O QUE É UAB ?
A Universidade Aberta do Brasil – UAB, é um
sistema instituído pelo Decreto Federal n°
5.800, de 8 de junho de 2006, vinculado a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – CAPES, que propicia a
articulação dos três níveis governamentais
(federal, estadual e municipal) com as
instituições públicas de ensino superior, para a
implantação e a execução de cursos de
graduação e pós-graduação, na modalidade a
distância.
Como funciona
O Sistema UAB funciona como articulador
entre as instituições de ensino superior e os
governos estaduais e municipais, com vistas a
atender às demandas locais. Essa articulação
estabelece qual instituição de ensino deve ser
responsável por ministrar determinado curso
em certo município ou certa microrregião por
meio dos polos de apoio presencial. Feita a
articulação entre as instituições públicas de
ensino e os polos de apoio presencial, a CAPES
assegura o fomento de determinadas ações de
modo a assegurar o bom funcionamento dos
cursos.

Instituições participantes
Participam do Sistema UAB as universidades
públicas (federais e estaduais) e os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Essas instituições, exclusivamente públicas,
são responsáveis pelo planejamento e oferta
dos cursos e por manter sua boa qualidade.
Polos de Apoio Presencial
Os polos de apoio presencial são as unidades
operacionais
para o
desenvolvimento
descentralizado de atividades pedagógicas e
administrativas relativas aos cursos e
programas ofertados a distância pelas
instituições públicas de ensino superior no
âmbito do Sistema UAB. Mantidos por
Municípios ou Governos de Estado, os polos
oferecem a infraestrutura física, tecnológica e
pedagógica para que os alunos possam
acompanhar os cursos a distância.
Como ingressar nos cursos
O acesso aos cursos ofertados para a demanda
social no Sistema UAB é aberto a qualquer
candidato que atenda aos pré-requisitos do
curso e tenha sido aprovado em processo
seletivo organizado pela instituição de ensino
ofertante.

Objetivos do Sistema UAB
 Desenvolver a modalidade de educação a
distância, com a finalidade de expandir e
interiorizar a oferta de cursos e programas
de educação superior no País.
 Ampliar o acesso à educação superior
pública, oferecendo cursos em diferentes
áreas a diferentes regiões do país.
cursos
superiores
para
 Oferecer
capacitação de dirigentes, gestores e
trabalhadores em educação básica.
 Apoiar a pesquisa em metodologias
inovadoras de ensino superior, respaldadas
em tecnologias de informação e
comunicação.

 Estimular a criação de centros de formação
permanentes por meio dos pólos de apoio
presencial.

POLO UAB FLORIANÓPOLIS

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR QUE
ATUAM NO POLO UAB FLORIANÓPOLIS

A implantação da Universidade Aberta do Brasil
em Florianópolis teve início em 12 de abril de
2007, quando a Secretaria de Educação da
Capital participou da seleção realizada pelo
Ministério da Educação, através do Edital nº
001/2006, objetivando o credenciamento de
novos Polos.

Instituto Federal de Santa Catarina
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal do Rio Grande
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidade do Estado de Santa Catarina

O Diário Oficial da União nº 86, de 07 de maio
de 2008, publicou a autorização de
funcionamento do Polo UAB Florianópolis, com
sede no Centro de Educação Continuada da
Secretaria Municipal de Educação.

Universidade Estadual de Ponta Grossa

INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS:
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/uab

Após um investimento superior a R$ 300
(trezentos) mil reais, a sede do Polo UAB
Florianópolis foi inaugurada em 27 de setembro
de 2009, ampliando o atendimento aos/as
acadêmicos(as) e comunidade em geral.
Na sede do Polo UAB Florianópolis os alunos
poderão acompanhar os cursos utilizando
laboratório de informática, biblioteca, salas de
estudos, ambientes de vídeoconferências e
demais espaços destinados às atividades
presenciais e on line.

POLO FLORIANÓPOLIS

POLO UAB FLORIANÓPOLIS
Rua Ferreira Lima, 82
Centro – Florianópolis - SC
CEP 88015-420
Telefone (48) 21065910
e-mail: uabfloripa@pmf.sc.gov.br

