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1. UM BREVE HISTÓRICO 

O Sistema UAB foi instituído pelo Decreto Federal nº 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, fomentar a modalidade de educação a distância nas instituições públicas de ensino 

superior, bem como apoiar 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 à distância tendo por base os processos de 

flexibilização  e regulação implantados pelo MEC;  

• Estímulo à investigação em educação superior à distância no País; 

• Financiamento dos processos de implantação, execução e formação de 

recursos humanos em educação superior à distância. 

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 
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de Apoio Presencial em Florianópolis, garantindo à UAB a infraestrutura física, 

recursos tecnológicos, recursos humanos e sustentabilidade financeira necessária.  

No 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 e infraestrutura disponível para os acadêmicos 

acompanharem 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 UAB 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. 

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), contemplando 300 

acadêmicos. 

Por meio da Lei Municipal nº 8933, de 25 de maio de 2012, o Polo UAB 

Florianópolis é institucionalizado e passa a compor a estrutura da Prefeitura Municipal 

de Florianópolis, sendo de competência da Secretaria Municipal de Educação 

disponibilizar a infraestrutura física, logística, financeira e de pessoal. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2013 

O Polo UAB Florianópolis iniciou o ano de 2013 com: 

- 07 cursos, Sendo 02 de graduação, 05 de pós-graduação e 01 de extensão; 

- 24 turmas, 19 tutores presenciais e 1.025 acadêmicos. 

 

2.1 Equipe 

No início do ano de 2013, integram a equipe do Polo UAB Florianópolis do 

Polo UAB Florianópolis as servidoras Fabiana Gonçalves, Luciana Ávila, Marlete 

Onézia Machado e Christine Mary Torrano Conceição de Souza, bem como o estagiário 

Gustavo Chrestani e o técnico de informática vinculado à empresa terceirizada 

Fernando Griss Costa, que no mês julho pede afastamento, sendo substituído pelo 

profissional Júlio Belchior de Almeida.  

 

2.2 Cursos iniciados 

Em fevereiro, iniciou as atividades do curso de pós-graduação em Atendimento 

Educacional Especializado, ofertado pela Universidade Federal do Ceará - UFC, 

atendendo 25 acadêmicos selecionados por análise de documentos (Edital nº 

01/2013/PR-RPG). 

No mês de maio, iniciou as atividades do curso de pós-graduação em 

Coordenação Pedagógica, ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC e UNDIME-SC, disponibilizando 50 vagas. Os acadêmicos foram selecionados 

por análise de documentos tendo como critérios estar atuando como coordenador 

pedagógico em instituição pública municipal ou estadual. (Resolução nº 4/CPG/2013)  

 
Acadêmicos do curso de coordenação pedagógica utilizando o AVA para acessar o moodle. 

 



7 

 

Em julho, iniciam as atividades da terceira oferta do Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Santa Catarina - UDESC. Os 100 acadêmicos foram 

selecionados por meio de vestibular de inverno promovido pela Instituição. (Edital nº 

001/2013). 

 
Encontro presencial do curso de Pedagogia da UDESC - webconferência 

 

Iniciou-se a terceira edição do Curso de Administração Pública da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, atendendo 55 acadêmicos. Os 

acadêmicos foram selecionados por vestibular específico promovido pela instituição. 

(Edital nº 03/COPERVE/2013). 

No mês de agosto, iniciou o curso de pós-graduação em Controle da Gestão 

Pública Municipal – UFSC, atendendo 50 acadêmicos. Os acadêmicos foram 

selecionados por processo seletivo especifico. (Edital nº 001/EAD/UFSC/2013). 

No mês de outubro, iniciou o curso de pós-graduação em Mídias na Educação 

– IF-SC, atendendo 50 acadêmicos, que foram selecionados por análise da experiência 

profissional e documentos. (Edital nº 22/DEING/2013/02). 

 
Encontro presencial do curso de Mídias na Educação- IF-SC. 

 

No mesmo mês iniciou o curso de pós-graduação em Informática na Saúde da 

UNIFESP, atendendo 50 acadêmicos selecionados a partir de análise de dados 
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fornecidos em formulário específico proposto pela instituição e documentos. (Edital nº 

377/2013). 

             No mês de novembro, iniciou-se o curso de pós-graduação em Educação de 

Jovens e Adultos, ofertados pelo IF-SC, atendendo 50 acadêmicos admitidos por análise 

de documentos e experiência profissional. (Edital nº 22/DEING/2013) 

 

2.3 Cursos Concluídos 

No dia 30 de março, o Polo UAB Florianópolis, juntamente com a 

Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG realizou a formatura de 220 acadêmicas 

do curso de Pedagogia. 

 
   Formatura aconteceu no Centro de Convenções de Florianópolis. 

 

No mês de abril, o curso de pós-graduação em Ensino de Ciências encerrou 

suas atividades, formando 40 acadêmicos.  

Em agosto, aconteceu a apresentação dos trabalhos finais de 50 acadêmicos do 

curso de pós-graduação em Gestão Pública, da Universidade Federal de Santa Catarina 

– UFSC. 

 
Apresentação dos trabalhos finais do curso de gestão pública. 
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Também no mês de agosto, foi concluído o Curso de Extensão Gênero e 

Diversidade na Escola, da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, formando 

50 acadêmicos.  

 

2.4 Formação de Tutores e Equipe Polo 

No mês de março, a coordenadora Fabiana Gonçalves participou do PAFC- 

Programa de Formação oferecido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG. 

E também do SEPEN – Seminário de pesquisa e ensino, promovido pela UDESC – 

Universidade do Estado de Santa Catarina. 

Ainda nesse mês, a coordenação do Polo UAB participou do Fórum da Undime 

– União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação. A integrante da equipe 

administrativa Luciana Ávila, participa do Jornatec – Jornada Nacional de Tecnologia 

educacional. 

A coordenação do Polo UAB Florianópolis participou do EADSIM – Simpósio 

da Educação a Distância, promovido pelo Núcleo UAB/UFSC. O evento foi realizado 

em parceria com o Instituto Federal de Educação (IFSC), no Centro de Eventos da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e teve como tema principal a 

institucionalização da educação a distância nas instituições públicas. 

No mês de setembro, realizou-se a segunda reunião de Tutores do Polo UAB 

Florianópolis, onde se apresentou o perfil dos tutores 2013, bem como a socialização 

das atividades da tutoria dos diferentes cursos. O objetivo deste encontro foi contribuir 

para o fortalecimento da função e construção de identidade.  

Ainda nesse mês, a coordenadora Fabiana Gonçalves e o representante do 

mantenedor Marcos Roberto de Abreu participaram do Encontro Regional dos 

Coordenadores dos Polos UAB, realizado no Hotel Maria do Mar em Florianópolis. O 

evento foi promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com o 

objetivo de divulgar informações do sistema UAB, troca de experiências, apresentação 

de painéis de práticas nos Polos. 
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2.5 Atividades dos Acadêmicos  

No mês de Abril as tutoras presenciais do Curso de Administração Pública da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC iniciam o desenvolvimento do Projeto 

“Estudos Dirigidos”. 

 
Estudos Dirigidos do PNAP 1 e 2 

 

2.6 Conselho do Polo  

No mês de Março foi efetuado o registro no Conselho do Polo na qualidade de 

pessoa jurídica e protocolado o requerimento de utilidade pública municipal na Câmara 

Municipal de Vereadores. 

 

2.7 Gestão do Polo 

A partir de 2013, a coordenação do Polo UAB Florianópolis juntamente com a 

equipe reúne–se quinzenalmente para planejar, discutir e elaborar propostas para a 

melhoria do atendimento dos acadêmicos, tutores e comunidade em geral. 
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DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTO 2013 

 
Fonte: Polo UAB Florianópolis 

 
PANORAMA DE OFERTA DE CURSOS EM DEZEMBRO DE 2013 

Situação Cursos Acadêmicos Tutores 
Iniciados 08 423 13 
Concluídos 04 240 05 
Em andamento 17 1059 23 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2014 

O Polo UAB Florianópolis iniciou o ano de 2014 com: 

- 12 cursos em andamento, sendo 02 de graduação e 09 de pós-graduação e 01 

de extensão; 

- 20 turmas, 24 tutores e 1.038 acadêmicos. 

              

3.1 Equipe 

No mês de março, integrou-se a equipe o técnico de informática Ângelo 

Alberto Antunes Cassini em substituição ao técnico Júlio Belchior de Almeida. 

Em Maio, o estagiário Marcus Vinicius de Sousa  integrou a equipe do Polo 

UAB Florianópolis. 

 

3.2 Cursos iniciados  

No mês de fevereiro, iniciou as atividades do curso de pós-graduação em 

Gestão de Bibliotecas Escolares, ofertado pela UFSC. O curso ofereceu 80 vagas, e os 

acadêmicos foram selecionados por análise de currículo e documentos. (Edital nº 

001/2013 /GBE/CIN/CED/UFSC). 

 
Aula inaugural do curso de Gestão de Bibliotecas Escolares 

 

No mês de junho, a Universidade Estadual de Ponta Grossa iniciou as 

atividades do curso de pós- graduação em Gestão Educacional, atendendo 50 

acadêmicos, selecionados por análise de documentos e média das notas do histórico 

escolar. (Edital nº 01/2014) 
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Encontro presencial do Curso de Gestão Educacional - UEPG 

 

No mês de julho, iniciou-se o curso de pós-graduação em Ensino de Ciências, 

ofertados pelo IF-SC, atendendo 40 acadêmicos admitidos por análise de documentos e 

experiência profissional. (Edital nº 22/DEING/2013) 

Ainda nesse mês, iniciou-se o curso de pós-graduação em Informática Aplicada 

a Educação, oferecido pela UTFPR, atendendo 40 acadêmicos, que foram selecionados 

por analise de documentos. (Edital nº 01/14) 

Em agosto, iniciou-se o curso de pós-graduação em Vigilância Sanitária, 

oferecido pela FIOCRUZ, atendendo 80 acadêmicos, que foram selecionados por 

análise de documentos. (Edital nº 02/2015). 

 

 
Encontro presencial do curso de Vigilância Sanitária 
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Foi realizado ainda, o primeiro encontro presencial do curso de Facilitadores da 

Educação Permanente, da FioCruz. O curso atendeu 20 acadêmicos, selecionados por 

análise de documentos e carta de intenção. (Edital nº 030/01/2014) 

 
Apresentação de trabalhos do curso 

 

3.3 Cursos Concluídos 

Em Março, aconteceu a Formatura da primeira turma do curso de Graduação 

em Administração Pública - UFSC que formou 20 acadêmicos. (Edital nº 

01/PREG/2010). 

 
 Solenidade no Centro de Convenções da UFSC 

 

No mês de Abril, com a presença do coordenador Prof. Rolf Krueger  e demais 

professores orientadores, 30 acadêmicos do Curso de pós-graduação em Gestão em 

Saúde defenderam  seus trabalhos de Conclusão de Curso.  

 
Socialização de Trabalhos do curso de Gestão em Saúde 
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No mês de outubro, realizou-se a defesa de TCC’s e encerramento do curso de 

pós-graduação em Coordenação Pedagógica – UFSC, formando 50 acadêmicos. 

 
Encerramento do curso no Centro de Cultura e Eventos - UFSC 

 

A apresentação dos TCC’s dos acadêmicos do curso de graduação em 

Administração Pública – UFSC e do curso de pós-graduação em Informática na Saúde – 

UNIVESP, foi realizado em novembro. 

 
Socialização de TCCS  do curso de Informática em Saúde 

           

3.4 Formação de Tutores e Equipe Polo 

A reunião geral com os tutores presenciais aconteceu em fevereiro, onde foi 

apresentado o panorama dos cursos que acontecem no Polo, encaminhamentos de 

calendários e algumas sugestões de temáticas para Formação de Tutores.  

No mês de maio, o Polo UAB Florianópolis realizou a formação dos tutores e 

tutoras presenciais. O assunto abordado foi a Evasão em EaD,  que  propiciou  o debate 

e promoveu ações na atividade tutorial. Além da coordenação e equipe do Polo 

contamos com a participação da palestrante Rafaela Lunardi Camarella, doutoranda do 

Programa de Pós-graduação em Gestão de Conhecimento da Universidade Federal de 

Santa Catarina. 
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Formação de Tutores com a professora Rafaela Lunardi Camarella 

              

De 05 a 08 de agosto aconteceu o ESUD 2014, no Costão do Santinho, em 

Florianópolis. O eixo de discussão do evento era a “Pesquisa na EAD: Reflexões sobre 

teoria e Prática”, com o objetivo de promover o diálogo interdisciplinar entre diversas 

áreas, como Tecnológica, Política e Gestão em EAD e Ensino e Aprendizagem. O 

evento contou com a participação de coordenações de polo e pesquisadores da área de 

todo o Brasil. O Polo UAB Florianópolis foi representado pela coordenadora Fabiana 

Gonçalves. 

  
Palestra de Encerramento “Escola interativa do século XXI”  

com o Prof. Fernando Alburqueque Mattos 

 

Realizou-se no mês de agosto, o segundo encontro de Formação dos tutores 

presenciais, tendo como objetivo finalizar as discussões sobre a temática Evasão, e 

articular ações para serem realizadas visando um melhor atendimento ao aluno. 

 
Discussão em pequenos grupos sobre Evasão 
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3.5 Atividades dos acadêmicos 

 Iniciou-se no mês de agosto, a segunda Edição do Projeto Estudos Dirigidos - 

PNAP, organizados pela coordenação do Polo UAB e pelas Tutoras Presenciais do 

curso de graduação em Administração Pública – UFSC. 

 
Discussão em pequenos grupos –estudos dirigidos 

 

3.6 Conselho do Polo 

Convocou-se Eleição do Conselho do Polo UAB Florianópolis para alguns 

representantes dos Discentes, Instituições de Ensino Superior e Tutores Presenciais, 

onde foram eleitos novos membros. Para os discentes, foram eleitos Luiz Antonio 

Telles e Caroline Cardoso Costa, como titulares, e Isabel Claudir da Silva e Franciele 

Raquel Hickman , como suplentes.  Para suplência da representação das instituições de 

ensino superior a professora Carmem Cipriani foi eleita. Em consenso os tutores 

presenciais a Assembléia indicou a Tutora Mayana dos Anjos como suplente. 

 

3.7 Gestão do Polo 

A placa de identificação do Polo UAB Florianópolis também foi trocada pelo 

mantenedor, em decorrência da solicitação da CAPES. 

No mês de abril, a coordenação do polo, visando a oferta de novas ofertas de 

cursos para 2015, realizou contato com as coordenações dos cursos de Pós-graduação 

em Gestão em Saúde – UFSC; Graduação em Artes e Teatro –UTFPR; Pós-graduação e 

História, Arte e Cultura, Gestão Educacional e Organização de Eventos – UEPG.  As 

universidades contatadas responderam que não iriam ofertar novos cursos em 2015. 

O Polo UAB Florianópolis recebeu 04 novos equipamentos de multimídia, 

atendendo a demanda das atividades de Webconferência e Videoconferência. 
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Em dezembro, por meio do Oficio DAE nº130/2014 para a Diretoria 

Administrativa e Financeira, foram solicitados materiais e equipamentos para o Polo. 

 

DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTO 2014 

 
Fonte: Polo UAB Florianópolis 

 
 
PANORAMA DE OFERTA DE CURSOS/DEZEMBRO DE 2014 

Situação Cursos Acadêmicos Tutores 
Iniciados 06 360 07 

Concluídos 03 150 03 
Em andamento 17 1138 23 
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2015.  

O Polo UAB Florianópolis inicia o ano de 2015 com: 

- 14 cursos em andamento, sendo 02 de graduação e 12 de pós-graduação; 

- 21 turmas e 18 tutores, atendendo 1.203 acadêmicos. 

 

4.1 Equipe 

Em dezembro, o estagiário Marcus Vinicius solicitou desligamento das suas 

atividades, e a servidora Rosiane Maria Carneiro se integrou a equipe. 

 

4.2 Cursos iniciados 

No mês de Fevereiro, iniciaram-se as atividades do curso de pós-graduação em 

Gênero e Diversidade na Escola, promovido pela UFSC. O curso formou 100 

acadêmicos, selecionados por análise de documentos, currículo vitae e memorial. 

(Edital nº 01/2014) 

 
1º Encontro Presencial do curso Gênero e Diversidade na Escola 

 

Ainda neste mês, realizou-se em maio o primeiro encontro presencial dos 

acadêmicos  do curso de pós-graduação em  Ativação dos Processos de Mudança , da 

FIOCRUZ (Edital nº 19/05/2014). 

 
Apresentação dos acadêmicos e equipe do curso e do Polo UAB 
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O curso de pós-graduação em Educação, Pobreza e Desigualdade iniciou suas 

atividades em julho de 2015, foram selecionados 100 acadêmicos para o Polo UAB 

Florianópolis, que foram selecionados por serem vinculados ao programa Bolsa Família 

na Educação. (Edital nº13/2013/EED/CED/UFSC). 

A aula Inaugural do curso de pós-graduação em Gestão Pública da 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, com 40 acadêmicos selecionados por 

meio de processo seletivo realizado em setembro deste ano. (Edital nº 

01/CAD/AD/UFSC/2014) 

 
Videoconferência da aula inaugural do Curso de Gestão Pública 

 

No mês de outubro iniciou-se o curso de pós-graduação em Informática na 

Saúde da UNIFESP, atendendo 50 acadêmicos selecionados a partir de análise de dados 

fornecidos em formulário específico proposto pela instituição e documentos. (Edital nº 

378/2014). 

 

4.3 Cursos Concluídos 

No dia 27 de fevereiro aconteceu a formatura da segunda turma do curso de 

graduação em Administração Pública – UFSC, graduando-se 25 acadêmicos. 

 
Solenidade de Colação de Grau Centro Cultura e Eventos - UFSC. 
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Realizou-se nos dias 18 e 19 de agosto, a Formatura de 60 acadêmicos do curso 

de Pedagogia UDESC no Teatro Pedro Ivo. 

 
Solenidade de Colação de Grau no Teatro Pedro Ivo 

 

 

4.4 Formação de Tutores e Equipe Polo 

Em fevereiro realizou-se uma reunião geral com os tutores presenciais onde foi 

apresentado o panorama dos Cursos que acontecem no Polo, encaminhamentos de 

Calendários, e algumas temáticas para Formação de Tutores 2014.     

A equipe Polo participou da Reunião de Socialização de trabalho promovido 

pela Gerencia de formação permanente – SME. 

Realizaram-se também reuniões com os tutores presenciais por curso: 

Pedagogia – UDESC; Administração Pública - UFSC, e as pós-graduações.  

No mês de agosto, o Polo UAB Florianópolis realizou a Formação dos Tutores 

Presenciais. Com a temática Mediação e Interação com os acadêmicos. Os presentes 

puderam refletir sobre a importância do papel do tutor presencial no contexto da ação 

pedagógica. A palestra foi realizada pela Professora Dra Tânia Unglaub, da UDESC. 

 
Encontro de Formação de Tutores          
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A coordenação do Polo UAB Florianópolis participou do evento “Seminário de 

Formação Continuada em EaD” , nos dias 09 e 10 de setembro, na Universidade do 

Estado de santa Catarina - UDESC. 

Em parceria com a Gerência de Formação Permanente, no mês de setembro foi 

realizado o Encontro Presencial do curso de “Educação a Distância: Perspectivas para a 

Ação Pedagógica”. O curso foi desenvolvido na modalidade a distância, com carga 

horária total de 24 horas, e com o objetivo discutir questões sobre a modalidade EaD, 

seu conceito, sua forma de estudar e as possibilidades do uso na prática pedagógica.  

 
Atividade realizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

4.5 Atividades dos acadêmicos 

 No mês de maio, o Polo UAB Florianópolis promoveu a  I Exposição 

Fotográfica das Práticas de Estágio do curso de Pedagogia - UDESC. Durante o periodo 

de 19 a 25 de maio os trabalhos realizados junto as insitiuições de ensino foram 

socializados por registros fotográficos e escritos.  

   
Visitação da Exposição 

 
A II Exposição Fotográfica e as Oficinas pedagógicas aconteceram em 

outubro, com a finalidade de contribuir com o processo de formação dos acadêmicos 

matriculados no curso de Pedagogia, oferecido em parceria com a UDESC. A equipe do 

Polo UAB planejou palestra e oficinas que foram ao encontro das temáticas trazidas por 

um levantamento realizado pela coordenação do Polo.  
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Exposição Fotográfica Pedagogia UDESC 

 

Com programação distribuída em dois dias e dois períodos, os acadêmicos 

puderam refletir as temáticas trazidas pelos palestrantes e oficineiros. 

 

 
Prof. Claudia fazendo uma fala sobre Tecnologia Educacional 
 

 

 
Oficina de Contação de História 

 
 

 
Oficina de Scrapbook 
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4.6 Conselho do Polo 

No mês de Abril realizou-se Eleição e Posse dos membros do Conselho do 

Polo UAB Florianópolis para a gestão 2015-2017, que após publicação do edital e 

eleições, teve a seguinte representatividade:  

• Presidente do Conselho: Fabiana Gonçalves;  

• Representante da Equipe do Polo: Marlete Onezia Machado (Titular) e 

Luciana Avila (Suplente); 

• Representante das Instituições do Ensino Superior: Lidnei Ventura (Titular) 

e Débora de Souza (Suplente);  

• Representante do Corpo Discente: Marcus Vinicius Souza e Caroline 

Cardoso Costa (Titulares); Maria Cecilia Ferreira da Silva e Miltom Beck 

(Suplentes);  

• Representantes dos Tutores Presenciais: Maria Helena Millen (Titular) e 

Mayana dos Anjos (Suplente);  

• Representantes do Mantenedor: Marcos Roberto de Abreu e Marli 

Loresentti Gomes (Titulares) Mauricio Amorin Efe e Joao Dimas Nazario 

(Suplentes);  

• Representantes da Sociedade Civil: Vitor Malaggi (Titular) Pedro Rodrigues 

da Silva (Suplente). 

 
Posse dos membros do Conselho do Polo – Gestão 2015-2017. 

 

O Conselho do Polo UAB Florianópolis recebe a primeira parcela da verba 

descentralizada, fornecida pela Secretaria de Educação, por meio da Gerência 

Administrativa e financeira. O objetivo do programa é proporcionar autonomia 
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administrativa e financeira das unidades escolares, conforme a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, em seu artigo 15, e de Decreto Municipal nº 5.310/07. 

Em 2015, o Conselho do Polo UAB realizou 04 reuniões ordinárias e 01 

extraordinária. Dentre as deliberações e ações em 2015 destaca-se: Eleição dos novos 

conselheiros, que irão permanecer na função até 2017; o recebimento de 03 parcelas da 

verba descentralizada, no valor total de R$3.600,00, para realização de pequenos 

reparos de infraestrutura, realizando também levantamento de demandas e aprovação de 

prestação de contas; Aprovação da alteração do Estatuto e seu registro em cartório; 

Aprovação do Regimento Interno do Polo UAB e solicitação de utilidade Pública junto 

a Câmara de Vereadores. 

 

4.7 Gestão do Polo 

 A coordenação do Polo encaminhou ao Secretario Municipal de Educação 

Oficio (nº42/2015), solicitando providências em relação à manutenção e reforma da 

sede do Polo UAB Florianópolis.  

DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTO EM 2015 

 
Fonte: Polo UAB Florianópolis 

 
PANORAMA DE OFERTA DE CURSOS EM DEZEMBRO DE 2015 

Situação Cursos Acadêmicos Tutores 
Iniciados 05 330 07 
Concluídos 11 845 10 
Em andamento 08 525 11 
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5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2016 

O Polo UAB Florianópolis iniciou o ano de 2016 com: 

- 07 cursos em andamento, sendo 02 de graduação e 02 de pós- graduação; 

- 10 turmas, 10 tutores presenciais e 485 acadêmicos.  

 

5.1 Equipe 

No mês de março o estagiário Rodrigo Fristche integrou-se a equipe. A 

funcionária Christine Mary Torrano Conceição de Souza se aposentou a partir do dia 01 

de março, e no mês de julho o estagiário Rodrigo Fristsche solicita desligamento de suas 

atividades. 

 

5.2 Cursos iniciados 

Realizou-se no mês de setembro, aula inaugural do curso de pós-graduação em 

Impactos de Violência na escola, ofertado pela Fiocruz, atendendo 45 acadêmicos.  

(Edital nº 19/16-CT). 

 
Apresentação da ementa do curso de Impactos de Violência na Escola. 

 

5.3 Cursos concluídos 

Em fevereiro, o Polo UAB Florianópolis, em parceria com a Universidade 

Estadual de Santa Catarina (UDESC), formou 21 acadêmicos do curso de Pedagogia.  
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Solenidade de colação de grau no Teatro Pedro Ivo 

 

Em maio, o curso de pós-graduação Ativação dos processos (Fiocruz) realizou 

sua atividade de socialização de projetos de intervenção. O curso formou 20 

acadêmicos. 

Em Junho, realizou-se a apresentação de TCC do curso de pós-graduação em 

Educação, Pobreza e Desigualdade (UFSC). O curso encerrou-se em julho, e atendeu 80 

acadêmicos. 

 
Socialização dos TCCs dos acadêmicos do curso de educação, pobreza e desigualdade 

 

5.4 Formação Tutores e Equipe Polo 

No mês de abril, a coordenação do Polo participou do PAFCC 2016, Plano 

Anual de Formação Continuada para coordenadores e tutores, promovidos pela 

Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

 
Videoconferência com a professora Nara Pimentel  

no Auditório da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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Nesse mesmo mês, a coordenação do Polo UAB também participou da Posse do 

Primeiro Diretor Geral do CEAD-UDESC, Prof. Davi Daniel e Silva. 

 
Posse aconteceu no auditório da Esag-UDESC 

 

 No dia 25 de abril, aconteceu o encontro Presencial do curso Educação a 

Distância: perspectivas para a ação pedagógica. Este foi desenvolvido a distância, tendo 

uma carga horária total de 24 horas. Em parceria com o GEPE, o curso tem como 

objetivo discutir questões sobre a modalidade EAD, seu conceito, sua forma de estudar 

e as possibilidades do uso na prática pedagógica.  

 
Encontro presencial do curso de formação continuada de tutores e servidores 

 

A servidora Marlete Onézia Machado participou da formação para professores 

readaptados em introdução aos aplicativos básicos do computador, com carga horária de 

24 horas. 

Em junho, a coordenação do Polo participou do evento promovido pela 

CEAD/UDESC, “Gestão da Educação a Distância”. A discussão da formação foi 

permeada pelo Panorama do Sistema UAB no Brasil e na UDESC, com a fala da Prof.ª 

Carmem Cipriani, e em seguida a Prof. Dênia Falcão trouxe algumas provocações em 

relação à formação continuada e a inovação da prática pedagógica com o uso de mídias 

digitais no planejamento. 
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Mesa redonda coordenada pela Professora Carmem Cipriani 

 

No mês de julho, a coordenação do polo participou do II Encontro do 10º 

Seminário de Formação Continuada em EaD, com a  palestra e curso/oficina: O uso 

pedagógico da videoconferência nas formações a distância. Profª Drª Roseli Zen Cerny- 

UFSC e Técnico Universitário Roberto Dutra Vargas – UFSC. 

 
Mesa redonda aconteceu no CEAD - UDESC 

 

5.5 Atividades dos acadêmicos  

Em parceria com a Biblioteca, o Polo UAB participou da Semana do Livro 

Infantil, de 12 a 18 de abril, com a exposição de livros artesanais e adaptada a pessoas 

com deficiência. 

 
Visitação das alunas e acadêmicos do curso de Pedagogia UDESC 
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No mês de Junho, realizou-se a palestra “Planejamento Estratégico em Tempos 

Turbulentos”, com professor Mauricio Fernandes Pereira, atividade que faz parte do 

projeto Oficinas de Gestão. 

 
Palestra aconteceu no auditório do Polo UAB 

 

Em agosto, realizou-se a Formação Presencial de Tutores, com a oficina Game 

Comenius: um jogo digital educativo de formação docente para as mídias, ministrado 

pela Professora Dulce Márcia Cruz. 

 
Formação de Tutores aconteceu no AVA 

 

Em setembro, realizou-se o segundo encontro da Oficina de Gestão, com o 

tema Práticas em Lideranças e Gestão de Pessoas, com a Psicóloga e Coach Elaine Luiz. 

Acadêmicos e Tutores do curso de graduação em Administração pública e pós-

graduação em Gestão pública participaram desta conversa sobre as diferentes formas de 

liderança. 
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5.6 Conselho do Polo  

No dia 02 de março foi publicada a Lei de Utilidade Pública Municipal do 

Conselho do Polo UAB Florianópolis, Lei nº 9.950, de 25 de fevereiro de 2016. 

No mês de abril, realizou-se a Eleição de Representante da Tutoria Presencial 

(suplente) para compor o Conselho do Polo, e por aclamação a tutora Djanane 

Semensatti foi escolhida para assumir o cargo. 

Nesse mesmo mês, foi protocolado o requerimento de Utilidade Pública 

Estadual na Assembleia Estadual juntamente ao gabinete do Deputado João Amim.  

Durante o ano, o Conselho do Polo recebeu 02 parcelas dos recursos 

descentralizados da Secretaria Municipal de Educação, totalizando o valor de R$ 

3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). 

Destaque para o retorno do ofício encaminhado para a Secretaria Municipal de 

Educação, no qual solicitamos a troca dos computadores do AVA, onde fomos 

comunicamos que a licitação seria realizada. 

O conselheiro Lidnei Ventura, representante titular das Instituições de Ensino 

Superior solicitou desligamento do cargo em julho de 2016. Para sua substituição a 

suplente Débora de Souza e o representante do Núcleo UAB UFSC Marcos Dalmau, 

concordaram com a proposta da UDESC em continuar com a representação. Em 

outubro a professora Lidiane Goerdt, da UDESC, assumiu a representação titular das 

Instituições do Ensino Superior. 

O representante titular do Conselho Municipal de Educação Vitor Malaggi, 

também solicitou seu desligamento. A presidente do Conselho, Fabiana Gonçalves, 

aguarda indicação da titularidade. 

 

5.7 Gestão do Polo 

Em relação à infraestrutura, a coordenação do Polo UAB solicitou junto ao 

DIINFRA pintura interna das dependências do polo, sendo que esta foi realizada 

parcialmente no mês de fevereiro. 

Através dos recursos descentralizados recebidos por meio do Conselho do 

Polo, foram realizados pequenos reparos, como trocas  de lâmpadas, consertos, troca de 

vidros, materiais de expediente e melhorias nas dependências dos banheiros.  
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DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTO EM 2016 

 
 

 
PANORAMA DE OFERTA DE CURSOS EM DEZEMBRO DE 2016 

Situação Cursos Acadêmicos Tutores 
Iniciados 01 45 00 
Concluídos 02 150 01 
Em andamento 06 380 08 
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6. ENCAMINHAMENTOS PARA O ANO 2017 

a) Organizar a matrícula do curso de pós-graduação em Tecnologias, Comunicação 

e Técnicas de Ensino, com previsão de aula presencial em Abril de 2017; 

b) Aguardar a publicação dos editais dos cursos de pós-graduação em Mídias na 

Educação - IFSC; Graduação em Informática - UDESC; Educação para 

Diversidade EJA - IFSC; Controle da Gestão Pública – UFSC; 

c) Acompanhar a articulação para oferta do Curso de Pós-graduação em Inglês e 

Português – UFSC no Polo UAB Florianópolis; 

d) Realizar Eleição de nova Gestão do Conselho do Polo UAB no mês de Abril; 

e) Definir com o Conselho do Polo a aplicação dos recursos descentralizados 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação; 

f) Verificar a aquisição de novos equipamentos do laboratório de informática, 

confirmada pela Coordenação do Projeto de Expansão - BID/SME; 

g) Contactar novos servidores para integrar a equipe do Polo UAB, incluindo a 

possibilidade de contratação de estagiário para período noturno; 

h) Solicitar o pagamento de hora extra para atividades aos finais de semana; 

i) Manter o contrato com a empresa terceirizada responsável pelo técnico de 

informática; 

j) Solicitar a presença de um vigilante durante o expediente do polo, bem como a 

instalação de câmeras de segurança em todos os espaços; 

k) Solicitar a aquisição de novos equipamentos como: microfone, caixa de som, 

quadro branco; 

l) Acompanhar a tramitação do requerimento de Utilidade Pública Estadual na 

Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina; 

m) Encaminhar relatório das atividades do Polo para a Câmara de Vereadores, 

conforme previsto na Lei de Utilidade Pública Municipal, bem como verificar 

possibilidade de verba de subvenção. 
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ANEXOS 

 

I. Regimento Interno 2015 

II. Estatuto do Conselho 2015 

III. Utilidade Pública Municipal 

IV. Manual de Tutores 

V. Inventário patrimonial 2016 

VI. Projetos 

a. Formação Tutores 

b. E-proinfo 

c. Projetos gestão 

d. Oficinas pedagógicas 
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FORMAÇÃO 
 

DE TUTORES/AS PRESENCIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florianópolis 
 

2016



 

 
 

1.  O perfil e as atribuições dos/as tutores/as presenciais 
 

 
 

O perfil da tutoria presencial, construído a partir de um questionário elaborado 

e aplicado (em 2016) pela equipe  do Polo, demonstra que são todas  pessoas do 

sexo feminino,  possuem filhos (75%), 50% está na faixa etária de 30 a 40 anos e 

50% mais de 50 anos; possuem outro compromisso profissional no contraturno da 

tutoria; sendo 50% atuando na Educação Básica. 

A formação do/as tutores/as é graduação e especialização. Possuem 

computador com acesso a internet na sua residência .Todas já participaram   de 

formação específica para atuar na modalidade a distância, bem como utilizar 

Tecnologias. 

Os tutore/as destacaram os desafios em exercer a função: 
 

    Incentivar os alunos a visitarem o Polo; 
 

    Motivar os alunos a permanecerem no curso; 
 

    Esclarecer os alunos sobre as especificidades da Educação a Distância; 
 

    Criar estratégias de combate a evasão. 
 

 Manter bom atendimento aos alunos, acolhendo-os de maneira próxima e 

afetiva; 

    Conhecer as ferramentas do ambiente virtual; 
 

 
 

Neste questionário, os/as tutores/as apresentaram os temas que consideram 

necessários para a sua formação: 

 
 

•    Docência em EaD; 
 

•    Temáticas da Educação em geral; 
 

•    Tecnologias em educação; 
 

•    Funções da Tutoria Presencial; 
 

•    Desafios e perspectivas da EaD no século XXI. 
 
 
 

 
As atribuições e o papel de cada tutoria dependem da instituição de ensino 

superior (IES) e do curso. Mas a equipe do Polo elaborou uma síntese que reúne as 

atribuições centrais da tutoria presencial, de acordo com   o Regimento Interno do



 

Polo UAB Florianópolis. Nesta direção, compete à tutoria presencial atuar como 

suporte presencial aos alunos, de acordo com as diretrizes dispostas na Resolução 

CD/FNDE nº 26/09, destacando-se 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 (cópias, equipamentos, etc.); 

h) comunicar com antecedência as mudanças de horário e faltas à coordenação 

do Polo. 

 
 
 
 

2.  A importância da formação em serviço 
 

 
 

A formação continuada deve ser compreendida como um processo 

permanente, integrado no cotidiano. Só pode haver alguma mudança na prática 

educativa se os/as professores/as têm consciência desta própria prática, e para tal, 

a reflexão é uma dimensão importante na formação docente. 

A formação, conforme Nóvoa (1992, p. 25), não se constrói por acumulação, 

mas por meio de reflexão crítica sobre a prática, e de reconstrução permanente da 

identidade pessoal e profissional. Essa perspectiva crítico-reflexiva da prática deve 

integrar todo o contexto institucional, onde a reflexão na ação seja possível. Para 

articular a dimensão da reflexão na formação continuada de professores/as, “é 

necessário  criar  condições  de  colaboração  e  de  trabalho  em  equipe  entre  os



 

professores, que facilitem e justifiquem a aplicação de modelos e de estratégias 
 

reflexivas”. (GARCÍA, 1992, p. 64) 
 

Isso pressupõe também que a dimensão formativa da reflexão sobre a ação 

não seja feita pelos/as tutores/as isoladamente, e que é fundamental existir 

momentos coletivos e colaborativos de reflexão, em que eles/as possam realizar 

trocas com os pares, e construir suas competências, os seus saberes e os seus 

fazeres. 

De fato, cada vez mais, percebemos que os/as tutores/as presenciais devem 

se assumir como produtores/as de sua profissão, já que é uma atuação nova que 

vem se constituindo e ganhando espaço. E certamente uma formação qualificada 

pode contribuir para modificar os contextos de intervenção em diferentes níveis. 

Nesse sentido, acreditamos que investir na formação, no desenvolvimento, na 

profissionalização e na qualificação dos/as tutores/as presenciais, é uma maneira de 

modificar os contextos em que eles/as atuam, promovendo, assim, novas e 

significativas possibilidades educativas na modalidade a distância. 

 
 

3.  Os encontros de formação da tutoria presencial 
 

 
 

Diante das especificidades do perfil e das atribuições dos/as tutores/as 

presenciais, o Polo UAB Florianópolis estabelece entre suas ações a garantia de 

momentos coletivos de formação e desenvolvimento profissional relacionados às 

questões da EAD. 

Nestes  encontros,  além  da  pauta  construída  a  partir  das  necessidades  e 

realidade de cada período, também são convidadas pessoas com experiência na 

área, para proferir palestras sobre temas relacionados a modalidade EAD, a 

importância da atuação dos/as tutores/as, o acolhimento dos/as cursistas, a 

superação da evasão , etc. 

 
 
 

 

4.  Objetivo Geral: 
 

 
 

● Promover momentos de formação continuada para contribuir na atuação da tutoria 

presencial do Polo UAB Florianópolis.



 

4.1 Objetivos Específicos: 
 

 
 

● Propiciar o diálogo e a troca de experiências entre os/as tutores/as. 
 

● Refletir sobre o papel da tutoria presencial no Polo de Apoio Presencial. 
 

● Construir saberes teórico-metodológicos que contribuam na atuação da tutoria. 
 

 
 

5.  Metodologia 
 

 
 

Para alcançar estes objetivos, serão realizados encontros de formação 

semestralmente, com participação de toda a equipe de tutores,juntos a coordenação 

e palestrante convidado. 
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1.       Introdução 
 

Atualmente, a oferta de cursos na modalidade a distância tem se expandido 

significativamente, favorecendo a ampliação e democratização do acesso a 

educação. Representa uma nova forma de planejar o trabalho pedagógico, a partir 

da utilização de tecnologias de informação e comunicação. A      estrutura      e      o 

funcionamento da EAD são garantidos por leis e normativas, e os cursos podem 

apresentar diferentes formatos e recursos tecnológicos, desde que esteja de acordo 

com a legislação vigente.  Dessa  forma,  pensando  na  ampliação  de  ofertas  e  a 

garantia de acesso da comunidade a cursos de Graduação, Pós-Graduação e 

Extensão, a Secretaria Municipal de Florianópolis, implantou em 2008 o Polo UAB 

de Florianópolis. Sendo oferecida e mantida toda a infraestrutura física, tecnológica 

e pedagógica necessária para que os alunos possam acompanhar os cursos 

ofertados a distância pelas Instituições vinculadas ao Sistema UAB. 

Em 2011, a Gerência de Formação Permanente da Secretaria Municipal de 

Educação, com o objetivo  de  atender  a  reestruturação  da  política  de formação 

permanente  da  Rede  Municipal  da  Educação  oferta  cursos  na  modalidade  a 

distância aos servidores vinculados a SME. O Plano de Formação na Modalidade 

EaD, visa proporcionar formação permanente para os profissionais da RME, tendo 

em vista a democratização ao acesso, através da dinamização do tempo-espaço de 

aprendizagem; do letramento digital e de uma metodologia que permite refletir sobre 

a prática profissional. 

 
 
 
 

 
2.       Justificativa 

 
Diante das propostas que se desenvolvem na rede municipal, percebemos 

que os envolvidos direta ou indiretamente nesses processos devem buscar se 

qualificar  na  modalidade  EaD,  como  uma  maneira  de  ampliar  as  formas  de 

vislumbrar novas formas de formação e assessoramento. 

Neste sentido, este projeto de ação formativa tem como objetivo possibilitar 

aos tutores presenciais que atuam no Polo UAB de Florianópolis e aos assessores 

da SME a compreensão dos pressupostos educativos pedagógicos no qual a 

modalidade de Educação à Distância esta embasada.
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3.       Objetivo Geral: 
 

  Compreender os pressupostos iniciais da Educação a Distância, como 

ela  é, como  se  estuda, e  conhecer  o Ambiente  Virtual  de  Ensino- 

Aprendizagem. 

 
 

 
4.  Objetivos específicos: 

 

 Construir saberes teórico metodológicos referentes a EAD   que 

contribuem   para atuação de tutores presenciais do Polo UAB e 

assessores da SME; 

  Conhecer as ferramentas do AVEA- E-Proinfo; 
 

  Sensibilizar os cursistas para uso desta modalidade em suas ações 

formativas. 

 

 
 

5.  Metodologia 
 

A metodologia da ação formativa será participativa, considerando as experiências 

dos cursistas ao longo das diferentes trajetórias profissionais. A formação continuada 

será organizada da seguinte maneira: 

  Constituição de um grupo, com aproximadamente   35 participantes. Carga 

horária de 24 horas, distribuída em um encontro presencial de 4 horas e as 

demais horas em atividades à distância. 

 

 
 

6.  Considerações 
 

O percurso formativo será acompanhado pelos articuladores dessa ação 

formativa durante o tempo do curso. Além de organizar, o grupo se responsabilizará, 

também, por fomentar as discussões, no ambiente virtual e apoiar os cursistas nas 

tarefas. 

 
 

 
6.  Público Alvo: Tutores Presenciais do Polo UAB e Assessores da SME. 

 
7.  Período de Inscrições e início do curso 

 
Divulgação:  a partir do dia 08 de abril
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Início do curso: 25/04 – Aula presencial no Polo UAB 
 
 
 
 

8.  Referências 
 

Ministério da Educação. Secretaria de Educação a Distância (2007). Referênciais 
de qualidade para educação superior a distância. Brasília: MEC/SEED. 

 
 
 
 

 
Hermenegildo,   Jorge    Luiza    Silva; Teixeira,    Cláudia    Maria; Ipiranga,    Lucilia 

 

Collares. Introduação á EaD e ao ambiente virtual.  Florianópolis: SME 2014.



 

 
 
 
 
 

POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DE FLORIANOPOLIS. 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – UFSC 

ESPECIALIZAÇÂO EM GESTÃO PÚBLICA-UFSC 
 
 
 
 

PROJETO: OFICINAS 

DE GESTÃO 

 

 
 

Por acreditar que em momentos formação continuada e ou grupos de estudos 

independentes, são como uma busca e renovação de novos conhecimentos e que 

perpassam os muros dos currículos da formação acadêmica de cada cidadão é que o 

Polo UAB de Florianópolis vem com a proposição de oferecer aos seus graduandos e 

pós-graduandos momentos formativos por meio de palestras oficinas   e ou grupos de 

estudos. Neste momento a intenção de Oficinas de Gestão é oferecer para este público 

alvo que elencamos abaixo: 

O curso de Graduação Bacharel em Administração Pública, e o Curso de pós 

Graduação em Gestão Pública desenvolvido pelo Programa Universidade Aberta do 

Brasil- UAB/MEC, ambos oferecidos pela Universidade Federal de Santa Catarina- 

UFSC, tem como objetivo formar profissionais com amplo conhecimento em 

Administração  Pública,  capazes  de  atuar  no  âmbito  federal,  estadual  e  municipal, 

atuando  com  competência  nas  organizações  governamentais  e  não  governamentais, 

tendo em vista uma atuação democrática e ética, visando a transformação e o 

desenvolvimento da sociedade. 

A carga horária do Curso de Graduação de Administração Pública é de 3000 

horas-aula, sendo que 300 horas são destinadas ao Estagio Supervisionado, no qual o 

acadêmico poderá pesquisar, estudar, analisar, planejar, relacionar teoria e prática no 

campo da Administração. As atividades de Estágio Supervisionado serão realizadas 

durante os Módulos V, VI, VII e VIII, por meio das pesquisas e práticas profissionais 

integradas aos Seminários Temáticos I, II, III e IV das LFEs.        . 

Já carga horária do Curso de Especialização em Gestão Pública é de 480 horas, 

distribuídos ao longo de três semestres, onde são previstas atividades presenciais no 

polo de apoio presencial   e a distância  no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. A



 

avalição dos alunos será realizada através de provas presenciais e dos estudos dirigidos, 

bem como por atividades no AVA. Para a obtenção do título, é imperativa a entrega e 

apresentação do trabalho de conclusão de curso (TCC). 
 

Neste  sentido,  a  Coordenação  do  Polo  UAB  juntamente  com  sua  equipe  e 

tutorias presenciais do Curso de Graduação Administração Pública/UFSC e do Curso de 

Especialização em Gestão Pública/UFSC; tem como objetivo organizar um Ciclo de 

Oficinas, sendo uma atividade   destinada aos acadêmicos visando o cumprimento de 

parte da carga horária necessária a disciplina Estagio Supervisionado - 60 horas, bem 

como a oportunidade de ampliar conhecimentos correlacionados aos curso que 

frequentam em nosso Polo e aperfeiçoamento profissional e pessoal. 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GERAL 

 
- Propiciar trocas de experiências e saberes, fazendo relação entre prática e teoria, entre 

o mundo acadêmico e o campo profissional. 
 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
-  Realizar  encontros  formativos  os  entre  acadêmicos  dos  Cursos  de  Graduação 

Administração Pública com os de Especialização em Gestão Pública. 

 
- Proporcionar momentos formativos para o cumprimento da carga horária do Estágio 

Supervisionado do Curso de Graduação em administração Pública através de palestras 

que articulem teoria e prática. 

 
CARGA HORARIA: 10 horas (mínimo). 

Presencial : 4 horas 

Distância : 6 horas 

 
CRONOGRAMA: 16 de junho de 2016( presencial) – Planejamento Estratégico – 

Professor Mauricio Fernandes Ferreira 

14 de setembro (presencial) –  Gestão de Pessoas e Liderança -Piscologa e Coach 

Elaine Luiz 

 
LOCAL DE ENCONTRO: 

Auditório do Polo UAB Florianópolis. 

HORÁRIO: 19 HORAS. 

EQUIPE ORGANIZADORA: 

 
Fabiana Gonçalves 

Djanane Semensati 

Marlete Machado 

Rosiane Maria Carneiro



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAÇÃO PARA OS ACADÊMICOS 
 
 

DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficinas Pedagógicas 
 
 

Relação Teoria e Prática 
 
 
 

 
Florianópolis 

 
2016



 

APRESENTAÇÃO 
 

O  presente projeto tem por finalidade contribuir com o processo de formação dos 

acadêmicos matriculados nos cursos de graduação, ofertados pelas Instituições Públicas 

de Ensino Superior, através do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. 

 

Atualmente, estão presentes no Polo UAB Florianópolis as seguintes instituições 

oferecendo cursos de graduação: Universidade do Estado de Santa Catarina e 

Universidade Federal de Santa Catarina, respectivamente com os cursos de Pedagogia e 

Administração Pública. E para contribuir com a formação dos acadêmicos de Pedagogia 

vinculados a este Polo, e estimular a vivência acadêmica, propõe-se uma formação, cujo 

título é: “Oficinas pedagógicas:relação teoria e prática”. 

 
 
 
 

1. JUSTIFICATIVA 
 

Embora os cursos oferecidos na modalidade a distância, na sua ampla maioria, 

aproximem professores e alunos via webconferência, videoaulas, videoconferências e 

outras tecnologias de informação e comunicação, nem sempre os alunos tem condições 

de acessar essas ferramentas dado o atribulado dia-a-dia dos sujeitos na 

contemporaneidade.  Em  vista  disso,  favorecer  encontros  presenciais  para 

aprofundamento de temas ligados aos cursos de formação inicial torna-se uma iniciativa 

significativa, já que os pólos de apoio presencial, no Sistema Universidade Aberta do 

Brasil,  tem  como  atividade  fim  instrumentalizar  os  alunos  e  sensibilizá-los  para 

apropriação do conhecimento. 

 

Daí a importância de oferecer este projeto de Oficinas Pedagógicas e Palestras 

para alunos dos cursos de Pedagogia das Universidades Estaduais de Santa Catariana e 

demais alunos dos cursos de pós graduação ligados a área da educação.  Oportunizando 

aos  alunos  aprofundamento  de  temáticas  ligadas  à  educação,  apresentando  novos 

olhares sobre alguns já estudados e antecipando informações necessárias ao bom 

desempenho em disciplinas curriculares a serem ainda cursadas. 

 

Outro objetivo desta formação, não menos relevante, tem a ver com a exigência dos 

chamados   “estudos   independentes”,   conceito   oriundo   do   Conselho   Nacional   de 

Educação na sua “Orientação para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação” 

(CNE, Parecer 776/97), que destacamos literalmente: “Estimular práticas de estudo 

independente, visando uma progressiva autonomia intelectual e profissional do aluno”. 

 

Dada a necessidade constante de atualização dos conteúdos inerentes à educação,é 

que  o Polo UAB Florianópolis propõe este projeto de formação.



 

 

2. OBJETIVO GERAL 
 

 
 Oferecer Oficinas pedagógicas e palestras  com temáticas vinculadas à educação 

para contribuir na formação dos acadêmicos do curso de Pedagogia do Polo UAB 

Florianópolis. 

 
 

2.1 Objetivos Específicos 
 

    Incentivar à reflexão sobre temáticas ligadas à educação. 
 

    Realizar oficinas articulando a teoria apresentada nas palestras; 
 

    Estimular a participação em atividades de estudos independentes; 
 

 Proporcionar  interações  acadêmicas  presenciais  relevantes  à  formação  dos 

acadêmicos do curso de Pedagogia. 

3. METODOLOGIA 
 

As oficinas pedagógicas serão   divididas em 2 blocos, que serão, por sua vez, 

subdivididos em temáticas específicas, conforme tabela abaixo. 
 

 
 

 
 

BLOCO 

SUBTEMAS 

BLOCO I 
 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

*A cultura afrobrasileira no currículo 
* Saúde Vocal 

BLOCO II 

OFICINAS 

    Confecção de bonecas africanas 
“Abayomi” 

 

 
 

3.1 Carga Horária: 8 horas 
 

3.2 Vagas: 30 alunos para oficinas e 50 vagas para palestras 
 

3.3 Inscrições: a partir 01 de maio pelo email: uabfloripa@gmail.com 
 
 
 

4. CONTEÚDOS 
    Cultura afro brasileira no currículo 

 
    Saúde Vocal 

 
    Confecção de bonecas africanas

mailto:uabfloripa@gmail.com


 

 
5. CRONOGRAMA 

 
DATA MINISTRANTE 

11 de maio Café 18:00 
 

19:00h - Saúde Vocal – Palestrante: Tatiane Garcez - DEGOA 
 

19:45h  -  Palestra:  “A  cultura  afrobrasileira  no  currículo”  – 

Palestrante: Juliana Rosa de Souza - UDESC 

12 de maio Café 18:00 
 
19 :00h Oficina :   Confecção de Bonecas Africanas -   Eliane 

Dolores 
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