) 

Carga horária: 60h (56h a distância e um encontro presencial de 3h/aula,
no Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM, prédio 14).

Pré-requisitos:  Conhecimentos básicos de informática (Internet)  e estar
exercendo função de Coordenador de Polo UAB.

Período de Execução: de 18/8/2014 a 18/11/2014.

Data do Encontro Presencial: 10/10/2014, das 8h30min às 12h.

Ementa: (1)  Educação a distância; (2) Gestão; (3) Relações Interpessoais;
(4) Avaliação.

Objetivo Geral: Repensar  as  práticas  de  educação  a  distância,  gestão,
relações interpessoais e avaliação, nos polos da UAB/UFSM.

Objetivos Específicos: 

• Compreender a importância da educação a distância na sociedade
contemporânea;

• Cocriar estratégias para melhoria de gestão dos polos;

• Analisar  a  comunicação  e  a  interação  nas  relações  entre  os
participantes de um polo de educação a distância.

• Refletir sobre a importância do sistema avaliativo interno e externo.  

Conteúdo Programático:

Unidade 1 -  Educação a distância: Democratização do acesso a educação.
Flexibilização. Autonomia.

Unidade 2 - Gestão: Atribuições dos coordenadores de polo. Planejamento.
Estratégias.

Unidade  3  -  Relações  interpessoais:  Comunicação  e  interação  entre  os
participantes de um polo de educação a distância.



Unidade 4 - Avaliação: Desafios da avaliação externa. Avaliação interna e
comissão própria de avaliação (CPA).

Procedimentos  didáticos: As  práticas  de  ensino-aprendizagem  serão
efetivadas através de recursos (materiais didáticos), produção individual e
colaborativa.

Avaliação:  Os  cursistas  serão  avaliados,  conforme  regulamentação  da
UFSM para a modalidade a distância. Além das avaliações de cada uma das
unidades do programa (peso 4), será realizada uma atividade final (peso 6),
em que cada coordenador deverá mostrar como é seu polo nos aspectos
propostos no programa do curso.

Inscrições: de 17/7/2014 a 11/8/2014 (através do Portal da UFSM>Moodle>
Capacitações 2014> Inscrições até 11/8/2014, em Curso 3, 2º Turma.   

Seleção/divulgação:  Caso  o  número  de  inscritos  exceda  o  número  de
vagas,  a seleção obedecerá o seguinte critério: ordem de inscrição,  com
prioridade para coordenadores de polo UAB/UFSM que ainda não possuem
capacitação. 

A  divulgação  dos  selecionados  será  feita  no  Portal  do  NTE  e  os
procedimentos de acesso ao curso serão enviados por e-mail.


