
 

 

CURSO PARA COORDENADORES DE POLO E ASSISTENTES À DOCÊNCIA 

 
Ministrante: Mara Denize Mazzardo 

 

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

Federais vinculadas ao Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

 

Número de vagas: 30 vagas 

 

Carga horária: 50 horas (45h a distância e mais 1 encontro presencial de 5h). A 

participação no encontro presencial é indispensável e a data é única, de modo que 

não cabe recurso (justificativa, atestado ou assemelhados) para realizar as 

atividades do encontro presencial em outra data. Sendo, assim, avalie suas reais 

condições de participação, antes de efetuar a inscrição. 

 

Período de execução: de 14 de agosto a 30 de setembro de 2019. 

 

Data prevista para o encontro presencial: dia 12 de setembro de 2019, das 9h às 12h 

e das 13h e 30min às 15h e 30 min, no NTE/UFSM. A data do encontro presencial pode 

sofrer alterações a critério do professor ou da administração, porém é única, de modo que 

não cabe recurso para justificar ausência. 

 

Ementa: Contextualização da Educação a Distância (EaD) no Brasil. Políticas Públicas 

Brasileira sobre EaD. Atribuições dos Coordenadores de Polo, Atribuições dos 

Assistentes à Docência. Gestão Administrativa, Técnica e Pedagógica do Polo UAB. 

Ações para melhorar a interação entre: polo e as 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 para cursos, na região de abrangência do polo. 

 

Objetivo Geral:  Contribuir com a gestão dos Polos de Educação a Distância vinculados 



 

 

ao Sistema Universidade Aberta do Brasil e com a atuação dos Coordenadores e 

Assistentes à Docência. 

 

Objetivos Específicos:  

 Aprimorar conhecimentos sobre a EaD no Brasil, contextualizando a atuação da 

UAB; 

 Aprofundar o conhecimento sobre as políticas públicas que regem a EaD no Brasil, 

na UAB e na UAB/UFSM. 

 Revisar as atribuições dos Coordenadores e Assistentes à Docência dos polos da 

UAB; 

 Analisar/discutir a gestão dos polos identificando avanços e desafios; 

 Oportunizar trocas de experiências entre os polos; 

 Instigar conhecimentos para propor ações inovadoras que respondam aos desafios 

enfrentados na gestão dos polos; 

 Fomentar 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 entidades mantenedoras do polo); 

 Conhecer e implementar estratégias para diminuir a evasão dos alunos dos cursos 

EaD; 

 Identificar demandas para cursos, na região de abrangência do polo; 

 

Conteúdo Programático:  

Unidade 1 - Políticas Públicas brasileiras sobre a EaD e sobre o funcionamento dos polos. 

Unidade 2 - Atribuições dos Coordenadores e Assistentes à Docência dos polos. 

Unidade 3 - Gestão Administrativa, Técnica e Pedagógica dos Polos - SisUAB   - ATUAB    

Unidade 4 - Estratégias para diminuir a evasão dos alunos. 

 

Procedimentos metodológicos: o curso será mediado pelo AVEA Moodle, com a 

integração de recursos, atividades e materiais didáticos diversificados (videoaulas, mapas 

conceituais e mapas mentais, hipertextos, áudios, linhas de tempo e tutoriais). As 



 

 

atividades serão individuais e colaborativas. 

 

Avaliação: para certificação, os cursistas serão avaliados de acordo com o desempenho 

obtido nas atividades a distância e nas atividades presenciais, sendo necessário obter 

nota final igual ou superior a 7,0 para aprovação. Além disso, é obrigatória a participação 

no encontro presencial. 

 

Certificação: Os certificados serão disponibilizados no Portal da UFSM de Certificados 

WEB. 

 

Inscrições: de 26/7/2019 a 11/8/2019. Para se inscrever clique AQUI e preencha o 

formulário de inscrição. 

  

Seleção/divulgação: Caso haja mais de 30 inscritos, a seleção obedecerá a ordem de 

inscrição e os seguintes critérios de prioridade: 

 

1º Coordenadores de Polos e Assistentes à Docência da UAB/UFSM; 

2º Coordenadores de Polos e Assistentes à Docência de outras IES; 

 

A divulgação dos selecionados será feita no Site do NTE, na seção de notícias e em 

Capacitações. Os procedimentos de acesso ao curso serão enviados para o e-mail 

informado no formulário de inscrição. 

 

Observações: Na definição dos conteúdos do curso foram considerados temas sugeridos 

no questionário “Diagnóstico para Capacitação de Coordenadores de Polo e de 

Assistentes à Docência”, enviado pela Equipe de Capacitação, em julho de 2019, aos 

coordenadores de polo UAB/UFSM para compartilhamento com os assistentes à 

docência. A Figura 1 ilustra a síntese dos conteúdos sugeridos e o número de vezes em 

que os temas foram citados. 

 

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/1FAIpQLSdvtJM9TRlU-9ZlUbddHF5-Je7EACyDy9JM_viDD27g9sK1-g/viewform
https://nte.ufsm.br/


 

 

Figura 1 – Síntese dos conteúdos sugeridos no Questionário Diagnóstico 

 


