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1. Um Breve Histórico
O Sistema UAB foi instituído pelo Decreto Federal 5.800, de 8 de junho de 2006, para
"o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e
interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País". Fomenta a
modalidade de educação a distância nas instituições públicas de ensino superior, bem como
apoia pesquisas em metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias
de informação e comunicação. Além disso, incentiva a colaboração entre a União e os entes
federativos e estimula a criação de centros de formação permanentes por meio dos polos de
apoio presencial em localidades estratégicas.
Atualmente, o Sistema UAB é coordenado pela Diretoria de Educação a Distância, que
por sua vez integra a estrutura da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior).
Segundo a CAPES, são cinco os eixos fundamentais do Sistema:
• “Expansão pública da educação superior, considerando os processos de
democratização e acesso.
• Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior,
possibilitando sua expansão em consonância com as propostas educacionais dos estados e
municípios.
• Avaliação da educação superior a distância tendo por base os processos de
flexibilização e regulação implantados pelo MEC.
• Estímulo à investigação em educação superior a distância no País.
• Financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos
humanos em educação superior a distância.” (op.cit.)
A implantação da Universidade Aberta do Brasil em Florianópolis começou em 12 de
abril de 2007, quando a Secretaria de Educação da Capital participou da seleção realizada
pelo Ministério da Educação, por meio do Edital nº 001/2006, objetivando o credenciamento
de novos Polos.
A proposta foi pré-selecionada em fevereiro de 2008 e um mês depois, o Prefeito
Dário Berger assinou um termo de compromisso para viabilizar e manter o Polo de Apoio

Presencial em Florianópolis, garantindo à UAB a infraestrutura física, recursos tecnológicos,
recursos humanos e sustentabilidade financeira necessária.
No do Diário Oficial da União nº 86, de 7 de maio de 2008, foi autorizada a
implantação do Polo UAB Florianópolis, com sede no Centro de Educação Continuada da
Secretaria Municipal de Educação, onde os alunos poderão acompanhar os cursos, utilizando
laboratórios de informática, biblioteca, salas de estudos e salas de videoconferências e demais
atividades presenciais, tais como, seminários e avaliações.
Conforme o Ministério da Educação, o Polo de apoio presencial, no Sistema UAB,
tem como objetivo:
“oferecer o espaço físico de Apoio Presencial aos alunos da sua
região, mantendo as instalações físicas necessárias para atender aos
alunos em questões tecnológicas, de laboratório, de biblioteca, entre
outras.”
Em função de demandas regionais, o Polo de Florianópolis, desde sua implantação,
oferta cursos a distância de extensão, graduação e pós-graduação em parceria com Instituições
Públicas de Ensino Superior para a comunidade em geral da Grande Florianópolis.
Após seleção realizada pela CAPES em outubro de 2008, o professor Marcos Roberto
foi nomeado Coordenador do Polo UAB Florianópolis. O primeiro curso ofertado no Polo foi
o de Graduação em Pedagogia, oferecido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa –
UEPG, no qual o processo de seleção se deu por meio de concurso vestibular (Edital nº
50/2008-CPS).
2. Atividades realizadas em 2009
Após a divulgação do resultado, os 300 alunos selecionados no vestibular do Curso de
Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG iniciaram suas atividades em
março de 2009.
Inicialmente as atividades do curso eram realizadas em uma sala do Núcleo de
Tecnologia Municipal, no qual acessavam a plataforma e também eram atendidos pelos
tutores. Além desta, as atividades do curso aconteciam também nas salas do Centro de
Educação Continuada.
Neste mesmo espaço também funcionava a Secretaria do Polo, onde as servidoras
Celina Cardoso Carneiro e Maria de Fátima Barbosa da Costa Ferreira realizavam

atendimento aos alunos, bem como atuava o Coordenador do Polo, Professor Marcos Roberto
de Abreu.
Em abril de 2009 iniciou o Curso de Extensão em Gênero e Diversidade na Escola,
oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC - onde foram disponibilizadas
50 vagas. A seleção dos cursistas se deu por analise do currículo e tempo de serviço. Este
Curso também iniciou na sala do Núcleo de Tecnologia Municipal no Centro de Educação
Continuada e os alunos também acessavam a plataforma e eram atendidos pelos tutores. O
Curso teve seu encerramento em junho de 2009 já utilizando as novas instalações do Polo.
Em junho de 2009, com a reforma da infraestrutura finalizada, o Polo recebe sua sede,
transferindo a Secretaria e atendimento aos alunos para o novo espaço, com ambiente virtual
de aprendizagem, salas de tutoria, ambiente de convivência, salas de aula. Destaca-se que a
estrutura do Centro de Educação Continuada, como Salas de Aula, Auditório e Biblioteca,
continua sendo compartilhada com o Polo UAB Florianópolis.
Em relação aos recursos humanos, a Equipe do Polo ampliou-se ao longo de 2009,
contando com profissionais efetivos do quadro de carreira do magistério municipal, com
formação superior na área pedagógica e ampla experiência na área administrativa e da
educação. Além do Coordenador do Polo, Professor Marcos Roberto de Abreu, e das
servidoras Celina Cardoso Carneiro e Maria de Fátima Barbosa da Costa Ferreira, integraramse a equipe os servidores Lidnei Ventura, Lucilia Collares Ipiranga, Maristela Guarezi Maria,
e os estagiários Fabio Martins e Carlos Eduardo Carpes.
No mesmo período iniciou o Curso de Especialização em Gestão Escolar, oferecido
pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, em parceria com a UNDIME – União
Nacional de Dirigentes Municipais de Educação. As 60 vagas do curso foram disponibilizadas
aos gestores da rede pública que participaram da pré-seleção realizada pela Secretaria
Estadual de Educação, e teve seu encerramento em dezembro de 2010.
Posteriormente, em agosto de 2009 foi oferecido o Curso de Extensão Libras pela
Universidade Estadual de São Paulo – UNESP onde foram oferecidas 25 vagas aos cursistas
selecionados pela Gerência de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de
Florianópolis. Este Curso encerrou em dezembro de 2009.
No mês de setembro de 2009 a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
oferece o Curso de Especialização em Gestão de Bibliotecas Escolares com 40 vagas,no qual
os cursistas foram selecionados por analise de currículo, experiência profissional,

participação em cursos, congressos e eventos e experiência em analise da informação. Este
curso foi encerrado em novembro de 2011.
Após um investimento superior a R$ 300 (trezentos) mil reais, a sede do Polo UAB
Florianópolis foi inaugurada em 27 de setembro de 2009, com a presença do Prefeito
Municipal de Florianópolis, várias autoridades e convidados.

Discurso do Prefeito.

Da esquerda para a direita: Prefeito, Secretário de Educação, Reitor
da UFSC e Coordenador do Polo, no descerramento da Placa.

Dando continuidade a oferta de Cursos, no mês de outubro de 2009 foram oferecidos
pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, mais dois Cursos de Extensão:
Educação de Jovens e Adultos e Educação na Diversidade e Cidadania, ambos selecionaram
cursistas para as 50 vagas disponibilizadas por analise de currículo e tempo de serviço. Os
cursos encerraram em abril de 2010.
Ainda em outubro de 2009 a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC - oferece
também o Curso de Extensão Educação Integral e Integrada com 50 vagas. Os cursistas foram
selecionados por analise de currículo e tempo de serviço. O término dos cursos aconteceu em
outubro de 2010.

No mês de novembro de 2009 foi oferecido o Curso de Extensão Conselheiro
Municipais de Educação oferecidos pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, em
parceria com a UNCME – União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, tendo
como público alvo Conselheiros Municipais do Estado de Santa Catarina. Foram
disponibilizadas 40 vagas e o término do curso aconteceu em abril de 2010.
O curso de Administração Pública, oferecido pela Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC, teve início em novembro de 2009. O processo seletivo para os alunos do
curso de Administração Pública foi lançado por meio do Edital nº 04 / COPERVE / 2009, em
maio de 2009, com oferta de cinquenta vagas.
O curso de Administração Pública faz parte do PNAP (Programa Nacional de
Formação em Administração Pública) e foi criado como uma continuidade do curso piloto de
Administração à distância, no qual reafirma o caráter estratégico da UAB, relacionado ao
desenvolvimento científico e da inovação tecnológica para o crescimento sustentado do País,
através da promoção do desenvolvimento regional, da geração de empregos e de maior
equidade social. O PNAP é composto pelo curso de Bacharelado em Administração Pública e
pelos cursos de Especialização Lato Sensu em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e
Gestão em Saúde.
Durante o ano de 2009, o coordenador do Polo, Professor Marcos Roberto de Abreu,
participou de vários eventos relacionados a Educação a Distância, a saber:
1- Funcionalidade Moodle aplicado ao Programa UAB;
2- Curso de Planejamento, Criação e Gestão de Cursos a Distância ou
Semipresenciais;
3- Jornada Catarinense de Tecnologia na Educação;
4- II Encontro Regional de Coordenadores da Região Sul/UAB;
5- I Encontro Internacional do Sistema Universidade Aberta do Brasil;
6- XX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação;
7- Seminário de Gestão e Docência em EaD;
8- Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância.

Demonstrativo de Atendimento no ano de 2009

3. Atividades realizadas em 2010
Além da equipe administrativa, iniciamos o ano de 2010 com contrato firmado com a
empresa BrasilDirect, para realizar os serviços técnicos de internet, informática, manutenção
de rede e de computadores. Por indicação da Coordenação do Polo, o estagiário Fábio
Martins foi contrato pela empresa Brasil Direct.
Ao longo do ano integraram a equipe do Polo as servidoras Rejane Tereza Marcus
Bodnar, Cátia Aparecida Pereira, Fernanda da Silva Lino, Fabiana Gonçalves, e o estagiário
Rudson Willian Castro. Segue abaixo tabela com dados referentes aos cursos oferecidos em
2010:
Cursos
Atendimento
Educacional
Especializado
Controle da Gestão
Pública Municipal
A Gestão do Cuidado
para uma Escola que
Protege
Matemática Formação de
Professor

Mídias na
Educação
Ensino de
Ciências

Universidade
Universidade
Federal do Ceará UFC

Nível
Especialização
Especialização

Universidade
Federal de Santa
Catarina- UFSC

Universidade
Federal do Rio
Grande- FURG
Instituto
Federal de
Santa CatarinaIF-SC

Seleção
Indicação
Secretaria
Municipal
Análise de
documentos

Vagas

Duração

50

12 meses

50

24 meses

Especialização

Análise de
documentos

30

15 meses

Especialização

Prova

25

17 meses

Especialização

Análise de
documentos

120

18
meses

Especialização

Análise de
documentos

50

18
meses

Em abril de 2010, o Polo foi avaliado pela Secretaria de Educação a Distância do
Estado, recebendo nota máxima (cinco).
“O polo oferece uma estrutura de altíssima qualidade, totalmente
aderente às necessidade dos cursos ministrados. Apesar disso, ainda
está investindo na ampliação do mesmo, com o objetivo de obter maior
independência em relação as salas de aula utilizadas, bem como para
oferecer maior conforto aos alunos portadores de necessidade
especiais. Cabe ressaltar a alta qualidade do laboratório de
informática, com altíssima velocidade.”
No mesmo mês, a equipe do Polo redigiu o Regimento Interno, onde se estabelece as
diretrizes de funcionamento do Polo UAB Florianópolis. Este documento foi redimensionado
em 2011, em decorrência da mudança do organograma, bem como de sua estrutura.
No ano de 2010, foi encaminhado para votação na Câmara Municipal de Vereadores o
Projeto da Lei de Institucionalização do Polo UAB Florianópolis.
Demonstrativo de Atendimento no ano de 2010

No mês de outubro, foi organizado o I Ciclo de Palestras com temáticas vinculadas à
educação para contribuir na formação dos acadêmicos dos cursos de Pedagogia oferecidos no
Polo UAB Florianópolis. Este evento contou com a participação de professores da Rede
Municipal de Florianópolis e da Universidade Federal de Santa Catarina, que abordaram
assuntos atuais relacionado a formação de professores.

Ms. Lidnei Ventura falando sobre as Abordagens unidimensionais e
multidimensionais do sujeito.

Esp. Vânio Cesar Seemann com sua palestra: Nas trilhas Pedagógicas: desafios à
educação neste século.

No ano de 2010 o coordenador do Polo, Prof. Marcos Roberto de Abreu participou dos
seguintes eventos: Capacitação de Coordenadores de Polo para EAD; Capacitação para
Professores e Tutores da UAB – Metodologia, Avaliação e instrumentalização; III Encontro
de Coordenadores da Região Sul dos Sistemas UAB; Capacitação em operação do Módulo de
Recursos do Polo do Sistema UAB
4. Atividades realizadas em 2011
A equipe do Polo UAB estava composta pelo Coordenador do Polo, Professor Marcos
Roberto de Abreu, as servidoras Celina Cardoso Carneiro, Fabiana Gonçalves e Luciana

Ávila, o estagiário Carlos Eduardo Mocellin o funcionário Fábio Martins, Técnico de
Informática da Empresa Terceirizada.
Cabe ressaltar, que durante o ano o Coordenador do Polo participou dos seguintes
eventos: Jornada Catarinense de Tecnologia Educacional e Plano Anual de Formação
Continuada em EAD da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG.
Em abril de 2011 a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC oferece mais uma
turma do Curso de Graduação em Administração Pública. O processo seletivo foi lançado por
meio do Edital nº 01 / EAD-UFSC / 2011, com oferta de 125 vagas. O curso está previsto
para encerrar em 2015.
Em maio de 2011 a Universidade Estadual de Santa Catarina – UDESC oferece o
Curso de Graduação em Pedagogia com 200 vagas. A seleção foi realizada por meio de pré –
inscrição efetuada na Plataforma Freire. Este Curso tem previsão para ser encerrado em 2015.
No mês de junho de 2011, o Polo recebeu uma doação de livros do Sistema UAB, por
intermédio da Universidade de Maringá, de 1502 exemplares de diferentes títulos
relacionados aos cursos de Pedagogia, Administração e Formação de Professores. No mês de
Julho recebemos mais 87 títulos, totalizando 260 exemplares doados pela UDESC.

As obras doadas estão disponíveis ao público na
Biblioteca da Secretaria de Educação.

Cerimônia de entrega para a Biblioteca da Secretaria Municipal de
Educação.

Em agosto de 2011, o coordenador do polo Marcos Roberto de Abreu solicitou
desligamento da sua função, assumindo a professora Celina Cardoso Carneiro.
O Instituto Federal de Santa Catarina - IF-SC - em agosto de 2011 oferece o Curso de
Especialização em Ensino de Ciências II com 50 vagas, sendo os cursistas selecionados por
analise curricular e experiência profissional. Este Curso tem previsão de encerramento para
dezembro de 2012.
No mês de setembro, a coordenadora do polo participou do III SEPEAD – A UAB e
seus reflexos no ensino superior brasileiro, realizado em Florianópolis, na Universidade
Federal de Santa Catarina.
A Universidade Federal de Santa Catarina em outubro de 2011 oferece o Curso de
Especialização em Gestão Pública com 50 vagas. A seleção dos cursistas aconteceu por meio
de prova. Este Curso tem previsão de encerramento para março de 2013.

Demonstrativo de Atendimento no ano de 2011

5. Atividades realizadas em 2012
Em 2012, integra-se a nossa equipe a servidora Marlete Onezia Machado, o estagiário
Gustavo Chrestani e o funcionário Fernando Griss Costa, substituindo Fábio Martins que
solicitou seu desligamento da empresa.
Em março de 2012, a Universidade Estadual de Santa Catarina – UDESC - oferece o
Curso de Graduação em Pedagogia com 40 vagas no período matutino. Os cursistas fazem
parte da chamada da pré-inscrição realizada pela Plataforma Freire. Este curso tem previsão
para ser encerrado em 2015. No mesmo período o Instituto Federal de Santa Catarina – IF-SC
- oferece o Curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos com ênfase na
Diversidade com 50 vagas. Os cursistas foram selecionados de acordo com o exercício
profissional atual, experiência profissional e analise de documentos. Este Curso tem previsão
de encerramento para julho de 2013.
Em abril de 2012, a Coordenação do Polo realizou um grande empenho juntamente
com alunos e tutores, para que agilizar a tramitação da Lei na Câmara Municipal de
Vereadores de Florianópolis. Em 25 de maio de 2012, a Lei nº 8933/12 de Institucionaliza do
Polo de Apoio Presencial de Florianópolis foi aprovada.
Também no mês de maio, o Polo recebeu a visita da professora Maria Luisa Furlan
Costa, que tinha como incumbência realizar a avaliação para a CAPES. Após verificação da

infraestrutura e documentação, o relatório final considerou o Polo apto a receber novos
cursos, obtendo nota máxima (cinco). Segue trecho do relatório:
“O Polo é muito bem organizado, com uma estrutura física própria e
com possibilidade de utilizar as dependências localizadas no prédio
anexo. O compartilhamento da biblioteca com os cursos de formação
de professores oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação
trouxe benefícios para o Polo, especialmente no que se refere a
atualização constante do acervo. As condições de acessibilidade são
excelentes tanto para cadeirantes quanto para alunos com deficiência
visual.”
A Universidade Federal de Santa Catarina em junho de 2012 também oferece o Curso
de Especialização em Gestão em Saúde com 50 vagas. A seleção dos cursistas aconteceu por
meio de prova escrita. Este Curso tem previsão de término para dezembro de 2013.
No final do mês de junho, a coordenadora do polo Celina Cardoso Carneiro participou
do IV SEPEAD: experiências e reflexões, organizadas pela Universidade Federal de Santa
Catarina e pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Na oportunidade, o Professor João Carlos
Teatini, Diretor de Educação a Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES, visitou o Polo UAB Florianópolis, juntamente com a Professora
Sidneya Gaspar de Oliveira, Secretária Municipal de Educação. Teatini elogiou a qualidade
das instalações e o investimento realizado pela Prefeitura da Capital.

Professor Teatini juntamente com a Professora Celina, Coordenadora do Polo,
Professora Sidneya, Secretaria Municipal de Educação e Professor Marcos, diretor da Diretoria de Administração
Escolar

A partir da aprovação da Lei nº 8933/2012, a Secretaria Municipal de Educação
Sidneya Gaspar de Oliveira publica a Portaria nº 144/2012, objetivando instituir o Conselho

de Polo. No dia 3 de julho, aconteceram as assembleias que elegeram os membros do
Conselho de Polo por segmento.
A solenidade de posse aconteceu no dia 4 de julho de 2012 com a seguinte
representatividade:
I – Coordenadora do Polo: Professora Celina Cardoso Carneiro, como presidente.
II – Representantes da equipe do Polo: Fabiana Gonçalves, como titular, e Marlete Onézia
Machado, como suplente;
III – Representantes das Instituições de Ensino Superior: Professor Estevão Roberto Ribeiro –
CEAD/UDESC, como titular, e Professora Sônia Maria Silva Correa de Souza Cruz – UFSC,
como suplente;
IV – Representantes dos Alunos: Gilberto Ilário dos Santos e Vilmar Martins, como titulares,
e Kelly Cristina Cardoso e Renata Paes de Oliveira, como suplentes;
V – Representantes dos Tutores Presenciais: Maria Helena Millen – UEPG, como titular, e
Marlise Oestreich – UDESC, como suplente;
VI – Representantes do Mantenedor: Professor Marcos Roberto de Abreu e Professora Marli
Lorensetti Gomes, como titulares, e Professor Maurício Amorin Efe e Professor João Dimas
Nazário, como suplentes.
VII – Representantes da Sociedade Civil: Professor Roberto de Oliveira, como titular, e
Adriana Fátima Frigotto, como suplente.

Membros do Conselho reunidos no dia da Posse.

Membros do Conselho – Dia da Posse.

A primeira reunião do conselho aconteceu no dia 3 de setembro, no qual os
conselheiros empossados conheceram o panorama geral sobre o sistema Universidade Aberta
do Brasil (UAB), mais especificamente do Polo UAB Florianópolis, assim como discutiram
providencias para homologação do regime interno do conselho.
Neste mesmo encontro, o Secretario do Conselho, Marcos Roberto de Abreu,
comunicou que a Professora Celina Cardoso Carneiro solicitou seu desligamento da função de
coordenadora, e que este responderia pelo polo até a nomeação oficial da nova coordenação
do polo.
O processo de seleção no novo coordenador do polo iniciou-se em 04 de setembro de
2012, com a indicação pelo mantenedor de três servidores. Entre as indicações, a Professora
Fabiana Gonçalves foi a selecionada pelos Coordenadores UAB das Instituições de Ensino
para assumir a Coordenação do Polo UAB Florianópolis.
Em outubro de 2012 inicia-se a segunda edição do Curso de extensão Gênero e
Diversidade na Escola, oferecido pela UFSC, com matrícula de 100 alunos.

Demonstrativo de Atendimento no ano de 2012

Para o ano de 2013, algumas universidades entraram em contato com a coordenação do polo
para fazer o levantamento de interesse para oferta dos seguintes cursos: - Especialização em
Gestão Educacional (UEPG); Especialização em Gestão Pública Municipal (UFSC);
Graduação em Administração Pública (UFSC); Graduação em Pedagogia (UDESC);
Especialização em Matemática ( UEPG).

QUADRO COMPARATIVO – 2009 – 2012
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2. Regimento Interno do Polo – 2011;
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5. Portaria SME nº 147/12 (Institui Conselho de Polo);
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INTRODUÇÃO

O presente plano de gestão do Polo da Universidade Aberta de Florianópolis
apresenta objetivos e metas para o biênio 2010/2011, mantendo seu compromisso
social com “o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, como a
finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação
superior no País”1, tal como preconiza o artigo primeiro do Decreto nº 5.800, de 08
de junho de 2006, que instituiu o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB.
Enquanto unidade operacional do Sistema UAB, o Polo de Apoio Presencial de
Florianópolis vem, desde maio de 2008, estabelecendo parcerias com diversas
Instituições Públicas de Ensino Superior – IPES, a fim de atender as demandas de
formação dos Municípios da Grande Florianópolis.
Dotado de excelente infra-estrutura e localizado no centro da Capital do Estado, o
Polo UAB Florianópolis está em permanente movimento de aperfeiçoamento e
atualização para qualificar ainda mais o atendimento a sua clientela e instituições
parceiras. E, para tanto, estabeleceu, a partir da experiência acumulada ao longo
destes dois anos, os objetivos e metas que doravante serão apresentadas.

2 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO POLO

Polo Universidade Aberta do Brasil de Florianópolis

1

BRASIL, Ministério da Educação. Decreto n. 5622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o artigo 80 da
Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dispondo sobre o credenciamento de instituições para a oferta de
cursos e programas de educação, na modalidade a distância. DOU, Brasília, n.243, p 1-4, seção 1. 20 de dez.
2005.

2.1. Localização

Centro de Educação Continuada, Rua ferreira Lima n° 82 centro, CEP 88015-420,
Florianópolis – SC. Fone: (48) 2106-5910. Email:uab-floripa@pmf.sc.gov.br

2.2 Marco Legal de Criação do Sistema UAB

O Sistema Universidade Aberta do Brasil UAB é um programa do Ministério
da Educação e foi criado em 2005 no âmbito do Fórum das Estatais Pela Educação
e instituído pelo decreto Nº 5.800, de 05 de junho de 2006.
“Trata-se de uma política pública de articulação entre a Secretaria de Educação a
Distância - SEED/MEC e a Diretoria de Educação a Distância - DED/CAPES com
vistas à expansão da educação superior, no âmbito do Plano de Desenvolvimento
da Educação - PDE.”2
O Sistema UAB propõe articulação entre Instituições Públicas de Ensino
Superior (IPES) e Polos de Apoio Presencial que, em sintonia, oferecem acesso à
rede

pública

de

ensino

superior,

na

modalidade

a

distância,

formando

prioritariamente professores da Educação Básica.
Segundo a CAPES, são cinco os eixos fundamentais do Sistema:


“Expansão pública da educação superior, considerando os processos de
democratização e acesso.



Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior,
possibilitando sua expansão em consonância com as propostas educacionais
dos estados e municípios.



Avaliação da educação superior a distância tendo por base os processos de
flexibilização e regulação implantados pelo MEC.



2

Estímulo à investigação em educação superior a distância no País.

: http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9:historico-

&catid=6:sobre&Itemid=21. Acesso em:12/05/2010



Financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos
humanos em educação superior a distância.” (op.cit.)

A implantação da Universidade Aberta do Brasil em Florianópolis começou em
12 d e 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.
A proposta foi pré-selecionada em fevereiro de 2008 e um mês depois, o Prefeito
Dário Berger assinou um termo de compromisso para viabilizar e manter o Polo de
Apoio Presencial UAB Florianópolis, garantindo à UAB a infra-estrutura física,
recursos tecnológicos, recursos humanos e sustentabilidade financeira necessária.
Através do Diário Oficial da União nº 86, de 7 de maio de 2008, foi autorizada a
implantação do Polo UAB Florianópolis, com sede no Centro de Educação
Continuada da Secretaria Municipal de Educação, onde os alunos poderão
acompanhar os cursos, utilizando laboratório de informática, biblioteca, salas de
estudos e salas de videoconferências e demais atividades presenciais, tais como,
seminários e avaliações.

2.3 Modalidades de Ensino

Conforme o Ministério da Educação, o Polo de apoio presencial, no Sistema
UAB, tem como objetivo:
“oferecer o espaço físico de apoio presencial aos alunos da sua
região, mantendo as instalações físicas necessárias para
atender aos alunos em questões tecnológicas, de laboratório,
de biblioteca, entre outras3.”

3

http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=30

Acesso em 09/03/20010

Em função de demandas regionais, o Polo de Florianópolis, desde sua implantação,
oferta cursos a distância de extensão, graduação e pós-graduação em parceria com
Instituições Públicas de Ensino Superior.
Cursos de Extensão

CURSO

Instituição

Libras

UNESP

Deficiência Mental

UEG

Gênero de Diversidade na

UFSC

Matrícula

Matrícula

inicial (vagas)

(inscritos)

25

25

20

50

Final

20

53

Início

Término

Jun/

Ago/200

2009

9

Mar/

Jun/

2008

2008

Mar/200

Escola

9

Jun/200
9

Conselhos Escolares
Educação

Integral

e

UFSC

10

10

60

59

Integrada
Educação

de

Jovens

e

UFSC

30

32

Adultos
Educação na Diversidade e

UFSC

60

48

Cidadania
Conselheiros Municipal de

UFSC

40

40

Educação

Out/200

Out/201

9

0

Out/200

Abr/201

9

0

Out/200

Abr/201

9

0

Nov/200

Abri/201

9

0

Início

Términ

Graduação

CURSO

Pedagogia

Administração Pública

Pedagogia

Instituição

UEPG

UFSC

UDESC

Matrícula

Matrícula

inicial (vagas)

(inscritos)

300

300

50

40

50

40

Final

o
Mar/200

Dez/20

9

12

Nov/200

Dez/20

9

12

2010

2014

Especialização

CURSO

Instituição

Matemática

UFSC

Matrícula

Matrícula

inicial (vagas)

(inscritos)

25

22

Final

Início

Término

Jul/2009

Dez/201
0

Gestão de Bibliotecas

UFSC

Gestão Escolar

Atendimento

40

60

Educacional

40

71

UFC

Especializado
Gestão do Cuidado para

UFSC

30

30

uma Escola que Protege
Controle

de

Gestão

UFSC

50

50

Pública Municipal

Set/200

Dez/201

9

0

Jun/200

Dez/201

9

0

Fev/201

Dez/201

0

1

Abr/201

Abr/201

0

1

Abr/201

Abr/201

0

1

Para 2010 estão previstos os seguintes cursos de aperfeiçoamento,
graduação, e especialização:
Especialização:
Mídias na Educação, Ensino de Ciências, Gestão em Tecnologias na Educação,
Gestão Educacional: Organização Escolar e Trabalho Pedagógico, História, Arte e
Cultura, Formação de Professores em Matemática, Gestão de Bibliotecas Escolares,
Gestão em Saúde e Gestão Pública.
Graduação:
Pedagogia e Administração Pública
Aperfeiçoamento
Educação de Jovens e Adultos, Educação Integral e Integrada, Educação na
Diversidade e Cidadania e Gênero e Diversidade na escola.

2.4 Recursos Humanos
A Equipe do Polo conta com profissionais efetivos do quadro de carreira do
magistério municipal, com formação superior na área pedagógica e ampla
experiência na área administrativa e da educação, contando seu corpo funcional
com graduados, especialistas e mestres.
Composição da equipe:
Coordenação Geral- Marcos Roberto Abreu
Coordenação Adjunta- Rejane Teresa Marcus Bodnar. Mestre em educação
Equipe Pedagógica:
Lidnei Ventura –Mestre em Educação
Maristela Guarezi Maria - Especialista
Equipe Administrativa:
Celina Cardoso Carneiro
Maria de Fátima Barbosa da Costa Ferreira – Especialista em Língua de SinaisPortuguês
Equipe de Informática:
Fabio Martins
Bibliotecária
Liliana de Oliveira Granemann Rosa

2.5 Organograma

A organização interna do Polo obedecerá ao seguinte organograma:

UAB/DGD/CAPES

IES

Secretaria Municipal de
Educação

Coordenação Geral

Coordenação Adjunta

Equipe Pedagógica

Equipe
Administrativa

Bibliotec
a

Tutor

AcadêmiCO
co

Equipe Informática

2.6 Equipes de Trabalho – Sistema UAB

Para garantir a melhor qualidade no atendimento ao aluno cada curso
oferecido no âmbito da UAB conta com uma equipe multidisciplinar composta por:
corpo docente, coordenador geral do curso, coordenação de EaD, coordenação de
Tutoria, professor autor ou conteudista, professor orientador, tutor EaD a distância,
tutor EaD presencial, equipe suporte operacional, suporte técnico do AVEA,
videoconferência e rede, secretaria geral do curso, equipe de manutenção e
funcionamento. Esta equipe juntamente com os profissionais do Polo de apoio
presencial atuarão de forma integrada visando a qualidade dos cursos ofertados.

3 ESTRUTURA

O Polo UAB Florianópolis conta com ambientes físicos que integram a
estrutura do Centro de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação,
ocupando atualmente as instalações da antiga faculdade de medicina da
Universidade Federal de Santa Catarina, com uma área construída de 3.453 m 2,
estando numa localização privilegiada na área central da cidade.
Nessa estrutura, alguns ambientes são compartilhados e adaptados que garantem a
acessibilidade para que os acadêmicos possam acompanhar os cursos utilizando as
salas de aulas, salas de estudos, salas de tutoria, biblioteca, sala de convivência,
salas informatizadas (AVA), auditório e equipamentos tecnológicos.

3.1 Recursos Físicos
O Polo UAB Florianópolis conta com a seguinte estrutura física:
Onze salas de aula climatizadas, sendo 02 exclusivas e 09 compartilhadas.
Sala 01: com 41,39 m² de área, disponibiliza 39 cadeiras universitárias
(compartilhada).
Sala 02: com 41,39 m² de área, disponibiliza 34 cadeiras universitárias
(compartilhada).

Sala 03: com 73,53 m² de área, disponibiliza 77 cadeiras universitárias
(compartilhada).
Sala 04: com 56,60 m² de área, disponibiliza 54 cadeiras universitárias
(compartilhada).
Sala 05: com 24,30 m² de área, disponibiliza 20 cadeiras universitárias (exclusiva)
Sala 06: com 28,70 m² de área, disponibiliza 30 cadeiras universitárias (exclusiva).
Sala 07: com 52,19 m² de área, disponibiliza 36 carteiras escolares (compartilhada).
Sala 08: com 36 m² de área, disponibiliza 22 carteiras escolares (compartilhada).
Sala 09: com 40,53 m² de área, disponibiliza 29 carteiras escolares (compartilhada).
Sala 10: com 51,12 m² de área, disponibiliza 46 carteiras escolares (compartilhada).
Sala 11: com 112 m² de área, disponibiliza 38 carteiras escolares (compartilhada).
Sala 12: com 40 m² de área, disponibiliza 27 cadeiras universitárias (compartilhada).
Salas de Estudos – 2 (duas) salas de estudos climatizadas, disponíveis para
reuniões, grupos de estudos, videoconferências, entre outras atividades.
Sala de Estudos 01: com 14,63m² e 10 cadeiras universitárias.
Sala de Estudos 02: com 13,30m² com uma mesa de reuniões grande e 8 cadeiras.
Salas de Tutorias – são 2 (duas) salas de tutoria climatizadas, para que os tutores
presenciais possam desenvolver suas atividades administrativas e de atendimento
aos alunos. As salas de tutoria estão equipadas com computador, telefone, armários
e mesa de reuniões com 4 cadeiras:

Sala de Tutoria 01 - com 10,40 m² de área, disponibiliza uma mesa de estudos

com quatro cadeiras estofadas.
Sala de Tutoria -02 - com 12,52 m² de área, disponibiliza uma mesa de estudos
com quatro cadeiras estofadas.

Biblioteca - é especializada na área de Educação e atende à comunidade em geral.
Possui acervo com cerca de 17.000 livros; 53 CDs de música; 135 CD-ROM; 350
DVDs; 510 Fitas VHS e diversos periódicos (compartilhada).
Horário de funcionamento: das 08h às 21h.

Ambiente de convivência - sala climatizada, com 37 m² de área, dispondo de uma
mesa de oito lugares, sofá, TV e DVD Player, onde as pessoas podem conversar,
descansar, lanchar e assistir TV, em momentos de descontração.
Salas Informatizadas – são quatro salas informatizadas climatizadas, chamadas
ambientes virtuais de aprendizagem – AVA, sendo uma exclusiva e três
compartilhadas, que integram a estrutura do Centro de Educação Continuada:
AVA 01: com 68 m² de área, disponibiliza 30 computadores com acesso banda larga
à internet (Linux Educacional).
AVA 02: com 30 m² de área, disponibiliza 12 computadores com acesso banda larga
à internet (Windows XP).
AVA 03: com 48 m² de área, disponibiliza 21 computadores com acesso banda larga
à internet (Linux Educacional).
AVA 04: com 40 m² de área, disponibiliza 20 computadores com acesso banda larga
à internet (Linux Educacional).
Auditório – com 82,05 m², disponibiliza 100 cadeiras universitárias e é equipado
com um televisor de 29 polegadas , dvd player, notebook, projetor multimídia, tela de
projeção elétrica, equipamento de videoconferência, tela digital e sistema de
sonorização com caixas de som e microfones.
Pegar do Regimento ambientes do Polo (sala coord. Secretaria, etc)

3.2 Público Alvo

O Público alvo do Polo UAB de Florianópolis é constituído na sua grande

maioria por professores da rede pública municipal e estadual, tendo em vista que
alguns cursos de formação inicial e continuada são destinados a profissionais da
educação básica. Contamos também com profissionais de diferentes áreas:
bibliotecárias/os escolares de instituições públicas, e particulares, gestores de
escolas públicas, conselheiros municipais de educação, administradores públicos,
servidor público, motorista, almoxarife, técnico em informática, bancário, engenheiro
civil, bombeiro, advogado, auxiliar e assistente administrativo, auditor interno,
soldado, secretária executiva, contador, produtor cultural, dentre outras.

4. MISSÃO
Colaborar com a disseminação da metodologia de educação a distância e a
democratização do acesso ao ensino superior, oferecendo aos estudantes meios de
informação, comunicação, atendimento pedagógico e administrativo necessários à
produção

do

conhecimento

e

ao

desenvolvimento

do

processo

ensino-

aprendizagem.

5. OBJETIVOS

O Polo UAB Florianópolis, em consonância com o Decreto nº 5.800, de 08 de
junho de 2006, tem como objetivos:

1. Atuar de forma articulada e compartilhada com as IPES para ofertar cursos de
licenciatura e oferecer cursos de graduação, pós-graduação e extensão na
modalidade a distância nas diferentes áreas do conhecimento.

2. Contribuir com o acesso e expansão do ensino superior através de cursos de
graduação, pós-graduação e extensão.

3. Ofertar cursos de formação continuada para trabalhadores em educação,
dirigentes e gestores em parceria com as IPES.

4. Incentivar e desenvolver atividades de pesquisa e produção de conhecimento.

3. Promover seminários, cursos, grupo de estudos e ciclo de palestras incentivando
o debate sobre temas relacionados aos cursos ofertados.

4. Oferecer cursos de formação continuada à equipe pedagógica, administrativa,
tutores presencias e acadêmicos.

5. Realizar ações diagnósticas regionais e nacionais a fim de identificar demandas
para o ensino de graduação, pós-graduação e formação continuada.

6. Disseminar a modalidade de ensino a distância através de cursos, eventos e
incentivo à pesquisa.

6. AÇÕES

6.1 Atendimento
-Oferecer bom atendimento e prestação de serviços para A comunidade acadêmica
e público em geral.
- Oferecer informações e documentação quando solicitado aos acadêmicos e público
em geral.
-Respeitar princípios básicos como atenciosidade, educação, ética, saber ouvir e
buscar resolução dos problemas.

6.2 Formação

Implementar Formação para a Equipe do Polo, Tutores, Acadêmicos,
Trabalhadores em Educação, Dirigentes, Gestores e Demanda Social.

6.2.1 Equipe do Polo, Tutores e Acadêmicos/as

-Elaborar e implantar projetos de formação continuada a partir da demanda
identificada pelos acadêmicos, tutores e equipe do Polo.
-Organizar questionários para identificar necessidades formativas.
-Ofertar grupos de estudos para as/os acadêmicos/as com a coordenação dos
tutores e acompanhamento da equipe pedagógica.
-Implantar a Plataforma Moodle e oferecer curso a médio prazo e oficinas de
formação continuada.

6.2.2 Trabalhadores em Educação, Dirigentes, Gestores e Demanda Social.

-Ofertar cursos de formação continuada.
-Identificar

necessidades

formativas

a

fim

de

proporcionar

formação

de

trabalhadores em educação, dirigentes e gestores.
-Elaborar e publicar questionário na página do Polo UAB para identificar demandas
formativas.

6.3 Parcerias

-Estabelecer parcerias com Coordenadores de Polo coordenação dos cursos de
graduação, pós-graduação e extensão a fim de contribuir com avaliação da
qualidade dos cursos ofertados e conter níveis de evasão dos alunos.
-Estabelecer parcerias com coordenadores de Polos da Grande Florianópolis para
identificar atender demandas profissionais e sociais por cursos de extensão,
graduação e pós-graduação.
-Estabelecer parcerias com os diferentes setores do centro de Formação
Continuada: DEVE, GEPE, DESABES e DEBEC, visando uma maior integração
entre profissionais e serviços prestados.

6.4 Produção Acadêmica
-Incentivar a produção acadêmica dos alunos/as: relatos de experiências, artigos e
resenhas.
-Incentivar participação dos alunos em comunicações orais, seminários, painéis etc.

6.5 Evasão
-Buscar estratégias com coordenadores de cursos para conter a evasão dos/as
acadêmicos/as.
-Elaborar estratégias com os tutores presenciais que objetivem a diminuição da
evasão nos cursos.

6.6 Registro
-Institucionalizar a prática do Registro
-Organizar atas de reuniões, relatórios dos cursos.
-Solicitar relatórios mensais para os/as tutores.
-Solicitar relatórios mensais para a equipe pedagógica.

7. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

8 AVALIAÇÃO
A avaliação do Plano de Gestão do Polo será realizada processualmente utilizandose atores internos e externos.

Avaliação Interna
-Reuniões quinzenais com a coordenação, equipe pedagógica e administrativa para
redimensionamento

dos

projetos

desenvolvimento dos cursos.

de

formação,

atendimento

ofertado

e

-Reuniões semestrais com todos os atores presentes no Polo Presencial: equipe
interna, professores, coordenadores de curso, tutores, coordenadores de cursos etc.

Avaliação Externa
-Construção de instrumentos para avaliação externa do Polo entregue aos
acadêmicos, tutores e coordenadores de cursos.
-Utilização da plataforma moodle para enquetes sobre o funcionamento e
desenvolvimento dos cursos destinados aos grupos de atores presentes no Polo.

A avaliação externa será anual e servirá de ponto de partida para o redimensionamento das ações do Polo UAB Florianópolis.
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REGIMENTO INTERNO

Florianópolis - 2011

APRESENTAÇÃO

O presente Regimento Interno estabelece as diretrizes de funcionamento do
Polo UAB Florianópolis, credenciado através do Edital de Seleção nº 01/2006 –
SEED/MEC, cujo resultado foi publicado no Diário Oficial da União em 05 de
setembro de 2008.
As disposições que constam neste Regimento foram interpretadas e serão
implementadas à luz das finalidades e dos princípios constantes no Decreto 5.800,
de 08 de junho de 2006, que institui o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB,
das diretrizes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, através da Diretoria de Educação a Distância – DED, dos estatutos e
regimentos das Instituições Públicas de Ensino Superior e das diretrizes e metas do
Mantenedor.
O Sistema UAB propõe a articulação entre instituições de ensino superior e os
governos estaduais e municipais, estimulando a criação dos Polos de Apoio
Presencial que se caracterizam como unidade operacional para o desenvolvimento
descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e
programas ofertados a distância.
O Polo UAB Florianópolis tendo como mantenedor a Prefeitura Municipal de
Florianópolis definiu em seu Projeto Político Pedagógico, ter como função social:
Colaborar com a disseminação da metodologia de educação a distância e a
democratização do acesso ao ensino superior, oferecendo aos estudantes meios de
informação, comunicação, atendimento pedagógico e administrativo necessários a
produção

do

conhecimento

e

ao

desenvolvimento

do

processo

ensino-

aprendizagem.
E para cumprir com qualidade a sua função social, o presente regimento
estabelece as diretrizes, organização e atribuições do Polo UAB Florianópolis, que
poderão ser redefinidas através do Planejamento Estratégico e Avaliações
sistemáticas.

CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E ABRANGÊNCIA

Art. 1º O Polo Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil em Florianópolis,
doravante denominado Polo UAB Florianópolis, tem sede a Rua Ferreira Lima nº 82,
subsolo, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88015-420, telefone (48) 21065910, e-mail uabfloripa@pmf.sc.gov.br e site www.pmf.sc.gov.br/uab.

§ 1º A cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, é considerada
a maior cidade da região da grande Florianópolis, com uma população de 408.161
habitantes4.

§ 2º Atualmente a região da Grande Florianópolis é constituída por 22 Municípios,
que representam mais de 960 mil habitantes.

Mapa da região da Grande Florianópolis

http://www.granfpolis.org.br/conteudo/?item=436&fa=415

§ 3º O Polo UAB Florianópolis abrange, além da demanda da cidade sede, a dos
demais municípios da Grande Florianópolis, respeitado o zoneamento e o
planejamento articulado com os Polo UAB da região.
4

Dados de dezembro 2009.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS E MANUTENÇÃO

Art. 2º O Polo UAB Florianópolis, em consonância com o Decreto nº 5.800, de
08 de junho de 2006, tem como objetivos:

- Realizar ações diagnósticas local e regional a fim de identificar demandas
para a oferta de cursos.

- Atuar de forma articulada e compartilhada com as Instituições Públicas de
Ensino Superior – IPES, para ofertar cursos na modalidade a distância, nas
diferentes áreas do conhecimento.

- Contribuir com o acesso e expansão do ensino superior através de cursos
de graduação, pós graduação e extensão.

- Ofertar cursos de formação continuada para profissionais do magistério e
da administração pública em parceria com as IPES.

- Incentivar e desenvolver atividades de pesquisa e produção de
conhecimento.

- Promover seminários, cursos, grupo de estudos e ciclo de palestras
incentivando o debate sobre temas relacionados aos cursos ofertados.

Art. 3º O Polo UAB Florianópolis tem como entidade mantenedora a
Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. Compete ao mantenedor a definição de dotação
orçamentária específica, bem como a contratação de serviços, aquisição de
equipamentos e disposição de servidores, necessários para a manutenção do Polo.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4º O Polo UAB Florianópolis terá a seguinte organização interna:
UAB/DED/CAPES

IPES

Coordenação

Equipe

Secretaria Municipal de
Educação

Equipe de
Informática

Equipe de Logística,
Limpeza e Vigilância

Administrativa

Tutoria
Presencial

Biblioteca

Centro de Educação
Continuada

Acadêmico

Art. 5º – A equipe do Polo UAB Florianópolis compete:
I – Coordenação: coordenar a gestão do Polo de acordo com as diretrizes
dispostas na Resolução CD/FNDE nº 26/09, com destaque para:

a) articular-se com o mantenedor, no intuito de prover as necessidades do
Polo;
b) articular-se com as IPES no planejamento, implantação, implementação,
acompanhamento e avaliação dos cursos ofertados no Polo;
c) articular-se com a UAB/DED/CAPES com o objetivo de seguir as
diretrizes do Sistema UAB.

d) coordenar e articular a atuação da Equipe Administrativa, Equipe de
Informática e Biblioteca;
e) sistematizar a construção coletiva do planejamento estratégico, projeto
político pedagógico e projetos de formação para equipe e tutores do
Polo;
f)

elaborar e encaminhar relatório de atividades realizadas, bem como
outras informações ou documentos.

IV – Equipe Administrativa: atuar como suporte as atribuições da
coordenação, nas questões referente a recepção, documentação, reprodução
gráfica, limpeza, conservação, controle e organização de patrimônio, guarda e
empréstimo de equipamentos, com destaque para:

a) estruturar e manter a o atendimento na Secretaria do Polo, para alunos,
tutores e público em geral;
b) disponibilizar materiais e equipamentos necessários à realização das
atividades do Polo;
c) zelar pela a infraestrutura e organização do Polo;
d) manter o SisUAB atualizado e arquivos organizados;
e) responder os e-mails encaminhados para o Polo;
f)

implementar agenda de atividades e organizar os registros diários do
Polo.

V – Equipe da Informática: zelar pela manutenção e assistência dos
equipamentos, com destaque para:

a) atuar como suporte nas atividades de videoconferência e outras
vinculadas aos encontros presenciais;
b) atuar no desenvolvimento, manutenção e atualização do site do Polo.
VI – Equipe da Biblioteca: gerenciar o acervo disponível no Polo, com as
seguintes atribuições:

a) organizar, armazenar e divulgar o acervo bibliográfico;
b) realizar o processamento técnico (classificação e catalogação) do
material bibliográfico;
c) disponibilizar serviços de empréstimo domiciliar e consulta local;
d) divulgar e orientar o uso e serviços de levantamento bibliográfico.
VII – Tutoria Presencial:5 atuar como suporte presencial aos alunos, de
acordo com as diretrizes dispostas na Resolução CD/FNDE nº 26/09, com
destaque para as seguintes atribuições.

a) cumprir 20 horas semanais de atividades presenciais no Polo,
estabelecendo, no mínimo, três períodos fixos em turnos alternados;
b) definir com o Coordenador do Polo o horário de atendimento aos alunos,
de acordo com a demanda e estrutura do Polo;
c) colaborar e participar das atividades de formação promovida pelo Polo,
tais como: seminários, ciclo de palestras, cursos e outros;
d) orientar e supervisionar os alunos em relação aos assuntos acadêmicos:
matrículas, informações do curso, organização de grupo de estudos,
controles acadêmicos e assistência no uso das tecnologias utilizadas;
e) estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades
discentes quando solicitado pela coordenação do curso;
f)

propor ações para diminuir a evasão e abandono dos alunos no curso;

g) solicitar com antecedência os materiais para as atividades presenciais
dos alunos;
h) comunicar com antecedência as mudanças de horário e faltas à
coordenação do Polo.

5

Horário da Tutorial presencial 2011 está em anexo.

CAPÍTULO IV
DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Art. 6º O Polo UAB Florianópolis tem sede própria e compartilha ambientes
no Centro de Educação Continuada, com uma área construída de 3.453 m 2, que
reúne vários setores da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Estando
numa localização privilegiada na área central da cidade, os ambientes são
adaptados e garantem a acessibilidade dos alunos.

§ 1º O Horário de atendimento no Polo será de segunda a sexta, das 8 às 22
horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas, excetuando-se feriados e períodos de
recesso acadêmico nas IPES.

§ 2º O atendimento em outros dias e horários será estabelecido pela
Coordenação do Polo, de acordo com os cronogramas de atividades das Instituições
Públicas de Ensino Superior.

Art. 7º - O Polo UAB Florianópolis conta com a seguinte infraestrutura;
I – Na Sede do Polo:

a) Secretaria: sala climatizada equipada com computador, telefone, fax,
copiadora, armários, mesa para atendimento aos alunos e público em geral.

b) Coordenação:

sala

climatizada,

dispondo

de

mesa,

computador,

impressora, arquivo, telefone e armários.

c) Laboratório Pedagógico: sala climatizada com mesa para reuniões,
computador, telefone e armários, para desenvolver atividades pedagógicas,
reuniões e atendimento aos tutores e alunos.

d) Ambientes de Tutorias: duas salas climatizadas, para que os tutores
presenciais possam desenvolver suas atividades administrativas e de
atendimento aos alunos. As salas de tutoria estão equipadas com
computador, telefone, armários e mesa de reuniões com 4 cadeiras.

e) Ambiente de convivência - sala climatizada, dispondo de mesa retangukar
com 8 cadeiras, sofá, TV e DVD Player, onde as pessoas podem conversar,
descansar, lanchar e assistir TV, em momentos de descontração.

f) Ambientes de Encontros Presenciais: duas salas climatizadas, com
projetor multimídia e notebook, TV e DVD Player, disponíveis para reuniões,
grupos de estudos, videoconferências, entre outras atividades presenciais.

g) Ambiente Virtual de Aprendizagem: uma sala climatizada, com 30
computadores, projetor multimídia, tela para projeção, quadro branco e
bancada com acesso a internet sem fio.
h) Banheiros: dois banheiros masculinos, dois banheiros femininos e um
banheiro adaptado.

II – No Centro de Educação Continuada:

a) Biblioteca: é especializada na área de Educação e atende à comunidade
em geral. Possui acervo com cerca de 17.000 livros; 53 CDs de música;
135 CD-ROM; 350 DVDs; 510 Fitas VHS e diversos periódicos. Tem como
horário de atendimento ao público de segunda a sexta, das 08h às 20h.

b) Salas de Aulas: são oito salas de aula, sendo todas

climatizadas,

equipadas com cadeiras universitárias, computadores e projetores
multimídia.

c) Salas Informatizadas: são quatro salas informatizadas climatizadas,
chamadas ambientes virtuais de aprendizagem – AVA, sendo três em
ambiente Linux e uma em ambiente Windows.

d) Auditório: equipado com um televisor de 29 polegadas, dvd player,
notebook, projetor multimídia, tela de projeção elétrica, equipamento de

videoconferência, tela digital e sistema de sonorização com caixas de som
e microfones, com capacidade para cem lugares.

e) Banheiros: dois banheiros masculinos, dois banheiros femininos e 02
banheiros mistos.
f)

Logística: responsável pela manutenção da Infraestrutura do Prédio. É
de sua responsabilidade organizar limpeza, vigilância , serviço de copa,
telefone, cópias, correio. Tem horário de 8:00 às 19:00.

Parágrafo Único: a utilização da infraestrutura fora de sua sede acontecerá
mediante parcerias formalizadas com outras instituições, sempre que
solicitado e autorizado pelo coordenador do curso.

Art. 8º O Polo UAB Florianópolis disponibilizará aos tutores presenciais, além
dos ambientes de tutoria, acesso aos seguintes itens:

a) reprodução de material impresso e mídia eletrônica (CD/DVD), solicitadas
com antecedência mínima de 48 horas;
b) ligações locais e interurbanas, mediante cadastro de senha e prestação de
contas mensal, para uso exclusivo em serviço;
c) guarda-volumes, através de termo de compromisso;
d) envio de correspondência, devidamente justificada e para a IPES;
e) material didático, disponível no polo e solicitado antecipadamente.

Art. 9º A utilização da infraestrutura do Polo para atividades desenvolvidas
nos cursos deverá ser agendada previamente, conforme cronograma oficial
encaminhado para a Coordenação do Polo.

Art. 10º A reserva dos ambientes e equipamentos serão agendadas de
acordo com a ordem de chegada das solicitações à Secretaria do Polo.

CAPÍTULO V
DOS ACADÊMICOS

Art. 11º Aos acadêmicos regularmente matriculados nos cursos ofertados no
Polo UAB Florianópolis, é facultativo:

a) utilizar os equipamentos disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem,
durante o horário de atendimento do Polo;
b) solicitar auxílio do tutor presencial nos horários previamente divulgados
e/ou agendados;
c) utilizar as salas de estudos para grupos de estudos;
d) utilizar a biblioteca para pesquisa e/ou realizar empréstimos;
e) retirar, pessoalmente ou através de terceiros, mediante autorização por
escrito, materiais e documentos na secretaria do Polo.

Parágrafo Único: Não será autorizada a impressão, no todo ou em partes, de
materiais disponibilizados pelas IPES, tais como livros das disciplinas,
atividades, relatórios, entre outros.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12º O planejamento estratégico do Polo UAB Florianópolis será
elaborado com a participação de todas as representações de funcionários, tutores e
alunos, sob a supervisão do Coordenador do Polo.

Art. 13º As normas e diretrizes contidas neste Regimento Interno poderão ser
ajustadas, sempre definido no Planejamento Estratégico do Polo.

Art. 14º O presente Regimento Interno entrará em vigor a partir da data de
sua assinatura.

Florianópolis, 28 de Novembro de 2011.

Coordenadora do Polo UAB Florianópolis

REGIMENTO DO CONSELHO DO POLO UAB FLORIANOPOLIS

CAPITULO I - DA NATUREZA E DAS FINALIDADES

Art. 1º O Conselho do Polo UAB Florianópolis, instituído pela Portaria nº 147/2012,
de 15 de junho de 2012, reger-se-á pelo presente Regimento, observando as
normas e disposições fixadas na legislação em vigor.
Art. 2º O Conselho do Polo, organizado na forma de órgão colegiado, de caráter
consultivo e propositivo, terá como finalidade o acompanhamento e o controle social,
sobre a implementação e a execução das atividades do Polo UAB Florianópolis, de
forma a assegurar o seu pleno funcionamento, os benefícios educacionais à
sociedade e a qualidade do ensino.

CAPITULO II - DA COMPOSIÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º O Conselho do Polo UAB Florianópolis terá a seguinte composição:
I – Coordenador do Polo;
II – Um representante da equipe do polo;
II – Um representante das Instituições do Ensino Superior;
III – Dois representantes do corpo discente;
IV – Um representante dos tutores presenciais;
V – Dois representantes do Mantenedor;
VI – Um representante da sociedade civil, indicado pelo conselho Municipal
de Educação.

§ 1º A cada membro titular corresponderá um suplente.

§ 2º A presidência será exercida pelo Coordenador do Polo, que por sua vez
devera indicar entre os membros o Secretário do Conselho, a quem competirá
a lavratura das atas.
§ 3º Os membros titulares e suplentes, exceto o Coordenador de Polo, terão
um mandato de dois anos, permitida uma única recondução para o mandado
subsequente.
§ 4º A nomeação dos membros, exceto o Coordenador de Polo, ocorrerá a
partir da indicação ou eleição e assembleia por parte dos segmentos ou
entidades participantes desse Conselho.
§ 5º Caberá ao membro suplente completar o mandato do titular e substituí-lo
em suas ausências e impedimentos.

Art. 4º Compete ao Conselho do Polo:
I – Acompanhar e apoiar o desenvolvimento das atividades realizadas no
Polo;
II – Requisitar, junto ao Poder Executivo Municipal, a infraestrutura e as
condições
materiais necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades
do Polo, observando-se as orientações prescritas no edital de Seleção, os
resultados das avaliações in loco e as normativas da Diretoria de Educação a
Distância (DED) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) do Ministério da Educação (MEC).
III – Participar da elaboração da demanda de curso de graduação e pósgraduação que atendam as reais necessidades do Município e micro região.
IV – Subsidiar a elaboração do planejamento estratégico do Polo;
V – Participar da formulação das politicas e diretrizes para a implementação
do Polo UAB Florianópolis, no âmbito do Município;
VI – Manter, se necessário, intercambio com os responsáveis institucionais,
as IES atuantes no Polo e DED/CAPES/MEC no sentindo de resolver
questões relativas a organização do Polo;
VII – Manter e tomar decisões colegiadas, visando o bom funcionamento do
Polo, de acordo com as diretrizes e normas do Sistema Universidade Aberta
do Brasil, das IES ofertantes dos cursos e as finalidades do Polo;
VIII – Administrar e Fiscalizar, de acordo com as normas legais, os recursos
financeiros destinados ao Polo UAB Florianópolis.

Art. 5º Ao Presidente do Conselho do Polo compete:
I – Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;
II – Presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos do Conselho,
promovendo às medidas necessárias a consecução das suas finalidades;

III – Coordenar as discussões e tomar os votos dos membros do Conselho;
IV – Resolver as questões de ordem;
V – Expedir documentos decorrentes das decisões do Conselho;
VI – Aprovar “ad referendum” do Conselho, nos casos de relevância e de
urgência, matérias que dependem de aprovação pelo colegiado;
VII – Representar o Conselho.
Parágrafo único: o presidente será substituído pelo Secretario do Conselho
em suas ausências ou impedimentos.

Art. 6º A cada membro do Conselho compete:
I – Participar das reuniões do Conselho do Polo;
II – Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem
distribuídas pelo Presidente do Conselho;
III – Formular indicações que lhe pareçam do interesse da educação;
IV – Sugerir normas e procedimentos para o bom desempenho e
funcionamento do Conselho;
V – Exercer outras atribuições por delegação do Conselho.

Art 7º Perderá o mandato o membro do Conselho que faltar a quatro reuniões
consecutivas ou a seis intercaladas durante o mandato.

Art 8º A atuação dos membros do Conselho não será remunerada e é considerada
atividade relevante de interesse social.

CAPITULO III - DA ORGANIZAÇÃO

Art 9º O Conselho do Polo reunir-se-á ordinariamente, a cada quatro meses,
conforme programação pelo colegiado e, extraordinariamente, por convocação do
seu presidente ou de um terço dos seus membros.

Art 10º As reuniões serão realizadas com a presença da maioria dos membros do
Conselho.

§ 1º A reunião não será realizada se o quórum não se completar até a hora
designada, lavrando-se termo que mencionaria os conselheiros presentes e
os que justificadamente não compareceram.
§ 2º Quando não for obtida a composição de quórum, na forma do parágrafo
anterior, será convocada nova reunião, a realizar-se no prazo de 30 (trinta)
minutos após a hora designada, para a qual ficará dispensada a verificação
de quórum.

Art. 11 A convocação para a reunião será feita por correspondência eletrônica
encaminhada pelo Presidente, com pelo menos quinze dias de antecedência,
excecionalmente em casos de urgência.

Art. 12 As reuniões do Conselho obedecerão à seguinte ordem:
I - Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior;
II – Comunicações do Presidente;
III - Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações de cada segmento;
IV - Relatório das correspondências e comunicações, recebidas e expedidas;
V - Ordem do dia, referente às matérias constantes na pauta da reunião.

§ 1º Nenhum membro poderá falar sem que lhe tenha sido concedido a
palavra pelo Presidente.
§ 2º A palavra será dada ao membro que primeiro a tiver solicitado, cabendo
ao presidente regular a procedência quando mais de um a pedirem ao mesmo
tempo.
§ 3º Ao pronunciar-se o membro deverá ater-se a matéria em discussão.

Art. 13 As decisões nas reuniões serão tomadas pela maioria simples dos membros
presentes.
Parágrafo único: as reuniões poderão contar com a presença dos membros
titulares e suplentes, sendo que na presença do titular, somente este terá
direito a voz e voto.

Art. 14 Cabe ao presidente o voto de desempate nas matérias em discussão e
votação.

Art. 15 Todas as votações do Conselho poderão ser simbólicas ou nominais, a
critério do colegiado.
§ 1º Os resultados da votação serão comunicados pelo presidente e constará
da ata, indicando o número de favoráveis, contrários e abstenções.
§ 2º A votação nominal será realizada pela chamada dos membros do
Conselho.

Art. 16 As decisões do Conselho serão registradas em ata.
§ 1º Da Ata constarão:
I – A natureza da reunião, dia, hora e local de sua realização e quem
presidiu;
II – Os nomes dos Conselheiros presentes, bem como os dos que não
compareceram, consignado, a respeito destes, o fato de haverem ou
não justificado a ausência;
III – A discussão, porventura havida, a propósito da ata da reunião
anterior, a votação desta e as retificações eventualmente
encaminhadas, por escrito;
IV – Os fatos ocorridos no expediente;
V – A síntese dos debates, as conclusões sucintas dos pareceres e o
resultado do julgamento de cada caso constante de ordem do dia, com
a respectiva votação;
VI – Os votos declarados por escritos;
VIII – As demais ocorrências da sessão.
§ 2º Pronunciamentos pessoais de Conselheiros poderão ser anexados a ata,
quando assim requeridos, mediante apresentação por escrito.

Art. 17 As decisões do Conselho não poderão implicar em nenhum tipo de despesa
para o Mantenedor, Instituições e Ensino Superior e Diretoria de Educação a
Distância (DED) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) do Ministério da Educação (MEC).
§ 1º O Conselho de Polo será responsável pelo recebimento, execução e
prestação de contas dos recursos financeiros destinados ao Polo UAB
Florianópolis, por meio de doações, convênios, cooperação técnica, entre
outros.
§ 2º Compete ao Conselho de Polo definir a metas para aplicação dos
recursos e aprovar a respectiva prestação de contas.
§ 3º Compete ao Presidente e Secretário do Conselho de Polo, a execução e
a prestação de contas.

Art. 18 O Conselho, sempre que julgar conveniente e por decisão da maioria de
seus membros, poderão convocar o Coordenador do Polo, Coordenador UAB e
Coordenador de Cursos das Instituições que atuam no Polo para prestar
esclarecimento acerca da execução das atividades desenvolvido no Polo de Apoio
Presencial.

Art. 19 Nos casos de falhas ou irregularidades, o Conselho devera solicitar
providencias ao chefe do Poder Executivo e, caso a situação requeira outra
providencias, encaminhar comunicado à DED/CAPES/MEC.

CAPITULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento
serão resolvidos por deliberação, nas reuniões do Conselho, por maioria simples de
seus membros presentes.
Florianópolis, 10 de Outubro de 2012.

MARCOS ROBERTO DE ABREU
Secretário e Presidente em Exercício
Conselho do Polo UAB Florianópolis

PMF – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDENCIA
PATRIMONIO GERAL
Inventário Patrimonial 2012 da Secretaria de: Educação
POLO UAB FLORIANÓPOLIS

UNIDADE
Tutoria 1

TOMBAMENTO

ESPECIFICAÇÃO

85017

Armário marfim 2 portas vertical

86964

Armário marfim

86879

Arquivo marfim com 4 gavetas

S/T

Armário para tv com 2 portas marfim

84803

Mesa redonda para reunião marfim

84670

Cadeira preta

89807

Cadeira preta

89804

Cadeira preta

S/T

Cadeira preta

S/T

Cadeira giratória

S/T

Cadeira giratoria

S/T

Monitor LG Flatron E2240

S/T

Monitor LG Flatron E2240

S/T

02 CPU Lenovo

S/T

02 Teclado Lenovo

S/T

02 Mouse Lenovo

S/T

Impressora Samsung 1865W

S/T

Estabilizador Microline

91724

Ap. DVD CCE

51ousx c/ controle

S/T

01 Webcam

Bright

Tutoria 2

S/T

02 Fones de Ouvido

91722

TV 29 CCE

S/T

Desumificador Quimis

84525

Ar condicionado Eletrolux Maximus 7500

S/T

Ap telefônico Intelbras

S/T

Estabilizador Microoline

40212

Estabilizador TS Shara - TS Home

S/T

Retroprojetor Visograf - CS2250

89805

Cadeira preta

84709

Cadeira preta

84649

Cadeira preta

89810

Cadeira preta

84799

Mesa de reunião redonda marfim

86885

Arquivo marfim de 4 portas

86965

Armário marfim de 2 portas

S/T

Mesa de computador marfim

54965

Mesa de impressora branca

S/T

Mesa de computador marfim

S/T

Mural de cortiça

S/T

Monitor

LG Flatron E2240

012SPNY24703

S/T

Monitor

LG Flatron E2240

0122PNY24706

S/T

Teclado

Lenovo 261597

S/T

Teclado

Lenovo

S/T

Mouse Lenovo

S/T

Mouse Lenovo

S/T

CPU

Lenovo

S/T

CPU

Lenovo

37088

Estabilizador

Vecc

S/T

Estabilizador

91276

Ar-condicionado

Consul Classe A

S/T

Desumidificador

Quimis

S/T

Aparelho Telefônico Intelbras

S/T

Webcam

Bright

S/T

Webcam

Bright

S/T

Estabilizador

Microline

Impressora

Samsung ML-2851

S/T

Monitor

LG Flatron E2240

S/T

Estabilizador

Microline

S/T

Mouse Lenovo

S/T

Teclado Lenovo

S/T

CPU

S/T

Webcam

163389 - doação UFSC

Fone de Ouvido TSI466

91278

Ar-condicionado Consul Classe A 1800

S/T

01 mesa de reunião redonda

77544

01 cadeira estofada azul

77549

01 cadeira estofada azul

77525

01 cadeira estofada azul

77545

01 cadeira estofada azul

S/T

01 armário 2 portas vertical pequenas com rodas

S/T

1 mural de cortiça

S/T

01 quadro branco

S/T

01 mesa de computador

S/T

01 arquivo com 4 gavetas marfim

S/T

01 armário com 2 gavetas e 2 gavetas marfim

S/T

01 cadeira giratória estofada preta

Laboratório Pedagógico S/T

Enermax

Lenovo
Bright

Coordenação

S/T

01 carteira estudantil

93728

01 cadeira giratória estofada preta

163.238 – Doação UFSC

Microfone sem fio WCS 999T

163.239- Doação UFSC

Microfone sem fio WCS 999T

89816

01 cadeira estofada preta

89802

01 cadeira estofada preta

S/T

01 arquivo marfim médio com 2 portas

S/T

01 mesa de computador

S/T

01 armário móvel com 3 gavetas pequeno

S/T

01 quadro branco

S/T

01 quadro pequeno de cortiça

S/T

01 aparelho telefônico Intelbras

S/T

Ap DVD CCE

15986- doação UFSC

Monitor AOC

157158- doação UFSC

CPU Accept

S/T

Teclado Accept

S/T

Mouse Accept

159.380- doação UFSC

No Break Tshara

S/T

Estabilizador Maxi Power

S/T

Webcam Bright

3174

Cx som Pauta Connect

S/T

Notebook Dell

S/T

Notebook Itautec

169.686- doação UFSC

Notebook PC Dream Safira

169582 – doação UFSC

Impressora Samsung CLX-3170

84525

Ar Condicionado Maximus 750

876110

Multifuncional Samsung SCX-4725FN

Secretaria

Corredor

Convivência

S/T

Monitor LG

Flatron e2240 012SPRW24662

S/T

Interfone

HDL

S/T

Estabilizador

Enermax 600 va

S/T

CPU Le novo

S/T

Ap. Telefônico sem fio Intelbrás

S/T

Ap. Telefonico Intelbras

S/T

Teclado Lenovo

S/T

Mouse Lenovo

96482

Ar-condicionado Split Midea

77532

01 cadeira estofada azul

77548

01 cadeira estofada azul

93724

01 cadeira giratoria estofada preta

S/T

01 armário pequeno com 2 portas marfim

S/T

01 armário médio 02 portas marfim

S/T

01 mesa para computador marfim com 01 porta

S/T

01 quadro de cortiça

S/T

01 estufa de papel

S/T

01 armário grande com 06 portas e 12 gavetas de arquivo
marfim

S/T

02 Router Dlink Wireless

169.601- doação UFSC

01 Router Dlink Wireless

S/T

01 mural de cortiça

S/T

01 quadro branco

S/T

01 banco de madeira colorido

94565

01 bebedouro máster frio com bombona

S/T

01 armário pequeno marfim com 01 gaveta e 01 porta

S/T

Armário marfim 12 portas

S/T

Armário guarda volumes com 20 portas marfim

91730

TV 21" CCE

Dl 524

Sala 01

Sala 03

91725

Ap. DVD CCE

51

S/T

Interfone

HDL

91172

Geladeira Eletrolux

S/T

Microondas

S/T

Mesa grande

S/T

01 sofa

64761

01 cadeira preta estofada

84682

01 cadeira preta estofada

89814

01 cadeira preta estofada

87815

01 cadeira preta estofada

87813

01 cadeira preta estofada

89808

01 cadeira preta estofada

89811

01 cadeira preta estofada

89806

01 cadeira preta estofada

90162

Ar Condicionado

S/T

Projetor Vivitec

12768

Tela Retrátil

S/T

20 cadeiras universitárias estofadas azuis

S/T

01 quadro branco mõvel

S/T

01 armário pequeno com 2 portas e 02 gavetas marfim

S/T

01 carteira estudantil

S/T

01 carteira estudantil

154.491

01 tela de projeção

S/T

01 armário pequeno com 02 portas e 02 gavetas marfim

S/T

Subwoofer C3

S/T

Webcam

Bright

S/T

Webcam

Bright

S/T

Webcam

Bright

Slpit Komeco

Preta com corrente

Auditório

AVA

90161

Ar-condicionado Split Komeco

90161

9079

Projetor

Epson S6

90794

Projetor

Epson S6

S/T

Câmera Sony PCSA-CG70 Sony

116407

Data Solution Box

9172

Ap. DVD CCE

91274

Subwoofer Hércules

91720

TV 29" CCE

HQS2991FS

90796

Projetor

Epson S6

S/T

Amplificador

Voxtorm - PSG 560

161.704- doação UFSC

Cx de som

CSR

S/T

Ar-condicionado Split Rheem

S/T

Desumidificador

91721

TV 29" CCE

89713

Data Solution Box

RGB Sony

S/T

Câmera Ipela Sony

PCSA-CG70 Sony

89711

Aparelho Videoconferência

PCS-G50 Sony

S/T

Aparelho DVD C/ Controle

Cyber Home CH-300Z

S/T

50 cadeiras estudantil estofadas azuis

S/T

01 porta tv móvel com 02 portas marfim

Doação

01 Router Dlink Wireless

89890

Cadeira giratórias estofada azul

90140

Cadeira giratórias estofada azul

89991

Cadeira giratórias estofada azul

90107

Cadeira giratórias estofada azul

89900

Cadeira giratórias estofada azul

89999

Cadeira giratórias estofada azul

89888

Cadeira giratórias estofada azul

RGB Sony

51 ousx
Hercules XPS-2.160
2633

Quimis 9042105

2632

89897

Cadeira giratórias estofada azul

90118

Cadeira giratórias estofada azul

90113

Cadeira giratórias estofada azul

90111

Cadeira giratórias estofada azul

90115

Cadeira giratórias estofada azul

90101

Cadeira giratórias estofada azul

90117

Cadeira giratórias estofada azul

89892

Cadeira giratórias estofada azul

90114

Cadeira giratórias estofada azul

89893

Cadeira giratórias estofada azul

89894

Cadeira giratórias estofada azul

90108

Cadeira giratórias estofada azul

90103

Cadeira giratórias estofada azul

90102

Cadeira giratórias estofada azul

89895

Cadeira giratórias estofada azul

89896

Cadeira giratórias estofada azul

90106

Cadeira giratórias estofada azul

89898

Cadeira giratórias estofada azul

90102

Cadeira giratórias estofada azul

89895

Cadeira giratórias estofada azul

89896

Cadeira giratórias estofada azul

90106

Cadeira giratórias estofada azul

89898

Cadeira giratórias estofada azul

90110

Cadeira giratórias estofada azul

90115

Cadeira giratórias estofada azul

90119

Cadeira giratórias estofada azul

90112

Cadeira giratórias estofada azul

S/T

01 mesa de reunião marfim

S/T

Mesa para 03 computadores Marfim

S/T

Mesas para 02 computadores Marfim

S/T

01 Quadro Branco Móvel

89706

Ar condicionado Split Midea

S/T

Estabilizador

90797

Projetor Epson S6

S/T

30 CPUs Positivo

S/T

30 Fones de Ouvido

163.388

01 fone de ouvido TSI

163.389

01 fone de ouvido TSI

163.390

01 fone de ouvido TSI

163.391

01 fone de ouvido TSI

163.392

01 fone de ouvido TSI

163.939

01 fone de ouvido TSI

163.391

01 fone de ouvido TSI

163.392

01 fone de ouvido TSI

163.393

01 fone de ouvido TSI

163.394

01 fone de ouvido TSI

163.395

01 fone de ouvido TSI

163.396

01 fone de ouvido TSI

163.397

01 fone de ouvido TSI

163.398

01 fone de ouvido TSI

163.399

01 fone de ouvido TSI

163.400

01 fone de ouvido TSI

163.401

01 fone de ouvido TSI

163.402

01 fone de ouvido TSI

163.403

01 fone de ouvido TSI

163.404

01 fone de ouvido TSI

Microsol

Multilaser

163.405

01 fone de ouvido TSI

163.406

01 fone de ouvido TSI

163.407

01 fone de ouvido TSI

S/T

30 Monitores Positivo

S/T

30 teclados Positivo

S/T

30 Estabilizadores Microsol 400va

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Rua Conselheiro Mafra, 656 – 4º andar – sala 402
Centro – Florianópolis – SC – CEP 88.010 – 914
Telefone: (48) 3251-6111 / 32516112 / 32516113
Fax: (48) 3251-6110

PROGRAMAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO
POLO UAB FLORIANÓPOLIS

Infraestrutura e
equipamentos

Articular a oferta de
novos cursos de Graduação
e pós-graduação

TÓPICOS

2012

Inicio de cursos UAB: Especialização:
Gestão Saúde ( UFSC), Educação para
Diversidade –EJA (IF-SC), Graduação
Pedagogia- UDESC.
curso de Extensão: Gênero e diversidade
na escola – UFSC

Andamento dos cursos de
Graduação, pósgraduação e extensão

Conselho de Polo

Manutenção continua de computadores e
rede

2013
- Oferta de novos
cursos/turmas para 2013:
Especialização em
Gestão Educacional
UEPG , Especialização
em Gestão Pública
Municipal UFSC,
Graduação em
Administração Pública
UFSC,
Graduação Pedagogia
UDESC

Aquisição de novos
computadores.

-Institucionalização Conselho de Polo.
Eleição e posse dos membros do Conselho
-Aprovação do Regimento Interno

Registro como pessoa
jurídica na receita;
Declaração de Utilidade
Pública na Câmara de
Vereradores;
Reuniões Trimestrais.

Supervisão e acompanhamentos dos
cursos/ participações de reuniões e
encontros pela coordenação

- Seminário temático por
curso.
- Integração com a
coordenação dos cursos.
- Mediar com as IEs a
formação de tutores.

