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1.

O PROGRAMA SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL –
UAB HISTÓRICO E MARCO LEGAL

O Programa Sistema Universidade Aberta do Brasil-UAB foi instituído pelo
Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, em parceria com instituições públicas de ensino
superior (IPES) e com as secretarias municipais e estaduais de educação. Tem por
objetivo fomentar a oferta de cursos superiores de graduação e pós-graduação na
modalidade EaD das IPES em polos situados em municípios brasileiros. Além disso,
visa atender os professores da educação básica que buscam oportunidades de formação
gratuita e atua estrategicamente para minimizar o déficit do número de docentes, por
isso grande parte das ofertas são destinadas aos cursos de licenciatura.
Os cursos ofertados são, em sua maioria, na área de Formação inicial e
continuada de Professores: graduação em áreas da Educação, e pós-graduação em nível
de especialização. Há, adicionalmente, uma parcela, em menor escala, de vagas
ofertadas nas áreas da Administração/Gestão Pública, Saúde, entre outros.
Os cursos e as vagas são aprovados pela CAPES por meio de editais. Os
critérios de seleção e ingresso dos participantes são definidos pelas Instituições Públicas
de Ensino Superior.
A modalidade Educação a Distância (EaD), regulamentada pelo Artigo 80 da
LDB e pelo Decreto 9.057/2017 é essencial para a democratização do Ensino Superior.
Com o surgimento do programa há 10 anos, atualmente, 130 instituições públicas
federais e estaduais dos 26 estados brasileiros e mais o Distrito Federal ofertam cursos
de graduação e pós-graduação em mais de 800 polos UAB no Brasil.
De acordo com os princípios educacionais vigentes é desejável que a educação
seja um direito garantido ao cidadão brasileiro, no entanto, os professores que atuam na
Educação Básica integram uma categoria ainda mais prioritária, haja vista que a
formação docente é um dos pilares fundamentais de uma educação de qualidade (Nota
Técnica SISUAB/2018).
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), em seu artigo
62, a promoção de ações para a formação de professores deverá ser em regime de
colaboração entre União, o Distrito Federal, os Estados e Municípios.
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Das 20 metas do Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei 13.005, de 25
de junho de 2014, a serem atingidas até 2024, 2 (duas) são voltadas para a Formação de
Professores da Educação Básica: metas 15 e 16.
A meta 15 estabelece que até 2024, 100% dos professores possuam formação
específica de nível superior na área de conhecimento em que atuam. Já a meta 16,
estabelece que 50% dos professores deverão possuir formação lato sensu ou stricto
sensu até o fim de vigência do Plano. Segundo dados do censo escolar 2017, 78,4 % dos
professores brasileiros que atuam na educação básica possuem ensino superior. Porém,
muitos atuam fora de suas áreas de formação.
Apesar dos dados censitários nacionais serem preocupantes, demandando uma
política efetiva em prol da melhoria do índice de adequação entre a formação inicial dos
professores versus cargo de atuação, este percentual não retrata a realidade do
município de Florianópolis (vide dados da Secretaria Municipal de Educação na p.19).
Em relação ao Decreto 5.800/2006 que institui o Programa UAB, em seu artigo
1º constam os seguintes objetivos da UAB, que ratificam o anunciado no texto
introdutório do tópico:
I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e
continuada de professores da educação básica;
II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e
trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;
IV - ampliar o acesso à educação superior pública;
V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes
regiões do País;
VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e
VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação
a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino
superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.
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2.

O POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

O Decreto nº 9.057/2017, que regulamenta a modalidade EaD traz como
definição do Polo de Educação a Distância em seu Art. 5º que “O polo de educação a
distância é a unidade acadêmica e operacional descentralizada, no País ou no exterior,
para o desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos ofertados na
modalidade a distância”.
No âmbito do Programa UAB, um polo UAB tem suas atribuições para além de
oferecer a infraestrutura física e tecnológica para a oferta dos cursos. O polo materializa
as aspirações do município para a formação docente de sua rede de ensino.
Tais aspirações devem estar estabelecidas nas metas para a Formação Docente
publicitadas nos Planos Municipais e Estaduais de Educação. A Diretoria de Educação a
Distância-DED/Capes considera uma ação fundamental para o êxito do Programa a
participação dos polos UAB no processo de articulação dos cursos, articulação esta que
deverá ser realizada junto às IPES com vistas ao atingimento das metas estabelecidas
para seus respectivos municípios no que concerne as suas políticas municipais/estaduais
de Formação Docente por meio dos cursos da UAB.

3.

O POLO UAB FLORIANÓPOLIS – UM BREVE HISTÓRICO

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, em março do mesmo
ano, o Prefeito Dário Berger assinou um termo de compromisso para viabilizar e manter
o Polo de Apoio Presencial em Florianópolis, garantindo à UAB infraestrutura física,
recursos humanos e tecnológicos e sustentabilidade financeira necessária para as
atividades no Polo. 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.
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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.

4.

ESTRUTURA DO POLO UAB FLORIANÓPOLIS

O Polo UAB Florianópolis dispõe de ambientes adaptados que garantem a
acessibilidade. Os alunos podem acompanhar os cursos utilizando laboratórios de
informática, biblioteca, salas de aula, salas de estudos, salas de tutoria, auditório,
ambiente de convivência e equipamentos tecnológicos.
O horário de atendimento do Polo UAB Florianópolis é de segunda a sextafeira, das 7h00min às 22h00min horas e sábados e domingos a depender do calendário
acadêmico das Instituições de Ensino Superior conveniadas.

Coordenação
A sala da coordenação é reservada para o trabalho de planejamento e implementação de
ações administrativas e pedagógicas do polo.
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Recepção e Secretaria
Na recepção e secretaria os interessados podem obter informações, realizar inscrições e
retirar materiais dos cursos, entre outras atividades de atendimento ao público.

Equipe de Informática
Atua como suporte nas atividades de videoconferência e outras vinculadas aos
encontros presenciais, bem como no desenvolvimento, manutenção e atualização do site
do Polo e na manutenção dos equipamentos.

Laboratórios de Informática
São duas salas informatizadas climatizadas, sendo uma na sede do Polo e outra
compartilhadas com o Centro de Educação Continuada – CEC. O AVA – Ambiente
Virtual de Aprendizagem – do Polo pode ser utilizado pelo aluno, sem a necessidade de
agendamento. Os demais ambientes são utilizados para encontros presenciais, mediante
agendamento. Os ambientes são:
AVA 1 - Polo: 30 computadores / Windows
AVA 2 - CEC: 20 computadores / Windows

Salas de Aula
São 10 salas de aula climatizadas, sendo 03 exclusivas e 07 compartilhadas com o
Centro de Educação Continuada, utilizadas para encontro presenciais, mediante
agendamento prévio na Secretaria do Polo.
Sala 01 - CEC: (Em reforma);
Sala 02 - CEC: Com 40 cadeiras universitárias.
Sala 03 - CEC: Com 60 cadeiras universitárias.
Sala 04 CEC: 95 cadeiras universitárias.
Sala 05 - CEC: Com 78 cadeiras universitárias.
Sala 06 - Polo: Com 20 cadeiras universitárias. (Webconferência)
Sala 07 - Polo: Com 30 cadeiras universitárias (Webconferência).
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Auditório - Polo: Com 50 cadeiras universitárias (Videoconferência) - (Exclusivo).
Auditório – Centro de Educação Continuada - CEC: Com 216 cadeiras universitárias.
(Videoconferência) - (Compartilhado).

Salas de Tutoria
Nas duas salas equipadas com computador, impressora, armários e mesa de reuniões
com

quatro

cadeiras, os tutores presenciais podem desenvolver suas atividades

administrativas e de atendimento aos alunos. Os horários de atendimento dos tutores
podem ser consultados nas páginas dos respectivos cursos.

Laboratório Pedagógico
O Laboratório Pedagógico é um ambiente em que se desenvolvem as atividades de
apoio, de estudo, de investigação e de interação, destinadas aos tutores e discentes, com
materiais didáticos e jogos disponíveis para empréstimo.

Auditório (Vídeoconferência)
O auditório polo, com 50 cadeiras universitárias, está equipado com notebook, projetor
multimídia, tela de projeção elétrica, equipamento de videoconferência, tela digital e
sistema de sonorização com caixas de som e microfones. É utilizado para encontros
presenciais.
O auditório CEC com 216 cadeiras universitárias está equipado com notebook, projetor
multimídia, tela de projeção elétrica, equipamento de videoconferência, tela digital e
sistema de sonorização com caixas de som e microfones. É utilizado para encontros
presenciais.

Ambiente de Convivência
Dispõe de uma mesa de oito lugares, bancos adicionais e TV. É um local onde as
pessoas podem conversar, descansar, lanchar e assistir TV em momentos de
descontração.
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Biblioteca
A Biblioteca integra a estrutura do Centro de Educação Continuada, está organizada em
dois ambientes: Acervo e Atendimento e Ambiente de Estudos e Videoteca. A
Biblioteca é especializada na área de Educação e atende ao público em geral. Possui
acervo com cerca de 20.000 livros; 53 CDs de música; 135 CD-ROM; 350 DVDs; 510
Fitas VHS e diversos periódicos.


Empréstimos: Para utilizar o serviço de empréstimo é necessário estar de posse
da carteirinha da biblioteca. A inscrição é efetivada mediante a apresentação dos
originais do documento de identidade e comprovante de residência. O período
de empréstimo é de 15 dias para Livros e 7 dias para CDs, DVDs e VHS, com
renovação de igual período.



Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h00min às 20h00min.
Telefone: (48) 3212-0907.

Fotos dos ambientes
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5.

ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE POLO

De acordo com o estabelecido na Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de
2016, Portaria CAPES nº 15, de 23 de janeiro de 2017 e pela Portaria CAPES nº 139 de
13 de julho de 2017, o coordenador de Polo desenvolverá atividades no polo de
educação à distância no município, sendo suas tarefas típicas de gestão e administração
do espaço do polo no âmbito do Sistema UAB.
I - Apoiar as ações gerenciais da Capes e as acadêmicas das IPES;
II - Acompanhar, executar e coordenar as atividades administrativas do polo;
III - Orquestrar junto às IPES presentes no Polo, a distribuição e o uso das
instalações para a realização das atividades dos diversos cursos;
IV - Garantir a prioridade de uso da infraestrutura do Polo às atividades da
UAB quando for o caso;
V - Articular-se com o mantenedor do Polo com o objetivo de prover as
necessidades materiais de pessoal e de ampliação do Polo;
VI - Acompanhar as atividades de ensino presenciais no que diz respeito às
necessidades administrativas;
VII - Acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no Polo;
VIII - Dialogar e trabalhar de forma integrada e colaborativa com o assistente à
docência, os tutores e os alunos;
IX - Em parceria com o assistente à docência, atuar na organização de toda a
estrutura de atendimento da tutoria presencial incluindo definição de horários e
escala das sessões, coordenação, aplicação das avaliações e atividades
presenciais e posterior acompanhamento.
X - Orquestrar junto às IPES presentes no Polo, a distribuição e o uso das
instalações para a realização das atividades dos diversos cursos;
XI - Articular com os respectivos sistemas dos municípios de atuação do Polo
as ofertas e reofertas dos editais vigentes;
XII - Planejar, em conjunto com as IPES, a edição e reedição de cursos;
XIII - Realizar eventos acadêmicos e de integração do Polo à comunidade;
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XIV - Conhecer a estrutura de funcionamento do Polo e das IPES atuantes no
mesmo;
XV - Participar das atividades de capacitação e atualização conforme a
competência de cada ator;
XVI - Elaborar e encaminhar à COAP/DED/CAPES e às IPES relatórios
periódicos de acordo com definições da Diretoria de Educação a Distância DED;
XVII - Relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador de curso e à
Capes;
XVIII - Organizar, a partir de dados das IPES presentes no Polo, calendário
acadêmico e administrativo que regulamente as atividades nos diversos cursos;
XIX - Receber e prestar informações no que couber aos órgãos do MEC ou
correspondente no caso de polos estaduais;
XX - Promover ações de permanência dos estudantes no curso visando o
aproveitamento e a diminuição da evasão;
XXI - Participar e colaborar com o processo de acolhimento dos alunos nos
Polos UAB;
XXII - Estabelecer contato permanente com os alunos, divulgando as ações sob
sua responsabilidade no Polo, buscando saber as suas dificuldades e razão de
ausências, a fim de promover a sua permanência e aproveitamento no curso;
XXIII - Estar ciente do calendário e dos cronogramas das disciplinas e das
atividades no Polo a cada semestre;
XXIV - Articular-se com a DED/CAPES com o objetivo de realizar a gestão
do Polo de acordo com suas orientações.
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6.

O PLANO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
6.1

BASE LEGAL DO PLANO MUNICIPAL

O Plano Municipal de Educação de Florianópolis trata do conjunto de
Diretrizes, Metas e Estratégias que expressam a política educacional para todos os
níveis e modalidades de ensino dos Sistemas de Educação no âmbito deste município.
A elaboração de Planos de Educação está prevista pela Constituição Federal /
88 art. 214 que define: “A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração
plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos
níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à: I – erradicação do
analfabetismo; II – universalização do atendimento escolar; III – melhoria da qualidade
do ensino; IV – formação para o trabalho; e V – promoção humanística, científica e
tecnológica do País.

7.

O PLANO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS E AS COMPETÊNCIAS
DO POLO UAB DE FLORIANÓPOLIS

5.14. META 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação
stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 380 (trezentos e oitenta)
mestres e 140 (cento e quarenta) doutores.

No que tange às ações futuras do Polo UAB sobre a meta e especificamente
naquilo que incide diretamente sob o Sistema Universidade Aberta do Brasil (sobre a
necessidade de estabelecimento de critérios para o funcionamento e a avaliação dos
programas de pós-graduação stricto sensu na modalidade a distância), vale registrar que
no dia 5 de junho de 2018, foi instaurado um Grupo de Trabalho por meio da Portaria
CAPES 132 /2018 para analisar, organizar e propor instrumentos de regulamentação de
tais programas, sob a coordenação da Diretoria de Educação a Distância – DED/CAPES
e Diretoria de Avaliação – DAV/CAPES.
O GT se reuniu nos meses de agosto a novembro e elaborou um Documento
Orientador pioneiro, entregue ao presidente da CAPES, Abílio Baeta, no dia 13 de
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dezembro de 2018. O documento apresenta um mapeamento dos grupos que pesquisam
EAD, apresenta as principais características e avalia os resultados da oferta de
mestrados profissionais semipresenciais e mestrados e doutorados a distância no
exterior.
Entende-se que, a partir desse cenário, num futuro próximo o Polo UAB
Florianópolis poderá contribuir com a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu
(mestrado profissional em EaD) em prol do atingimento da meta 5.14 do Plano
Municipal.

5.15 META 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o
Município, no prazo de 1(um) ano de vigência deste PME, política de formação
inicial e continuada, com vistas à valorização dos profissionais da educação,
assegurando que 100% (cem por cento) dos professores possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam.
A meta 15 do Plano Municipal incide diretamente nas ações do Polo, em
especial nas ofertas de cursos de licenciatura. Embora não se volte exclusivamente para
promover cursos visando o atendimento aos profissionais da rede municipal de ensino,
contribuições neste sentido estão sendoefetivadas (vide registros/dados no próximo
tópico).

5.16. META 16: Garantir Formação continuada e pós–graduação de professores e
demais profissionais da educação, mantendo políticas de incentivo e apoio à
formação, visando atingir noventa por cento 90% (noventa por cento) dos
professores no município de Florianópolis, em nível de pós- graduação, até o
último ano de vigência deste PME, bem como, garantir, a todos os profissionais da
educação do município, formação continuada em serviço, considerando
necessidades, demanda e contextualização dos sistemas de ensino.

Em relação a esta meta, sabe-se que a educação municipal tem apresentado
excelentes resultados quando comparado à média nacional:

19

1.2 SITUAÇÃO
FLORIANÓPOLIS

ATUAL

DA

EDUCAÇÃO

MUNICIPAL

DE

A educação municipal de Florianópolis apresenta hoje um conjunto de
potencialidades que permitem a entrega de bons resultados educacionais, em
especial quando comparados à média do país. Nos últimos anos foram
obtidos importantes avanços na qualificação dos profissionais da rede - 86%
dos efetivos têm especialização ou mestrado/doutorado – e, com alguma
frequência, professores e gestores do Município são procurados pelo Governo
Federal, e outros órgãos, para compartilhar suas práticas (SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2017).

Pode-se inferir que o cenário favorável se deve a política administrativa e
educacional do município. No que tange às atribuições internas da Diretoria de Gestão
Escolar, a materialidade dos dados pode ter vinculação, dentre outros fatores
educacionais regionais, com a política de incentivo e apoio à formação por meio de dois
eixos relevantes: 1) Formação Acadêmica dos Servidores - por meio da concessão de
licença aperfeiçoamento e oferta de cursos de graduação e pós-graduação; e 2)
Formação Técnica dos Servidores - por meio da oferta de cursos de formação em
serviço. Considerando o trabalho desenvolvido pelo Polo UAB Florianópolis ao longo
de doze anos, ganha especial destaque o montante de vagas ofertadas contemplando os
dois eixos de formação: 3160 vagas.

8.

PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO
ESCOLAR – POLO UAB FLORIANÓPOLIS 2017-2020
8.1

PANORAMA DE FORMAÇÃO

Como já sinalizado acima e com base no Modelo de Gestão Estratégica da
SME- 2017-2020 a Diretoria de Gestão Escolar, por meio do Polo UAB Florianópolis,
busca estratégias para materializar dois eixos estruturantes de formação: 1. Formação
Acadêmica dos Servidores; 2. Formação Técnica dos servidores. As ações prioritárias e
os objetivos de cada eixo são detalhados nas tabelas a seguir:
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Em relação à articulação e oferta de cursos de aperfeiçoamento (extensão),
graduação e pós-graduação no período de 2008 a 2020, o Polo UAB Florianópolis
dispõe dos seguintes indicadores: 52 cursos concluídos (36 de especialização, 9 de
extensão, 6 de graduação), 12 IPES conveniadas e 3160 vagas ofertadas (como já
anunciado):

Curso
Deficiência Mental

Nível
Extensão

Gênero e Diversidade
na Escola
Gestão de Bibliotecas
Escolares
Libras

Extensão

Atendimento
Educacional
Especializado
Conselheiros
Municipais de
Educação
Educação de Jovens e
Adultos
Educação na
Diversidade e
Cidadania
Gestão Escolar
Ensino de Ciências I
Educação Integral e
Integrada
Gestão do Cuidado
Escola que Protege
Matemática
Formação de
Professores
Controle da Gestão
Pública Municipal
Mídias na Educação
História, Arte e
Cultura
Ensino de Ciências II
Gestão Pública
Gênero e Diversidade
na Escola
Educação de Jovens e

Oferta
SEESP/M
EC
UAB

IPES
UEG

Vagas
20

Turmas
1

Conclusão
jun/2008

UFSC

50

1

jun/2009

UAB

UFSC

40

1

set/2011

SEESP/M
EC
UAB

UNESP

25

1

dez/2009

UFC

50

1

fev/2010

Extensão

UNDIME/
MEC

UFSC

40

1

jun/2010

Extensão

UAB

UFSC

30

1

jun/2010

Extensão

UAB

UFSC

50

1

jun/2010

PósGraduação
PósGraduação
Extensão

UNDIME/
MEC
UAB

UFSC

60

1

jun/2010

IFSC

40

1

ago/2010

UAB

UFSC

60

1

nov/2010

PósGraduação
PósGraduação

UNDIME/
MEC
UAB

UFSC

40

1

jul/2011

UFSC

25

1

jul/2011

PósGraduação
PósGraduação
PósGraduação
PósGraduação
PósGraduação
Extensão

UAB

UFSC

50

1

jul/2012

MÍDIAS/
MEC
UAB

FURG

120

1

jul/2012

UEPG

50

1

mar/2013

UAB

UFSC

40

1

abr/2013

UAB

UFSC

50

1

jun/2013

UAB

UFSC

100

2

jun/2013

UAB

IFSC

40

1

jun/2013

PósGraduação
Extensão
PósGraduação

Pós-
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Adultos
Gestão em Saúde
Pedagogia
Administração
Pública I
Coordenação
Pedagógica
Informática em Saúde
Atendimento
Educacional
Especializado
Mídias na Educação
Vigilância Sanitária
Facilitadores da
Educação
Permanente
Pedagogia - UDESC
Controle da Gestão
Pública Municipal
Educação de Jovens e
Adultos
Administração
Pública II
Pedagogia UDESC
matutino
Informática I
Aplicada à Educação
Gestão Educacional:
Organização Escolar
e Trabalho
Pedagógico
Gestão de Bibliotecas
Escolares
Ensino de Ciências
III
Ativação de
Processos de
Mudança
Educação Pobreza e
Desigualdade
Gênero e Diversidade
na Escola
Informática em Saúde
Gestão Pública
Administração
Pública III
Pedagogia

Graduação
PósGraduação
Graduação
Graduação

UAB

UFSC

40

1

jun/2013

UAB
UAB

UEPG
UFSC

300
50

10
1

mar/2013
jun/2014

PósGraduação
PósGraduação
PósGraduação

UNDIME

UFSC

50

1

nov/2014

UAB

UNIFESP

50

1

nov/2014

UAB

UFSC

25

1

nov/2014

PósGraduação
PósGraduação
PósGraduação

UAB

IFSC

50

1

ab/2015

UAB

FIOCRUZ

80

1

mai/2015

UAB

FIOCRUZ

80

1

mai/2015

Graduação

UAB

UDESC

200

3

jun/2015

PósGraduação
PósGraduação
Graduação

UAB

UFSC

50

1

jun/2015

UAB

IFSC

40

1

jul/2015

UAB

UFSC

125

1

dez/2015

Graduação

UAB

UDESC

40

1

dez/2015

PósGraduação
PósGraduação

UAB

UTFPR

40

1

dez/2015

UAB

UEPG

40

1

dez/2015

PósGraduação
PósGraduação
PósGraduação

UAB

UFSC

80

2

dez/2015

UAB

IF-SC

40

1

dez/2015

UAB

FIOCRUZ

50

1

mai/2016

PósGraduação
PósGraduação
PósGraduação
PósGraduação
Graduação

UNDIME

UFSC

100

1

jun/2016

UAB

UFSC

90

2

dez/2016

UAB

UNIFESP

40

1

dez/2016

UAB

UFSC

50

1

mar/2017

UAB

UFSC

55

1

jul/2017

Graduação

UAB

UDESC

100

2

jul/2017
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Impactos de
Violência na Escola
Especialização
Tecnologia,
Comunicação e
Técnicas de Ensino
Especialização
Informática em Saúde
Especialização em
Gestão em Saúde
Especialização
PROEJA
Especialização
Formação
Pedagógica
Total – 52 cursos

PósGraduação
PósGraduação

UAB

FIOCRUZ

45

1

out/2017

UAB

UFTPR

50

1

out/2018

PósGraduação
PósGraduação
PósGraduação
PósGraduação

UAB

UNIFESP

50

1

dez/2018

UAB

UFSC

50

1

fev/2019

UAB

IFSC

50

1

abr/2019

UAB

IFSC

30

1

abr/2019

12 IPES

3160

Relativo aos 52 cursos ofertados, salientamos que tivemos 6 (seis) cursos de
graduação. Em virtude das demandas locais, tanto o curso de Pedagogia, quanto o de
Administração Pública tiveram 3 edições. A tabela registra os cursos e respectivos anos
de conclusão.
GRADUAÇÃO - 6 CURSOS CONCLUÍDOS (2009-2020)

Em relação à pós-graduação, temos em nossos registros o montante de 36
cursos concluídos, a saber:
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PÓS-GRADUAÇÃO - 36 CURSOS CONCLUÍDOS (2009-2020)
Cursos de Pós-graduação 2008-2020
Ativação de Processos de Mudança
Atendimento Educacional Especializado
Coordenação Pedagógica
Controle da Gestão Pública
Ensino de Ciências
Educação, Pobreza e Desigualdade
Ensino Profissional e Tecnológico
Educação de Jovens e Adultos
Facilitadores da Educação Permanente
Gênero e Diversidade na Escola
Gestão de Bibliotecas Escolares
Gestão em Saúde
Gestão do Cuidado
Gestão Educacional
Gestão Escolar
Gestão Pública
História, Arte e Cultura
Informática aplicada à educação
Informática em Saúde
Impactos de violência na escola
Mátemática - Formação de Professores
Midias na Educação
Tecnologia, Comunicação e Técnicas de Ensino
Vigilância Sanitária
Total

Nº de Ofertas
1
2
1
2
3
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
2
1
1
36
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EXTENSÃO - 9 CURSOS CONCLUÍDOS (2009-2020)

Cursos em Andamento

No ano de 2020, o Polo mantém 1 curso em andamento:
Curso em Andamento

Início

Término

Carga
Horária

Vagas

Turmas

Alunos
Ativos

Licenciatura em
Informática – UDESC

01/08/2017

jul/2021

3870

30

1

08

8.2

FORMAÇÃO ACADÊMICA 2017- 2020
8.2.1

FORMAÇÃO ACADÊMICA 2017

O Polo UAB Florianópolis iniciou o ano de 2017 com: 04 cursos, sendo 02 de
graduação, 02 de pós-graduação, 05 turmas, 04 tutores presenciais e 250 acadêmicos.
Em março, iniciaram as atividades do Curso de Pós-graduação em Tecnologia,
Comunicação e Técnicas de Ensino, ofertado pela Universidade Federal Tecnológica do
Paraná - UTFPR, atendendo 30 acadêmicos selecionados por análise de documental
(Edital nº 19/2016/CT).
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Acadêmicos do curso de Tecnologia, Comunicação e Técnicas de Ensino utilizando o AVA
para acessar o moodle

No dia 3 de junho, professores do Curso de Especialização em Gestão em
Saúde, ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC ministraram aula
inaugural (Edital nº 01/CAD/UFSC/2017).

Primeira videoconferência do Curso Gestão em Saúde

A Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC) realizou vestibular
(Edital 001/2017) para o Curso de Graduação em Informática, atendendo 30 vagas.
A aula inaugural do curso de Informática (UDESC) aconteceu no dia 01 de
agosto. Os acadêmicos foram recepcionados pela Coordenação do Polo, juntamente com
o Tutor Presencial, sendo apresentada a infraestrutura e o calendário inicial das
atividades do Polo.
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Apresentação do Polo UAB Florianópolis para
os acadêmicos do Curso de Licenciatura em Informática/UDESC

O curso de Pós- Graduação em PROEJA (Edital 18/DEING/2017/2) ofertado
pelo IF-SC iniciou suas atividades no dia 15 de setembro de 2017. Os acadêmicos foram
recepcionados pela coordenação do Polo e pela Tutoria Presencial e puderam
acompanhar uma Mesa Redonda realizada pela coordenadora e professores do Curso,
tendo como tema “A Educação de Jovens e Adultos em Santa Catarina”.

Palestra por videoconferência para os acadêmicos do curso em EJA

O

curso

de

Pós-

Graduação

em

Formação

Pedagógica

(Edital

18/DEING/2017/2), ofertado pelo IF-SC iniciou suas atividades no dia 20 de outubro.
Os acadêmicos foram recepcionados pela coordenação do Polo e pela Tutoria Presencial
e também puderam acompanhar uma Mesa Redonda realizada pela coordenação e
professores do Curso.
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Cursos concluídos

No dia 06 de março, o Polo UAB Florianópolis e a Universidade Federal de
Santa Catarina - UFSC realizaram a formatura de 90 acadêmicas do curso de Pósgraduação em Gênero e Diversidade na Escola.
No mesmo mês, 40 acadêmicos do curso de Pós-graduação em Gestão PúblicaUFSC apresentaram seus trabalhos de conclusão de curso.

Apresentação dos trabalhos finais do Curso de Gestão Pública

As formaturas dos cursos de graduação em Administração Pública - UFSC e
Pedagogia UDESC aconteceram no mês de setembro de 2017, formando
respectivamente 35 e 60 acadêmicos.

Formatura aconteceu no Teatro Pedro Ivo.

No mês de outubro, os acadêmicos do curso de pós-graduação em Impactos de
Violência na Escola, ofertado pela FioCruz, apresentaram o trabalho de conclusão do
curso.
29

Socialização dos Trabalhos finais dos acadêmicos
Curso Impactos de Violência na Escola

Demonstrativo de atendimento em 2017

Fonte: Polo UAB Florianópolis.
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Panorama das atividades das IPES no POLO UAB Florianópolis em 2017

ATIVIDADES

QUANTIDADES

Encontros Presenciais

22

Provas

71

Videoconferências

32

Socialização de Trabalhos

05

Web conferências

04

8.2.2

FORMAÇÃO ACADÊMICA 2018

O Polo UAB Florianópolis iniciou o ano de 2018 com 06 cursos, sendo 01 de
graduação e 05 de Pós-Graduação, 06 turmas, 04 tutores presenciais (conforme tabela
do tópico “Cursos em andamento”). Não tivemos cursos iniciados em 2018.
No mês de maio de 2018 realizamos a articulação de cursos com as Instituições
de Ensino Superior para novas ofertas em 2019 (tiradas como encaminhamento no
relatório de 2017), além de outras que consideramos relevantes: Letras-Inglês, LetrasEspanhol, Letras-Português, letras-Inglês e Português, Linguagens e Educação a
Distância (UFSC), Pedagogia, História, Arte e Cultura , Gestão de Eventos e
Cerimonial Público e Privado, Ensino de Filosofia no Ensino Médio (UEPG), Ensino de
Ciências, Mídias na Educação, Gestão Pública IF-SC), Estratégias de Prevenção à
Violência (UFPR), Ensino de Biologia e Tecnologia de Informática na Educação
(UEL).
Em consonância com as articulações realizadas com as Instituições de Ensino
Superior, registramos também as demandas de 46 cursos na Plataforma da Universidade
Aberta – SISUAB (32 especializações; 12 graduações; 2 aperfeiçoamentos).
Nos meses de agosto e setembro de 2018 a equipe do Polo UAB procedeu com
uma série de novas articulações por ofício e contato telefônico com 23 instituições
públicas de ensino superior, dentre elas: UERGS, UFRGS, UFFS, FURG, UFSM,
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UNIPAMPA,

UFPEL,

UFPR,

UTFPR,

UEL,

UEM,

UNIOESTE,

UEPG,

UNICENTRO, UENP, UFSCAR, UNIFESP, UDESC, IF-SC, UFG, UFC, UNB. Nosso
intuito com tais articulações foi o de garantir uma aproximação de interesse e
estabelecimento de parcerias na oferta de cursos de graduação e pós-graduação e sermos
contemplados pela submissão de propostas com possibilidade de aprovação da CAPES
(Edital 05/2018).
Por decorrência do contexto social e político da atualidade no que tange aos
cortes de investimento, obtivemos, como retorno, um grande percentual de
manifestações favoráveis a parcerias futuras, no entanto, a prioridade de oferta ficou
circunscrita aos polos que gravitam no entorno dessas mesmas instituições.

Acadêmicos do Curso de Tecnologias, Comunicação e Técnicas de Ensino da
UTFPR apresentam seus TCCs

No mês de setembro de 2018 os acadêmicos do Curso de Especialização a
Distância em Tecnologias, Comunicação e Técnicas de Ensino - oferecido pelo Polo da
Universidade Aberta do Brasil de Florianópolis em parceria com a Universidade
Tecnológica Federal do Paraná UTFPR – concluíram a última etapa do curso com as
apresentações de 11 artigos de TCC.

Os trabalhos apresentados contemplaram as seguintes temáticas:
1. O uso das TICs na inclusão escolar de estudantes com deficiência intelectual, de
Natalia Cristina Iha;
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2. PowToon e sala de aula: elementos para uma educação inovadora, de Emilly
Fidelix;
3. Tecnologias na Educação Infantil: a contribuição das Tecnologias da Informação
e Comunicação (TICs) como recurso pedagógico na difusão e preservação da
cultura popular brasileira, de Lizyane Francisca Silva dos Santos;
4. Entre blogs e aplicativos, inserções das TICs na aprendizagem das aulas de
Sociologia, de Marcos Aurélio Soares;
5. Aplicação de mapa conceitual como recurso de trilha de aprendizagem para
capacitação em atendimento educacional de profissionais do ensino a distância,
de Denise Dantas Jerônimo;
6. Desafios de implementação do G Suíte for Education numa escola particular, de
Diana Calheiro;
7. Redes sociais: desafios e oportunidades no espaço escolar, de Denise Figueredo
Loch;
8. Tecnologias no ensino presencial e a distância: formação continuada e práticas
pelo grupo de educadores Google – GEG, de Graziela München;
9. As tecnologias a favor da inclusão: um estudo de caso de uma criança surda na
Educação Infantil, de Jaqueline Maria Coelho Maciel;
10. A internet e o processo de ensino-aprendizagem em um colégio de Ensino
Fundamental, de Mariângela Kretzer Martins;
11. Tecnologia digital na prática docente de Educação Física, de Josiane Guimarães.
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Participação – Colóquio UDESC

No dia 10 de novembro a coordenação do Polo UAB Florianópolis participou
de um evento na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, denominado “3º
Colóquio do Curso de Pedagogia, 1º Colóquio do Curso de Licenciatura em
Informática e 1º Colóquio do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas”.
Cerca de 230 alunos de diversos polos de apoio presencial participaram do evento, além
de coordenadores e tutores.
Neste dia, a coordenação do Polo participou, também, de uma reunião de
trabalho com a coordenadora de tutoria da UDESC, Professora Klalter e demais
coordenadores de Polo e tutores presenciais do Estado de Santa Catarina. A reunião teve
como pauta, os seguintes tópicos: avaliação da tutoria presencial, avaliação dos cursos e
disciplinas em andamento, evasão acadêmica, entre outros.
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Alunos de Cursos em EaD de SC no Colóquio UDESC/2018

Reunião de trabalho com coordenadores de curso da UDESC,
Coordenadores de Polo de SC e Tutores presenciais

No mês de novembro saiu o resultado final das aprovações da CAPES (Edital
05/2018 – 2ª fase). O Polo de Florianópolis não recebeu oferta de curso de licenciatura
para 2019, apesar de ter demanda no município, especialmente para o Curso de
Pedagogia.
Em nível de especialização foram aprovados os seguintes cursos para o
segundo semestre letivo de 2019, que, apesar de não terem sido articulados previamente
com o Polo (Educação Inclusiva e Gestão em Saúde), ficamos satisfeitos com o
resultado:

Curso de Especialização em Educação Inclusiva/UDESC
Curso de Especialização em Gestão em Saúde/UFSC
Curso de Especialização em Saúde Indígena/UNIFESP
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Acadêmicos do Curso de Especialização em Informática em Saúde/UNIFESP
apresentam seus TCCs

No dia 15 de dezembro de 2018 no período integral, foram apresentados 26
(vinte e seis) Trabalhos de Conclusão do Curso de Especialização em Informática em
Saúde/UNIFESP. O curso iniciou no dia 26 de junho de 2017 com 50 vagas e
contemplou a carga horária total de 490 horas.

Seguem, abaixo, as temáticas dos artigos apresentados:
1. Avaliação de gordura corporal de pacientes por visão computacional;
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2. A prescrição médica informatizada como fator de prevenção de erros e
segurança do paciente;
3. SISREG como ferramenta de gestão na unidade básica de saúde;
4. Contribuições da realidade virtual na aprendizagem em enfermagem;
5. Sepses - auxílio precoce na detecção da doença através de suporte clínico à
decisão em um PEP;
6. Utilização de um plano de contingência para o PEP (Prontuário Eletrônico do
Paciente) nos Hospitais;
7. Aplicativos móveis como aliado aos profissionais da enfermagem: uma revisão
integrativa;
8. Análise da utilização de Registros de Saúde Pessoal via aplicativos pelos
pacientes de serviços de saúde: uma revisão sistemática;
9. Segurança do Paciente: a importância da tecnologia da informação no processo
de prescrição e administração de medicamentos com a forma de reduzir erros;
10. A influência dos aplicativos móveis nos cuidados à saúde;
11. Ferramentas computacionais para a gestão da informação de pacientes com
doenças raras;
12. Segurança da informação dos dados dos pacientes: desafios enfrentados na área
da saúde;
13. Utilização do software ImageJ para avaliar área de lesão dermonecrótica;
14. O telemonitoramento domiciliar e os impactos na Qualidade de Vida
Relacionada à Saúde, em pacientes com DPOC;
15. Tecnologias educacionais digitais no ensino de gestão do cuidado de
enfermagem;
16. A telerreabilitação como medida rápida e assertiva para auxílio na reabilitação
de pacientes que necessitam de fisioterapia;
17. Cenário de startups de saúde no Brasil: uma introdução ao projeto AcheDoc;
18. Sucessos e barreiras no uso do blockchain para área da saúde;
19. CNES como instrumento de gestão e sua importância no planejamento das ações
em Saúde;
20. Telenfermagem: uma ferramenta complementar à assistência em saúde;

37

21. Uso de Aplicativos por Pacientes para Promoção do Autocuidado;
22. Big Data e Análises Preditivas: como elas podem auxiliar na prevenção de
doenças crônicas;
23. A aplicação de recursos tecnológicos para a prática assistencial em enfermagem;
24. A efetividade das práticas da telemedicina e os benefícios que traz para área de
Oftalmologia no Brasil;
25. A importância da imagem de ressonância magnética no tratamento de lesões de
joelho em corredores de rua;
26. Prontuário Eletrônico do Paciente: Tecnologia em Apoio à Saúde.

Obs.: No dia da apresentação dos artigos, os especialistas foram convidados pela
coordenadora para participarem do Programa Rede de Saberes em 2019 (informações
sobre o programa no tópico Formação Técnica).
Panorama das atividades das IPES no POLO UAB Florianópolis em 2018
ATIVIDADES

QUANTIDADE

Encontros Presenciais
Provas
Videoconferências
Socialização de trabalhos
Web Conferência

10
84
55
14
0

8.2.3

FORMAÇÃO ACADÊMICA 2019

O Polo UAB Florianópolis iniciou o ano de 2019 com 4 cursos em andamento,
sendo:


01 Curso de Graduação em Licenciatura em Informática pela UDESC;



01 Curso de Especialização em Gestão em Saúde pela Universidade Federal de
Santa Catarina – UFSC (concluído em fevereiro/2019).



02 cursos de Pós-Graduação em nível de especialização pelo Instituto Federal de
Santa Catarina – IFSC:
a) PROEJA (concluído em março/2019);
b) Formação Pedagógica (concluído em abril/2019).
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No dia 23 de fevereiro, recebemos o Prof. Dr. Rolf Hermann Erdmann,
Coordenador do Curso de Especialização em Gestão em Saúde/UFSC, a equipe docente
da UFSC e o grupo de 20 acadêmicos para o evento de socialização dos Trabalhos de
Conclusão de Curso – TCC.

Apresentação de TCC do Curso de Especialização em Gestão em Saúde

Em março, a Equipe Polo UAB procedeu com uma força-tarefa para ampla
divulgação do Edital do Processo Seletivo do Curso de Especialização em Saúde
Indígena pela UNIFESP, com período de inscrições estabelecido para 14/03/2019 a
14/04/2019, de acordo com o Edital 202/2019. A divulgação foi realizada por e-mail e
por telefone para os Conselhos Regionais de Medicina, Odontologia, Enfermagem e
Farmácia, bem como, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação
e demais contatos do Polo UAB.
Adicionalmente, em março e abril, respectivamente, tivemos a conclusão de 2
cursos de especialização em PROEJA e Formação Pedagógica pelo Instituto Federal de
Santa Catarina – IFSC. Apenas o acadêmico Carlos Eduardo da Silveira apresentou o
seu TCC no Polo UAB Florianópolis. Os demais acadêmicos foram convidados a
apresentarem presencialmente no CERFEAD, sito à Rua Duarte Schutel, Centro Florianópolis.
Por solicitação e em parceria com a Profa. Telma F. Medeiros, do Curso de
Pedagogia do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho Zona Norte,
acolhemos o acadêmico Fernando Ygor Fernandes Fonseca para aplicação de prova da
disciplina Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação e do Trabalho, no dia 12
de abril de 2019.
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Em maio e junho, a equipe Polo UAB supervisionou as provas de dois cursos
da UDESC: a) Prova Geral – Tutoria e Reoferta, para os acadêmicos do Curso de
Pedagogia; b) Prova Geral - segunda chamada e exame final, para os acadêmicos do
Curso de Licenciatura em Informática/UDESC. Além disso, supervisionou também a
prova presencial do acadêmico William Dario Hereck, vinculado ao Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Pública da Unioeste Cascavel.
Também no mês de maio, os candidatos selecionados no Edital 202/2019 do
Curso de Especialização em Saúde Indígena/UNIFESP entregaram pessoalmente na
secretaria do Polo (e/ou por procuração) os documentos necessários para a prématrícula.
Em julho, o polo recebeu os certificados do Curso de Informática em
Saúde/UNIFESP para repasse aos alunos concluintes. E no mês de agosto, recebeu os
certificados do Curso de Especialização em Formação Pedagógica/ IFSC. Todos os
acadêmicos foram avisados por e-mail.
A Prova Geral – Reoferta e Tutoria, do Curso de Pedagogia da UDESC, teve a
sua aplicação nos meses de outubro e novembro, possibilitando aos acadêmicos uma
nova chance para a conclusão do curso. A equipe Polo UAB supervisionou a ação.

Panorama das atividades das IPES no POLO UAB Florianópolis em 2019:
ATIVIDADES

QUANTIDADE

Encontros Presenciais
Provas
Videoconferências
Socialização de trabalhos
TCC

7
31
15
0
2

8.2.4

FORMAÇÃO ACADÊMICA 2020

Curso de Graduação em Licenciatura em Informática UDESC
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Neste ano o Polo UAB Florianópolis inicia suas atividades com 1(um) curso
ativo de Licenciatura de Informática pela Universidade Estadual de Santa
Catarina/UDESC. O primeiro encontro presencial foi realizado no dia 05/03/2020 sob a
coordenação do Professor Dr. Alfredo Balduíno Santos que apresentou as ações
previstas para a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado II para os acadêmicos
da 6ª fase.

Devido ao período de pandemia do Covid19 e do Decreto de isolamento social
a partir de 17/03/2020 os encontros presenciais da UDESC foram cancelados e a equipe
Polo UAB entrou em quarentena, assim como os demais setores da Secretaria Municipal
de Educação, com recesso antecipado até o dia 31 de março 1.
Os encontros entre professores, acadêmicos e a tutora foram realizados
remotamente pela plataforma Moodle, bem como as atividades de Estágio Curricular
Obrigatório. Neste novo formato, novos desafios foram apresentados aos acadêmicos
que precisaram se reiventar para dar conta das demandas.
Em avaliação aplicada ao grupo sobre as atividades do curso nos semestre
2020/01 e 2020/02, houve o registro da dificuldade em encontrar escolas e profissionais
que se dispusessem a supervisionar o estágio de modo remoto.
No entanto, apesar do momento crítico e após várias articulações, os
acadêmicos conseguiram realizar as atividades da Disciplina de Estágio Curricular
Supevisionado II, com a supervisão de uma docente da Escola de Educação Básica Júlio
da Costa Neves.

1

A partir do mês de abril o teletrabalho foi estruturado, contemplando, dentre outras atividades, uma

formação técnica de modo remoto, delineada e coordenada pelo servidor Haylor Delambre Jacques Dias intitulada:
“Curso básico de arquivo documental” (informações pormenorizadas a partir da p. 92).
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O Seminário Virtual de Socialização de Estágio da 7ª fase, foi realizado às
19:00 do dia 16 de dezembro.

Registro fotográfico do Seminário Virtual de socialização de estágio

Curso de Especialização em Saúde Indígena – UNIFESP

Neste ano o Edital 2019/202, suspenso em 2019, foi autorizado pelo ofício nº
117/2020-CAAC/CGPC/DED/CAPES para a oferta de 60 vagas do Curso de
Especialização em Saúde Indígena coordenado pela Universidade Federal de São Paulo
– UNIFESP.
Devido à pandemia da COVID-19, de acordo a Portaria Proadm/Unifesp nº 746
as pré-matrículas para 2ª e 3ª chamadas foram realizadas a distância e o curso teve
início no dia 30 de novembro. As atividades do curso serão realizadas totalmente a
distância, tendo como requisito final a apresentação do Trabalho de Conclusão de curso
presencialmente no Polo UAB Florianópolis.

Curso de Especialização em Educação Inclusiva - UDESC

Para o ano de 2020 tínhamos a previsão da oferta do Curso de Especialização
em Educação Inclusiva pela Universidade do Estado de Santa Catarina - da UDESC
(Edital 05/2018). No entanto, tal curso foi suspenso pela CAPES por falta de recursos.

Curso de Especialização em Agroecologia, Educação do Campo e Inovações Sociais
- UFSM
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No mês de fevereiro o Polo UAB recebeu o convite oficial da Profa. Drª
Liziany Müller Medeiros e a consulta da possibilidade do polo participar
colaborativamente na oferta de 30 vagas para o Curso de Pós-Graduação Especialização em Agroecologia e Educação do Campo e Inovações Sociais com carga
horária de 375 horas e duração de três semestres. Em agosto, as tratativas foram
retomadas e o polo reiterou a manifestação de interesse, com despacho de dois ofícios
do Secretário Municipal, porém não foi possível efetivar tal parceria neste ano.
O Curso terá por objetivos qualificar, em nível de pós-graduação latusensu/Especialização, profissionais de diferentes áreas do conhecimento para o trabalho
interdisciplinar fundamentado na Agroecologia e Educação do Campo e Inovações
Sociais.
As estratégias pedagógicas serão: aulas online totalmente a distância e um
encontro semestral nos Polos Presenciais dos municípios para realização das provas
avaliativas das disciplinas. O trabalho de conclusão do curso (TCC) será realizado a
distância no último semestre e a defesa será presencialmente no Campus Sede da
Universidade Federal de Santa Maria ou por Web conferência.
O curso não contará com recursos da Universidade Aberta do Brasil, portanto,
a parceria é requisitada para o apoio da equipe polo na aplicação e supervisão das
provas. Serão ofertadas 30 vagas por Polo Presenciais parceiros. A expectativa é que
seja ofertado em 2021.

8.3

FORMAÇÃO TÉCNICA 2017 – 2020
8.3.1.

FORMAÇÃO TÉCNICA 2017

Verificando os arquivos do Polo UAB, em relação à formação técnica de 2017,
observou-se os seguintes registros: em maio, a coordenadora do Polo participou em
Ponta Grossa (PR), do encontro presencial do Programa de Capacitação Anual, com
objetivo de capacitar e instrumentalizar a equipe gestora dos polos e tutores, otimizando
o atendimento e a qualidade da educação a distância.
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Apresentação do panorama de oferta dos cursos da UEPG.

No mês de outubro a coordenação do Polo UAB Florianópolis participou do
VIII Seminário de Educação a Distância, promovido pela UTFPR. Entre as temáticas
debatidas O uso da Tecnologia em Sala de Aula e o Combate à evasão na Educação a
Distância mereceram destaque.

Encontro com os Coordenadores de Polo.

8. 3. 2

FORMAÇÃO TÉCNICA – 2018

O Programa Rede de Saberes do Polo UAB Florianópolis

Para promover a formação técnica dos servidores da SME e comunidade
educativa o Polo UAB Florianópolis implementou em 2018 um programa estratégico e
inovador denominado “Programa Rede de Saberes do Polo UAB Florianópolis”.
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Este movimento em prol da socialização das investigações acadêmicas inaugura um
novo jeito de fazer educação no Polo, ampliando as vivências de trocas de
conhecimentos entre especialistas, mestres e doutores das Instituições Públicas de
Ensino Superior Conveniadas.
As ações formativas do programa visam contemplar temáticas de relevância
social e educacional e são organizadas com regularidade semanal, às quartas-feiras, no
período noturno, das 18h30min às 21h30min.
Missão da SME: Oportunizar a aprendizagem de qualidade e a formação
integral do estudante, com os profissionais da educação, as famílias e a sociedade de
forma participativa e plural.
Visão da SME: Ser uma rede de ensino pública municipal inovadora com
qualidade social da educação, gestão e práticas pedagógicas humanistas.
Público Alvo: acadêmicos e especialistas vinculados ao Polo, profissionais da
SME e comunidade de Florianópolis e microrregião.

Objetivos do Programa:


promover ações formativas que se voltem para o atendimento da Meta 16 do
Plano Municipal: “Manter a formação continuada e pós-graduação de
professores e demais profissionais da educação e [...] garantir a todos os
profissionais da educação do município, formação continuada em serviço,
considerando necessidades, demanda e contextualização dos sistemas de
ensino”;



ampliar a disseminação de pesquisas de Pós-Graduação realizadas no âmbito do
Polo

UAB e da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com as

Instituições Públicas de Ensino Superior - IPES,

para a comunidade de

Florianópolis e microrregião;


buscar utilizar a experiência e o conhecimento dos profissionais da própria RME
de Florianópolis para ministrar os cursos e socializar boas práticas;



incentivar o protagonismo de graduados, especialistas, mestres e doutores como
ministrantes de cursos em formato de workshops, relatos de experiência,
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comunicação oral, mesa redonda, roda de conversa, palestra, seminário, entre
outros.

No ano de 2018, em sua primeira etapa, o programa contou com a participação
dos acadêmicos do Curso de Especialização em Tecnologias, Comunicação e Técnicas
de Ensino da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, haja vista, a
excelência dos trabalhos apresentados. Tivemos como público alvo os profissionais da
Secretaria Municipal de Educação - SME, acadêmicos de cursos vinculados ao Polo e
comunidade educativa. A ação formativa foi desenvolvida na modalidade presencial,
com carga horária total de 15 horas para os participantes e 3 horas para os ministrantes.
Programa Rede de Saberes 2018 – Relatos de Experiências

No dia 29 de outubro foram apresentados 5 relatos de experiências como
primeiras ações do Programa Rede de Saberes no Polo da Universidade Aberta do
Brasil de Florianópolis em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR).

1. O uso das TICs na inclusão escolar de estudantes com deficiência intelectual por
Natália Cristina Iha, professora da RME de Florianópolis.
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2) A contribuição das TICs como recurso pedagógico na difusão e preservação da
cultura popular brasileira por Lizyane Francisca Silva dos Santos, professora da
RME de Florianópolis.

3) As tecnologias a favor da inclusão: um estudo de caso de uma criança surda na
Educação Infantil por Jacqueline Maria Coelho Maciel, professora da RME de
Florianópolis.
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4) A internet e o processo de ensino-aprendizagem em um colégio de Ensino
Fundamental por Mariângela Kretzer Martins.

5) Tecnologia digital na prática docente de Educação Física por Josiane Guimarães.

Programa Rede de Saberes - Oficinas – 2018

Como ações conjuntas aos relatos de experiências do Programa Rede de
Saberes, foram ministradas oficinas pelos acadêmicos do Curso de Especialização em
Tecnologias, Comunicação e Técnicas de Ensino da UTFPR nos dias 29 de outubro, 07,
14, 21 e 28 de novembro no Polo UAB de Florianópolis.

1) Entre blogs e aplicativos
A primeira oficina do Programa Rede de Saberes, intitulada “Entre blogs e
aplicativos” foi realizada no dia 29 de outubro pelo acadêmico Marcos Aurélio Soares.
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2) PowToon e sala de aula: elementos para uma educação inovadora

A segunda oficina, realizada no dia 07 de novembro e ministrada pela
acadêmica Emily Fidelix oportunizou aos participantes conhecer a ferramenta
“PowToon” para o trabalho em sala de aula.
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3) Tecnologias do Google no ensino presencial e a distância
No dia 14 de novembro, foi realizada a terceira oficina do Programa Rede de
Saberes, que abordou o tema “Tecnologias do Google no ensino presencial e a
distância” ministrada por Graziela München, Adalto Herculano Guesser e Francieli
Friedrich.

4) G Suite for Education: nova forma de interação entre educador e estudante
A quarta oficina do Programa Rede de Saberes contou com novidades para
estudantes e professores: o “G Suite for Education”, ministrada por Diana Calheiro, no
dia 21 de novembro.

5) Mapa conceitual como recurso de trilha de aprendizagem
A quinta e última oficina deste ano foi ministrada por Denise Dantas Jerônimo,
no dia 28 de novembro e abordou mais um recurso tecnológico, o mapa conceitual para
implementação do processo de ensino e de aprendizagem.
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Programa Rede de Saberes – Grupo de Educadores - GEG – 2018 - oficinas

No dia 26 de novembro, das 19h00min às 22h00min, deu-se início a mais uma
ação formativa do Programa Rede de Saberes do Polo UAB Florianópolis, intitulada:
“Grupo de Educadores Google – GEG” ( teve continuidade ao longo do ano de 2019).
Essa ação é fruto da parceria estabelecida com a Professora Emilly Fidelix,
líder da Google Education em Florianópolis e acadêmica da UFTPR. Segundo a
professora, GEGS são comunidades colaborativas de educadores que inspiram e
auxiliam uns aos outros para atender às necessidades dos alunos por meio de soluções
tecnológicas, dentro e fora da sala de aula.
Aprenda. Compartilhe. Inspire. Capacite. São as quatro palavras que
representam a essência dos GEGs. Os educadores criam relacionamentos com outros
educadores e desenvolvem as habilidades necessárias para usar tecnologias abertas com
o objetivo de educar os alunos da melhor forma.
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No primeiro encontro do bloco, a oficina abordou a temática: Avaliações e
questionários com ferramentas Google.

Programa Rede de Saberes - Outras Formações Técnicas - 2018
Grupo de Estudos Independentes Sobre Alfabetização - GEISA
Período de Realização do 1º ciclo: de junho a dezembro de 2018
Local: Polo UAB Florianópolis/Centro de Educação Continuada
Horário de realização: das 19h00min às 21h00min
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Dias de realização do curso: segundas-feiras (quinzenalmente)
Carga Horária Total: 40 horas (20h presenciais e 20h a distância)
Coordenação: Andréa do Prado Felippe
Vagas: 30
O Grupo de Estudos Independentes sobre Alfabetização – GEISA – teve como
escopo promover encontros por adesão, no período noturno, entre os profissionais da
educação, para o estudo de bibliografias reconhecidas no Brasil e no exterior sobre o
tema Alfabetização. O GEISA surgiu como uma resposta à manifestação de interesse
dos professores alfabetizadores e demais profissionais da Secretaria Municipal de
Educação de Florianópolis no aprofundamento teórico-metodológico sobre tópicos
relevantes que possam contribuir com o processo de aprendizagem inicial da língua
escrita.
A primeira obra, escolhida para o estudo na íntegra foi “Alfabetização: a
questão dos métodos”, da renomada Profa. Dra. Magda Soares (ganhadora do Prêmio
Jabuti/2017 de melhor livro na categoria Educação). A escolha se deu por dois grandes
fatores: 1. Por ser de autoria de uma pesquisadora de referência em temas como
alfabetização, letramento, escrita, ensino, leitura e formação de professores; 2. Por
reunir em sua obra contribuições científicas das áreas da Psicogênese, da Psicologia
Cognitiva, da Linguística, da Psicolinguística, da Fonologia, da Sociolinguística, entre
outras, a fim de esclarecer e identificar as facetas linguística, interativa e sociocultural
da aprendizagem inicial da língua escrita.
Objetivo Geral:


possibilitar a ampliação do debate científico entre os profissionais da SME, de
modo a contemplar a Meta 16 do Plano Municipal: “[...] garantir a todos os
profissionais da educação do município, formação continuada em serviço,
considerando necessidades, demanda e contextualização dos sistemas de
ensino”.
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Objetivos específicos:


promover uma ação formativa protagonizada pelos profissionais da SME que
contribua direta e/ou indiretamente para o atendimento das metas mobilizadoras
da SME 2017/2020, quais sejam:

a) aumentar a proficiência dos estudantes na Prova Brasil em 8% em Língua
Portuguesa para os anos iniciais;
b) aumentar em 30% o número de estudantes do 3º ano do EF nos níveis mais
avançados da ANA (níveis 4 e 5) e 8% em Língua Portuguesa para os anos
iniciais;


possibilitar o aprofundamento teórico dos profissionais no que tange a
paradigmas, perspectivas, metodologias e temáticas pertinentes ao processo de
ensino e aprendizagem inicial da língua escrita (alfabetização), por meio do
estudo regular e reflexivo, a fim de buscar maior aproximação entre teoria e
prática pedagógica;



fomentar um estudo que se volte às especificidades da área de atuação e de seu
objeto de ensino/trabalho;



propiciar um diálogo entre profissionais de diversas áreas da educação
(profissional de

Educação

Infantil,

Alfabetizador,

Orientador

Escolar,

Supervisor Escolar, Administrador, Prof. Auxiliar, entre outros) sobre a temática
alfabetização, a fim de compreender as causas das dificuldades na alfabetização
e capacitá-los para os encaminhamentos coletivos necessários para superá-las.

Público Alvo: Professor de Anos Iniciais, Supervisor Escolar, Administrador Escolar,
Orientador Escolar, Professor de Educação Infantil e demais educadores interessados,
preferencialmente os vinculados à Rede Municipal de Educação de Florianópolis.
Conteúdo Programático:
1. Alfabetização: o método em questão;
2. Fases de desenvolvimento no processo de aprendizagem da escrita;
3. Aprendizagem da língua escrita em diferentes ortografias e na ortografia do
português brasileiro;
4. Consciência metalinguística e aprendizagem da língua escrita;
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5. Consciência fonológica e alfabetização;
6. Consciência fonêmica e alfabetização;
7. Leitura e escrita de palavras;
8. O efeito de regularidade sobre a leitura e a escrita;
9. Métodos de alfabetização: uma resposta à questão.
Os encontros ocorreram nas seguintes datas:
1º encontro – 25/06/2018 (4 horas = 2h presencial + 2h a distância);
2º encontro – 06/08/2018 (4 horas = 2h presencial + 2h a distância);
3º encontro - 13/08/2018 (4 horas = 2h presencial + 2h a distância);
4º encontro - 27/08/2018 (4 horas = 2h presencial + 2h a distância);
5º encontro - 10/09/2018 (4 horas = 2h presencial + 2h a distância);
6º encontro - 08/10/2018 (4 horas = 2h presencial + 2h a distância);
7º encontro - 22/10/2018 (4 horas = 2h presencial + 2h a distância);
8º encontro - 05/11/2018 (4 horas = 2h presencial + 2h a distância);
9º encontro - 19/11/2018 (4 horas = 2h presencial + 2h a distância);
10º encontro - 03/12/2018 (4 horas = 2h presencial + 2h a distância).
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Fotos: alguns encontros do GEISA

Formação “Diálogos entre Profissionais do G6 e 1º Ano: Linguagem Escrita em
Foco” – 2018

Curso: Diálogos entre profissionais do Grupo seis e do Primeiro ano: linguagem escrita
em foco.
Formadoras: Andréa do Prado Felippe (Polo UAB/DGE); Fernanda Cargnin
Gonçalves e Simone Cintra (NUFPAEI); Geysa Spitz de Abreu, Gisele Gonçalves e
Maria Conceição Coppete (UDESC)
Carga Horária Total: 24 horas (16 horas presencias e 08 horas a distância)
Dia de realização do curso: 30/08; 27/09; 25/10 e 22/11
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Grupo 1: quintas-feiras/matutino Grupo 2: quintas-feiras/vespertino
A formação técnica/continuada intitulada “Diálogos entre profissionais do G6
e 1º ano” foi planejada em parceria entre Polo UAB/DGE, NUFPAEI e UDESC e teve
como objetivo geral promover encontros de profissionais que vivenciam junto às
crianças a problemática da transição entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental,
considerando as especificidades da docência nestas duas etapas da Educação Básica.
Para tanto, fez-se a escolha da linguagem escrita como eixo norteador do diálogo e
aprofundamento teórico-metodológico.
Objetivos específicos:


Proporcionar momentos de diálogo, socialização e debate entre profissionais que
atuam com o Grupo 6 da Educação Infantil e com o 1º Ano do Ensino
Fundamental;



Promover a socialização de pesquisas que tematizam e problematizam a
articulação entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental;



Apresentar e debater concepções e orientações, referentes ao trabalho com a
linguagem escrita, com base nas propostas curriculares da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental da RMEF;



Promover a socialização de práticas pedagógicas significativas, com ênfase no
trabalho com a linguagem escrita, desenvolvidas com crianças do G6 e do 1º
Ano;



Possibilitar momentos para a elaboração de planejamentos coletivos, com foco
na linguagem escrita, entre profissionais do G6 e do 1º Ano.

Conteúdo Programático: Articulação da docência com crianças do G6 e 1º ano;
Pesquisas sobre e com crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais a partir da temática
da articulação entre estas duas etapas da Educação Básica; Propostas curriculares da
Educação Infantil (Núcleos da Ação Pedagógica: Linguagens) e do Ensino Fundamental
da RMEF: concepções, orientações e especificidades da docência para o trabalho com a
linguagem escrita; Planejamento pedagógico com foco na linguagem escrita.
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Pauta e cronograma:
DATA

TEMAS E PRÁTICAS

30/08




27/09






25/10



22/11



Apresentação do curso
Pesquisas sobre e com crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais a
partir da temática da articulação entre estas duas etapas da Educação
Básica:
 A infância nos espaços e os espaços da infância: a transição da
Educação Infantil para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental" professoras Geysa Spitz Alcoforado de Abreu e Maria Conceição
Coppete.
 Projeto de articulação primeiros passos: análise de uma
experiência de articulação entre Educação Infantil e Ensino
Fundamental - Mariana Anastácio Orleans.
 Viver a infância no primeiro ano do Ensino Fundamental: um
estudo em uma instituição pública federal de ensino - Samara de
Souza Paim Lourenço.
 A transição das crianças da Educação Infantil para o Ensino
fundamental: um estudo sobre suas expectativas - Thaissa Aguiar
da Silveira.
 O ingresso no Ensino Fundamental: as vivências e experiências
das crianças do 1º ano - Amanda Vieira.
Apresentação do curso
Propostas curriculares da Educação Infantil (Núcleos da Ação
Pedagógica: Linguagens) e do Ensino Fundamental da RMEF:
concepções, orientações e especificidades da docência para o
trabalho com a linguagem escrita;
Socialização de práticas pedagógicas significativas, com ênfase no
trabalho com a linguagem escrita, desenvolvidas com crianças do G6
e do 1º Ano.
Elaboração de planejamentos coletivos, com foco na linguagem
escrita, entre as profissionais do G6 e do 1º Ano.
Participação no Seminário: “Infância como tempo de direitos e
formação docente”.
Local: FAED/UDESC – Itacorubi.
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Reunião de planejamento do Curso “Diálogos entre o G6 e o 1º ano

Reunião de planejamento do Curso “Diálogos entre o G6 e o 1º ano”

8. 3.3

FORMAÇÃO TÉCNICA– 2019

O Programa Rede de Saberes do Polo UAB Florianópolis

Por decorrência das avaliações positivas dos participantes do 1º ciclo em
relação às ações formativas do Programa Rede de Saberes do ano de 2018, a equipe do
Polo UAB considerou relevante dar continuidade ao programa em prol da socialização
de relatos de experiência docentes e de investigações acadêmicas, ampliando assim, as
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vivências de trocas de conhecimentos entre graduados, especialistas, mestres e doutores
das Instituições Públicas de Ensino Superior conveniadas e público em geral.
Para o 2º ciclo (2019) o programa contemplou 164 trabalhos apresentados,
totalizando a carga horária de 250 horas de formação. Foram elencadas unidades
temáticas diversificadas e tendo a participação de diversos segmentos tais como:
profissionais da educação/SME, especialistas do Curso de Gestão em Saúde/UFSC,
Informática em Saúde/UNIFESP, PROEJA/IF-SC e Formação Pedagógica/IF-SC, além
de convidados especiais da comunidade em geral.

PROGRAMA REDE DE SABERES - INDICADORES 2019
Mês de formação

Carga horária

março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro

33h
21h
30h
20h
17h
29h
27h
39h
34h

Total

250 horas

Vagas ofertadas

35
35
35
35
40
40
40
40
40
340

Trabalhos
apresentados

32
18
19
15
7
15
15
26
17
164

Programação anual – 2019
TEMÁTICAS EDUCACIONAIS
 Data: 11/03 – segunda-feira
Comunicação Oral – 35 Vagas
1. Ana Lúcia Machado. “A cidade e suas possibilidades enunciativas: polifonia e
empoderamento.”
2. Ingrid Knochenhauer de Souza. “Influência do forro e elementos de absorção em
projeto arquitetônico de salas de aula para os parâmetros de TR, STI e D50 através de
simulação computacional.”
3. Diane Schlieck. “Aprendizagem escolar e tecnologias digitais: controvérsias
reveladas por alunos/as do Ensino Fundamental.”
4. Lisandra Invernizzi. “Ser “daqui” ou “de fora”: hierarquias, descontinuidades e
trânsitos no futebol não profissional de Florianópolis.”
 Data: 12/03 – terça-feira
Relato de Experiência – 35 Vagas
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5. Ana Falcão. “Recicla planeta – Olhar do Projeto do Integral da Escola Básica
Municipal Anísio Teixeira.”
6. Camila Sá Pericolo. “Práticas inclusivas e parceira entre o AEE e o ensino comum:
diálogos e experiências docentes na Escola Municipal Prof.ª Dilma Lúcia dos Santos”.
7. Gislene Natera. “A música nos anos iniciais da RME de Florianópolis: perspectivas
de parcerias?”
8. Elaine Cristina Pamplona Seiffert. “Quebrando barreiras: experiências
educacionais inclusivas compartilhadas.”
9. Carla Peres Souza. “Feira escolar de matemática na EBIAS: contribuições ao
protagonismo estudantil”.
10. Daniela Cristina Silva. “Organização dos espaços: uma jornada para aprendizagem
e autonomia das crianças?”
 Data: 13/03 – quarta-feira
Relato de Experiência – 35 Vagas
11. Graziela Pereira da Conceição e Lizyane Francisca Silva dos Santos. “O projeto
de trabalho coletivo das professoras auxiliares de Educação Infantil: as interações em
destaque.”
12. Lílian Claudete Oda Ferreira. “De Naufragados à Ilha do Campeche: conhecendo
a ilha ao som do Daza.”
13. Jaqueline Maria Coelho Maciel. “Caçadores de monstros: lutando contra as
diferenças.”
14. Cristiane Guimarães, Nildes Lage, Solange Rocha e Tatiana Dias. “Contos e
encantos da Ilha do Campeche.”
15. Jeanice Back Andrade. “Trilhando na Ilha da Magia: do homem do Sambaqui à
etnomatemática.”
 Data: 14/03 – quinta-feira
Oficina – 25 vagas
16. Sandra Regina Pires e Fabienne Neide Cunha. “Oficina de Bonecos/as
Negros/as: tecendo diálogos sobre pertencimento étnico-racial na infância. (necessário
trazer material).”
 Data: 15/03 – sexta-feira
Relato de Experiência – 35 Vagas
17. Julisse Savi. “Desenvolvimento de um sistema solar no Laboratório de Ciências.”
18. Léo Jorge Peixoto e Fabiana Cristina Acordi Nunes. “Juntos é bem melhor.”
19. Marrara Laurentino Gomes. “O ciclo da água”.
20. Jaqueline de Souza Matta Adão. “Uma Aventura na África”.
21. Cíntia Cardoso. “Branquitude na Educação Infantil: Um Estudo sobre a Educação
das Relações Étnico-Raciais em uma Unidade Educativa do Município de Florianópolis,
2018”
 Data: 19/03 – terça-feira
Oficina – 25 Vagas
22. João Mateus Espíndola da Silveira Batista. “Mindfulness nas relações.”
TEMÁTICAS DA SAÚDE
 Data: 20/03 – quarta-feira
Comunicação Oral E Palestra – 35 Vagas
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23. Daniel Francisco Ribeiro. “Análise da utilização de Registros de Saúde Pessoal via
aplicativos pelos pacientes de serviços de saúde: Uma revisão sistemática.”
24. Jaqueline Fernanda Weber. “Picada da Aranha Marrom, prevenção e tratamento –
Projeto Loxosceles”
25. Tatiane Moraes Garcez. “Saúde vocal”.
26. Ricardo Coelho Bosco. “Perfil dos usuários atendidos no setor fisioterapia pelo
SUS no município de Garopaba”.
TEMÁTICAS EDUCACIONAIS
 Data: 21/03 – quinta-feira
Oficina – 25 Vagas
27. Graziela München. “Grupo de Educadores Google – GEG” - Google, Google
acadêmico, Google Drive, Google Now, Armazenamento de arquivos na nuvem.
 Data: 22/03 – sexta-feira
Comunicação Oral – 35 Vagas
28. Fernanda Araújo de Jesus Rios. “Proposta de uma metodologia interdisciplinar
para EJA”.
29. Djerly Simonetti. “As cartas de certificação da EJA para a RME.”
30. Regina Fenagoli Camargo Xavier. “A juvenilização na EJA da Escola Silveira de
Souza da rede pública.”
 Data: 25/03 – segunda-feira
Oficina – 25 Vagas
31. Emilly Fidelix da Silva. “Grupo de Educadores Google – GEG “ – Infográficos: a
arte dos pontos fortes.
 Data: 27/03 – quarta-feira
Oficina – 25 Vagas
32. Rosângela Kittel. “Facebook: as ações que jovens com deficiência intelectual
realizam na rede social digital à luz dos princípios da autoadvocacia.’’
 Data: 03/04 – quarta-feira
Comunicação Oral – 35 Vagas
33. Tatiane Rosseau Machado. “A docência e suas práticas a partir da inserção dos
computadores móveis do Projeto um Computador por Aluno na Grande Florianópolis.”
34. Bruno Ziliotto. “Provocações Crônicas: a construção de um site educativo para
repensar a escola, a disciplina de História e as Áfricas.”
35. Sandra Dias da Luz. “Miradas no Caleidoscópio: oficinas de multiletramentos com
dispositivos móveis na criação de narrativas digitais na Educação Básica.”
36. Raquel Regina Zmorzenski Valduga Schöninger. “Educomunicação:
fundamentos e interfaces com a Educação Básica.”
37. Gilberto André Borges. “Tecnologias da Informação e Comunicação na Formação
Inicial do Professor de Música: um estudo sobre o uso de recursos tecnológicos por
estudantes de Licenciatura em Música no Estado, de Santa Catarina.”
 Data: 09/04 – quarta-feira
Grupo de Estudos – 25 Vagas
38. Andréa do Prado Felippe. “Grupo de estudos independentes sobre alfabetização –
GEISA” – A Alfabetização na BNCC (encontros quinzenais - 19h00min às 21h00min.
Carga horária: 30 horas por semestre).
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 Data: 10/04 – quinta-feira
Oficina – 25 Vagas
39. Luciana Augusta Ribeiro do Prado. “Os jogos digitais de alfabetização.”
 Data: 17/04 – quarta-feira
Comunicação Oral e Relato De Experiência – 35 Vagas
40. Daniela Guse Weber. “Biblioteca e suas possibilidades.”
Fernanda Cláudia Luckmann da Silva. “Letramento informacional na educação
básica: percepções da direção escolar.”
41. Fernanda Cargnin Gonçalves. “Alfabetização sob o olhar dos alfabetizadores: um
estudo sobre essencialidades, valoração, fundamentos e ações no ensino da escrita na
escola.”
42. Andréa do Prado Felippe. “A importância da formação (psico)linguística do
alfabetizador para obtenção de bons resultados na Alfabetização.”
43. Silviane Irulegui Bueno. “Deveres de casa: para quê? Para quem? ”
 Data: 23/04 – terça-feira
Grupo de Estudos – 25 Vagas
44.Andréa do Prado Felippe. “Grupo de estudos independentes sobre alfabetização –
GEISA” – A Alfabetização na BNCC - (encontros quinzenais - 19h00min às 21h00min
– Carga horária – 30 horas por semestre).
 Data: 24/04 – quarta-feira
Comunicação Oral – 35 Vagas
45. Angela Mafra de Moraes. “O processamento da morfologia derivacional durante o
reconhecimento visual de palavras por disléxicos.”
46. Simone Pletz Ribeiro. “Contribuições do jogo cognitivo eletrônico ao
aprimoramento da atenção no contexto escolar.”
47. Nadine Heisler e Sabrina Vieira da Luz. “Domlexia: a tecnologia a favor da
dislexia.”
48. Regina Ferrazoli Camargo Xavier. “Caracterização do desempenho em leitura,
escrita e lateralidade em escolares do Ensino Fundamental.”
49. Wagner Ferreira Angelo. “Tarefas comunicativas na educação de crianças nos
Anos Iniciais.”
 Data: 29/04 – segunda-feira
Oficina – 25 Vagas
50. Emilly Fidélix. “Grupo de Educadores Google – GEG” – Kahoot: aprender e
ensinar brincando (inscrição separada – formação ao longo do ano – Carga horária: 30
horas anuais).
 Data: 08/05 – quarta-feira
Comunicação Oral – 35 Vagas
51. Marco Cesar Krüger da Silva. “A importância do desenvolvimento da consciência
fonológica no processo de alfabetização”.
52. Lidiomar José Mascarello. “Memória de Trabalho e o seu papel na aprendizagem,
em especial na leitura”.
53. Gesiel Pereira da Silveira. “Gênero discursivo Propaganda”.
 Data: 15/05-quarta-feira
Comunicação Oral – 35 Vagas
54. Maria Letícia Naime Muza. “O Trabalho da Oralidade nas Escolas Municipais de
Florianópolis, da Teoria da Grande Divisa aos PCNs: o desafio ainda continua.”
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55. Rita de Cássia Peres. “Ensino-aprendizagem da escrita subsidiado por um projeto
de letramento: a crônica e a construção de um projeto de dizer em uma turma de 8º ano
de uma escola pública de Florianópolis”.
56. Dohane Juliana Roberto. “Leitura em LE: aspectos da demanda na pós-graduação
e nos testes de proficiência.”
57. Luciene Fontão. “Texto, linguagem e interação na escola”
 Data: 16/05 – quinta-feira
Palestra – 35 Vagas
58. Fabiana Gonçalves. “Coaching Educacional: conceito, aplicação e possibilidades
de qualificação docente”.
59. Fernanda Mendes Leal. “Roda de conversa: nossa educação no futuro.”
 Data: 20/05 – segunda-feira
Oficina – 25 Vagas
60. Rosetenair Feijó Scharf. “Faz e conta: a arte de contar história I.”
 Data: 22/05 – quarta-feira
Comunicação Oral – 35 Vagas
61. Aline Silva Zilli. “Mudar é difícil, mas é possível: estudo de caso da construção de
uma Revista Digital no ensino de Língua Portuguesa.”
62. Andressa da Costa Farias. “A retextualização para o texto digital: plataformas de
aprendizagem”.
63. Ana Maria Alves de Souza. "Frida Kahlo para crianças.”
64. Luciene Fontão. “Nos passos de Antonieta: escrever uma vida.”
 Data: 23/05 – quinta-feira
Oficina – 25 Vagas
65. Rosetenair Feijó Scharf. “Faz e conta: a arte de contar história II”.
 Data: 27/05 – segunda-feira
Oficina – 25 Vagas
66. Emilly Fidelix. “Grupo de Educadores Google – GEG – “Aprendendo com os
games”.
 Data: 28/05 – terça-feira
Oficina – 25 Vagas
67. Kadhiny Mendonça de Souza Policarpo e Gabriela Marçal Nunes. “APPlicando
recursos tecnológicos em sala de aula”.
 Data: 29/05 – quarta-feira
Oficina – 25 Vagas
68. William Fernandes Rabelo da Silva. ”Google na sala de aula”.
 Data: 30/05 – quinta-feira
Oficina – 25 Vagas
69. Graziela München. “Grupo de Educadores Google – GEG - Ferramentas de
produtividade para educadores – G Suits”.
 Data: 05/06 – quarta-feira
Comunicação Oral – 35 Vagas
70. Jussara Brigo. “As Figuras Geométricas no Ensino de Matemática: uma análise
histórica nos livros didáticos (palestra 1h).”
71. Carla Peres Souza. “Feiras Catarinenses de Matemática: contribuições para
inclusão escolar de um grupo de crianças com deficiência intelectual (palestra 1 h).”
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72. Adriane Carmem Biondo. “O Ensino da Matemática no primeiro ciclo do ensino
básico: a apropriação do sistema de numeração decimal- estudo de caso.”
73. Daniela Guse Weber. “Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa:
contribuições à prática pedagógica de professores que ensinam matemática em classes
de alfabetização.”
 Data: 10/06 – segunda-feira
Palestra
74.Charles Schnorr. “Prevenção: do primeiro socorro à formação.”
 12/06 – quarta-feira
Comunicação Oral – 35 Vagas
75. Cristiane de Castro Ramos Abud. “Sangue, Risco e Medo: Gramáticas da AIDS
nos livros didáticos de ciências do 6º ao 9º ano de Escolas Municipais de Florianópolis
(2000 a 2011).”
76. José Pedro Simas Filho. “Leituras do Pisa: Sentidos sobre ciências e tecnologias
em sala de aula de ciências.”
77. Carolina Kuhnen, Vânia Sílvia Louro Ferrari e Euler Erse. “Projeto: Árvore de
estimação.”
 Data: 17/06 – segunda-feira
Oficina – 25 Vagas
78. Cristiane Guimarães e Solange Rocha. “Poéticas em corpo e voz.”
 Data: 19/06- quarta-feira
Comunicação Oral – 35 Vagas
79. William Marques Pauli. “As reformas da educação e os novos interesses do capital
sobre a formação do professor de geografia.”
80. Ricardo Pinho. “O Tempo do Engenho: A modernização recente de Florianópolis
considerada a partir da trajetória e obra do Grupo Engenho (História e fontes para o
ensino de História)”.
81. Érica de Oliveira Gonçalves. “No rastro das estrelas: o Planetário e o ensino de
astronomia à luz da Teoria Ator-Rede .”
82. Haylor Delambre Jacques Dias. “A arte de Nilo Dias no cenário cultural de
Florianópolis e a chegada do Modernismo nas artes plásticas de Santa Catarina.”
 Data: 24/06- quarta-feira
Oficina – 25 Vagas
83.Emilly Fidelix. “Grupo de Educadores Google – GEG: oficina prática”
 Data: 26/06 - quarta-feira
Oficina – 25 Vagas
84. Lucélia Moreira Pereira e Leandro De Bona Dias. “As potencialidades e os
desafios do uso das Tecnologias do Imaginário nas aulas de línguas.”
 Data: 03/07 – quarta-feira
Oficina – 25 Vagas
85. Tatiane Rousseau Machado. “Prezi: apresentações lineares nunca mais”.
 Data: 10/07 – quarta-feira
Palestra – 40 Vagas
86. Marlene Salete Comiotto. “Influências das Emoções no Cotidiano”.
 Data: 11/07 – quinta-feira
Oficina – 25 Vagas
87.Graziela München Stein. “Eu, professor inovador Google”.
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 Data: 29/07 – segunda-feira
Oficina – 25 Vagas
88. Emilly Fidelix. “Grupo de Educadores Google – GEG: oficina prática”.
 Data: 30/07 – terça-feira
Palestra – 40 Vagas
89. Patrícia Santos e Costa e Adriana Motta. “Práticas Restaurativas: melhorando a
convivência na escola.”
 Data: 31/07 – quarta-feira
Palestra e Relato de Experiência – 40 Vagas
90. Marlene Salete Comiotto. “Saúde através das Bioenergias”.
91. Dayse Fagan Fonseca “Situações pedagógicas de música durante um intercâmbio
na Itália”.
 Data: 14/08 – quarta-feira
Comunicação Oral – 40 Vagas
92. Artur Gomes de Souza. “PROFESSOR TEMPORÁRIO: situações da docência em
Educação Física na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (2011/2017).”
93. Juliano Silveira. “Educação Física na cultura digital: formação continuada com
professores de escolas públicas de SC.”
 Data: 15/08 – quinta-feira
Comunicação Oral – 40 Vagas
94. André Justino dos Santos Costa. “O espaço físico e sua implicação curricular para
a Educação Física.”
95. Cecília da Silva. “Documentação pedagógica da Educação Física na Educação
Infantil.”
96. Waleska Regina Becker Coelho de Franceschi. “O ensino de teatro na Rede
Municipal de Florianópolis : reflexões curriculares.”
 Data: 16/08 – sexta-feira
Oficina – 25 Vagas
97.Graziela München. “Inovando e transformando a didática na sala de aula.”
 Data: 21/08- quarta-feira
Palestra – 40 Vagas
98.Caue Fernando de Menezes Dias e Victor Henrique Rorato. “Processo legislativo
e projetos na área da Educação.”
 Data: 22/08 - quinta-feira
Oficina – 25 Vagas
99. Gilberto André Borges. “O vídeo como ferramenta pedagógica: edição com o
Kdenlive.”
 Data: 26/-8 - segunda-feira
Oficina – 25 Vagas
100. Emilly Fidélix da Silva. “Grupo de Educadores Google – oficina prática”
 Data: 27/08 - terça-feira
Oficina – 35 Vagas
101. Sandro Piacentini. “O humor como metodologia de trabalho.”
 Data: 28/08 - quarta-feira
Comunicação Oral – 40 Vagas
102. Bruno Gonçalves Galdino da Costa. “Efeito de uma intervenção
multicomponente sobre o tempo gasto em uma atividade física no período escolar.”
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103. Lisandra Invernizzi. “Punhobol e a construção do gosto esportivo.”
104. Mariana Mendonça Lisbôa. “Quando o Esporte-da-Mídia vende sonhos e
desejos: publicidade e infância na Copa do Mundo da FIFA 2014.”
105. Mirte Adriane Varotto. “As Práticas Pedagógicas na Educação Física com
bebês.”
 Data: 29/08 - quinta-feira
Oficina – 40 Vagas
106. José Douglas Alves dos Santos. “Projeto Cinedocência: Sociedade dos Poetas
Mortos.”
 Data: 04/09 - quarta-feira
Palestra – 40 Vagas
107. Daniel Godinho Berger. “Identidade pedagógica própria e os desafios para as
políticas públicas para EJA”
 Data: 05/09 - quinta-feira
Palestra – 40 Vagas
108. Victor Henrique Rorato. “Oratória para profissionais da educação.”
 Data: 10/09 - terça-feira
Oficina – 35 Vagas
109. Reonaldo Manoel Gonçalves. “Danças populares brasileiras”
 Data: 11/09 - quarta-feira
Comunicação Oral – 40 Vagas
110. Morgana Zardo Von Mechelin. “Educação de Jovens e Adultos no contexto da
parceria Secretaria Municipal de Educação e Escola Canto da Ilha/CUT, Florianópolis.”
111. Anderson Carlos Santos de Abreu. “Epistemologia e EJA: concepções da
modalidade.”
112. Deisi Cord. “Pouco escolarizados na cultura digital: uma relação (in)tensa.”
 Data: 18/09 – quarta-feira
Comunicação Oral – 40 Vagas
113. Thamirys Frigo Furtado. “A leitura literária na Educação Infantil: um
mapeamento dos espaços e tempos coletivos nas instituições da Rede Municipal de
Florianópolis”.
114. Nívia Barros Escouto. “A formação do leitor-literário na educação infantil: a
interação da palavra da vida cotidiana com a palavra literária.”
115. Jacira Carla Bosquetti Muniz. “Olha só, ele me enganou! Estava com sono até
agora...”. O que nos dizem os bebês? Aproximação às práticas de cuidado a partir da
etnografia na Educação Infantil.”
 Data: 19/09 – quinta-feira
Oficina – 25 Vagas
116. Graziela München Stein. “Inovando e transformando a didática na sala de aula.”
 Data: 23/09 – segunda-feira
Oficina – 25 Vagas
117. Emilly Fidélix da Silva. “Grupo de Educadores Google – oficina prática”
 Data: 24/09 – terça-feira
Oficina – 35 Vagas
118. Sandro Piacentini. “O humor como metodologia de trabalho.”
 Data: 25/09 – quarta-feira
Relato de Experiência e Oficina – 35 Vagas
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119. Simoni Conceição Rodrigues Claudino. “O Lugar da Literatura Infantil no
Projeto Político Pedagógico das Instituições Públicas de Educação Infantil da rede
Municipal de Educação de Florianópolis.”
120. Simone Cristiane Silveira Cintra. Oficina – “Linguagens da Arte na Educação
Infantil.”
 Data: 26/09 – quinta-feira
Oficina – 40 Vagas
121. José Douglas Alves dos Santos. “Projeto Cinedocência: O sorriso da Mona Lisa.”
 Data: 01/10 – terça-feira
Oficina – 25 Vagas
122. Dulce Márcia Cruz e Denise Figueredo Loch. “Game Comenius: o jogo da
didática”.
 Data: 02/10 – quarta-feira
Palestra e Apresentação Oral – 40 Vagas
123. Giselle Silva Machado de Vasconcelos. “Você vai ter que aprender a
desobedecer! A Participação das crianças na relação pedagógica: um estudo de caso na
educação infantil.”
124. Tatiane Moraes Garcez. “Desenvolvimento sociocomunicativo.” (palestra)
 Data: 03/10 – quinta-feira
Apresentação Oral – 40 Vagas
125. Zoleima Pompeo Rodrigues. “A Inserção na relação educativo-pedagógica na
Educação Infantil.”
126. Joselma Salazar de Castro. “A Docência na Educação Infantil como Ato
Pedagógico.”
127. Altino José Martins. “Minúncias da Vida Cotidiana no Fazer-fazendo
da
Docência na Educação Infantil.”
 Data: 08/10 – terça-feira
Oficina – 25 Vagas
128. Tatiane Rousseau Machado. “Oficina de produção textual: ata/ resumo x
síntese”.
 Data: 09/10 – quarta-feira
Palestra e Apresentação Oral – 40 Vagas
129. Marilene Faria Büttenbender e Maria Aparecida Hahn Turnes. “Educação
Especial na Educação Infantil.”
130. Tatiane Moraes Garcez.”Sinais de alerta para o desenvolvimento infantil”
(palestra)
131. Nadine Heisler e Sabrina Vieira da Luz. “Dislexia no ambiente escolar”
(palestra)
 Data: 10/10 – quinta-feira
Oficina – 25 Vagas
132. Gustavo Dela Bruna Noronha. “Oficina de Excel Básico para educadores”
 Data: 16/10 – quarta-feira
Palestra e Apresentação Oral– 40 Vagas
133. Tatiane Moraes Garcez. “Habilidades de Consciência Fonológica.”
134. Luciane Volken. “Os espaços e tempos educativos: suas implicações nas
aprendizagens dos educandos.”
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135. Irene Vonsovicz Zeglin. “Ambientalização Curricular na Educação Infantil: um
diálogo possível a partir das relações com a natureza, o afeto e o cuidado.”
 Data: 17/10 – quinta-feira
Oficina – 25 Vagas
136. Gustavo Dela Bruna Noronha. “Oficina de Excel Básico para educadores”
 Data: 22/10 – terça-feira
Oficina – 25 Vagas
137. Tatiane Rousseau Machado. “Oficina produção textual: projeto”.
 Data: 23/10 – quarta-feira
Apresentação Oral e Palestra – 40 Vagas
138. Elaine de Paula. “Vem Brincar Na Rua. Entre o Quilombo e a Educação Infantil:
Capturando Expressões, Experiências e Conflitos de Crianças Quilombolas no
Entremeio Desses Contextos.”
139. Gabriela Albanás Couto. “Educação de Jovens e Adultos em espaços não
escolares: desafios e possibilidades.”
140. Daniela Fernanda Sbravati. “Frutos do suor: relações de exploração, produção e
dependência do Trabalho doméstico na corte imperial.”
 Data: 24/10 – quinta-feira
Oficina – 25 Vagas
141. Graziela München Stein. “Inovar com interação: Google Trainer.”
 Data: 28/10 – segunda-feira
Oficina – 25 Vagas
142. Emilly Fidélix da Silva. “Grupo de Educadores Google – oficina prática.”
 Data: 29/10 – terça-feira
Oficina – 25 Vagas
143. Sandro Piacentini. “O humor como metodologia de trabalho.”
 Data: 30/10 – quarta-feira
Apresentação Oral e Palestra – 40 Vagas
144. Paula Cortinhas de Carvalho Becker. “Do Programa Mais Educação à Educação
Integral: O Currículo como Movimento Indutor.”
145. Cláudia Silva. “Escola a Tempo Inteiro: análise dos discursos especializados.”
146. Vânio César Seemann. “O que Significa mais tempo na Escola? Sobre as
Políticas de Jornada em Tempo Integral nos Microcontextos das redes municipais de
ensino.” (Palestra)
 Data: 31/10 – quinta-feira
Cinema – 50 Vagas
147. José Douglas Alves dos Santos. “Projeto Cinedocência: A Caça”.
 05/11 – terça-feira
Palestra – 40 Vagas
148. Dinorá Meinicke. “Formação Continuada numa Perspectiva da Educação para a
Inteireza: Uma necessidade do professor de Creche.”
 06/11 – quarta-feira
Apresentação Oral – 40 vagas
149. Odimar Lorenset. “BNCC e os campos de experiência: ênfase em arte e
movimento.”
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150. Karina de Araújo Dias. “A formação continuada dos profissionais da educação
da Rede Municipal de Florianópolis: governamento e constituição de subjetividades
docentes.”
 Data: 07/11 – quinta-feira
Oficina – 25 Vagas
151. Sandro Piacentini. “O humor como metodologia de trabalho.”
 Data: 12/11 – terça-feira
Oficina – 25 Vagas
152. Luciene Fontão. "Antonieta: uma Professora Cronista.”
 Data: 13/11 – quarta-feira
Apresentação Oral – 40 vagas
153. Márcia Bressan Carminati. “Tomando a palavra... O processo de formação da
Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito (2004/2013).”
154. Cláudio Roberto Antunes Scherer Júnior. EJA: “Cultura escolar.”
 Data: 14/11 – quinta-feira
Oficina – 25 Vagas
155. Caue Fernando de Menezes Dias e Victor Henrique Rorato. “Executivo e
Legislativo: quais os reais papéis dos poderes na educação municipal.” (2h)
 Data: 19/11 – terça-feira
Palestra – 40 Vagas
156. Manuel Sebastián Rebollo Couto e Paulo Henrique Oliveira Porto de
Amorim. “A importância da Educação Ambiental nos Dias de Hoje.”
 Data: 20/11 – quarta-feira
Oficina – 25 Vagas
157. Dulce Márcia Cruz. “Game Comenius: o jogo da didática”.
 Data: 21/11 – quinta-feira
Oficina – 25 Vagas
158. Graziela München.
 Data: 22/11 – sexta-feira
Oficina – 25 Vagas
159. Jefferson da Rosa. “Jogos Digitais Educativos: como analisar seus elementos para
o planejamento didático.” (2h)
 Data: 25/11 – segunda-feira
Oficina – 25 Vagas
160. Emilly Fidélix da Silva. “Google para Educadores: atividade prática”
 26/11 – terça-feira
Apresentação Oral – 40 vagas
161. Julianna Rosa de Souza. “Diálogos sobre Racismo e Pedagogia do Oprimido de
Paulo Freire.”
162. Janaína da Silva Ferreira. “O rompimento das barragens das investidas da Vale.”
 Data: 27/11 – quarta-feira
Apresentação Oral – 40 vagas
163. Andréa do Prado Felippe. “Processo de Alfabetização: transtornos específicos de
aprendizagem x dificuldades de aprendizagem.”
 Data: 28/11 – quinta-feira
CINEMA
164. José Douglas Alves dos Santos. “Projeto Cinedocência: O substituto.”
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Alguns registros fotográficos do 2º Ciclo do Programa Rede de Saberes
Edição 2019:

Dia 11/03/2019

Dia 11/03/2019

Dia 12/03/2019

Dia 13/03/2019

Dia 13/03/2019

Dia 14/03/2019

Dia 14/03/2019

Dia 15/03/2019

Dia 19/03/2019

Dia 20/03/2019

Dia 25/03/2019

Dia 27/03/2019

Dia 27/03/2019

Dia 27/03/2019

Dia 03/04/2019
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Dia 03/04/2019

Dia 17/04/2019

Dia 24/04/2019

Dia 24/04/2019

Dia 08/05/2019

Dia 11/05/2019

Dia 11/05/2019

Dia 16/05/2019

Dia 23/05/2019

Dia 27/05/2019

Dia 27/05/2019

Dia 05/06/2019

Dia 12/06/2019

Dia 19/06/2019

Dia 26/06/2019

Dia 26/06/2019

Dia 11/07/2019

Dia 11/07/2019
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Dia 11/07/2019

Dia 14/08/2019

Dia 28/08/2019

Dia 05/09/2019

Dia 10/09/2019

Dia 11/09/2019

Dia 26/09/2019

Dia 26/09/2019

Dia 01/10/2019

Dia 02/10/2019

Dia 03/10/2019

Dia 08/10/2019

Dia 05/11/2019

Dia 06/11/2019

Dia 07/11/2019

Dia 12/11/2019

Dia 13/11/2019

Dia 26/09/2019
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Dia 17/11/2019

Dia 23/11/2019

Dia 23/11/2019

Dia 25/11/2019

Dia 26/11/2019

Dia 28/11/2019

Publicação de Anais de resumos expandidos 2018-2019

Devido ao sucesso do Programa Rede de Saberes do Polo UAB Florianópolis,
no que tange ao número de adesão dos ministrantes, bem como, o feedback positivo dos
participantes, no final do ano letivo de 2019, organizamos uma publicação de Anais de
resumos expandidos intitulada: “Programa Rede de Saberes do Polo UAB
Florianópolis – Anais de resumos expandidos 2018-2019”.
A publicação reúne 53 (cinquenta e três) resumos expandidos e foi cadastrada
na Câmara Nacional do Livro. Salientamos que o envio dos resumos pelos
ministrantes/autores foi facultativo, motivo pelo qual, configura-se neste cômputo. A
diagramação foi realizada pela empresa Vitae Brasil.
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Abaixo, os títulos dos resumos expandidos que integram a publicação e seus
respectivos autores:
1. O ensino da matemática no primeiro ciclo do ensino básico: a apropriação do
sistema de numeração decimal – estudo de caso - Adriane Carmen Biondo e Rui
Trindade
2. Minúcias da vida cotidiana no fazer-fazendo da docência na educação infantil Altino José Martins Filho, Lourival José Martins Filho, e Maria Carmem
Silveira Barbosa
3. Oficinas de mídia-educação com o game comenius: como criar aulas usando
jogos digitais - Ana Cristina Nunes Gomes Müller e Dulce Márcia Cruz
4. A cidade e suas possibilidades enunciativas: polifonia e empoderamento - Ana
Lúcia Machado
5. Narrativas biográficas sobre Frida Kahlo:Entrelaçando Literatura e História da
Arte para diferentes leitores - Ana Maria Alves de Souza e Tânia Regina
Oliveira Ramos
6. A importância da formação (psico)linguística do professor alfabetizador para
obtenção de bons resultados na alfabetização - Andréa do Prado Felippe e
Leonor Scliar-Cabral
7. Processo de alfabetização: sinais de alerta para transtornos e dificuldades de
aprendizagem - Andréa do Prado Felippe
8. Professor Temporário: Situações da Docência em Educação Física na Rede
Municipal de Ensino de Florianópolis (2011/2017) - Artur Gomes de Souza e
Fabio Machado Pinto
9. Escola a tempo inteiro: análise dos discursos especializados - Cláudia da Silva e
Ariana Cosme
10. Saberes docentes na EJA de Florianópolis - Claudio Roberto Antunes Scherer
Júnior
11. Contos e encantos da Ilha do Campeche - Cristiane Guimarães, Nildes Lage e
Solange Rocha
12. Formação de professores na Itália: uma análise na aula de música - Dayse Fagan
Fonseca e Teresa Mateiro
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13. Aplicação de mapa conceitual como recurso de trilha de aprendizagem para
capacitação em atendimento educacional de profissionais do ensino a distância Denise Dantas Jerônimo e Jamile Cristina Ajub Bridi
14. Desafios de implementação do g suite for education numa escola particular Diana Calheiro e Jamile Cristina Ajub Bridi
15. Aprendizagem escolar e tecnologias digitais: controvérsias reveladas por
alunos/as do ensino fundamental - Diane Schlieck e Martha Kaschny Borges
16. Formação continuada numa perspectiva da educação para a inteireza: uma
necessidade do professor de creche - Dinorá Meinicke e Andréia Mendes dos
Santos
17. Powtoon e sala de aula: elementos para uma educação inovadora

- Emilly

Fidelix da Silva e Jamile Cristina Ajub Bridi
18. Coaching educacional: conceito, aplicação e possibilidades de qualificação
docente - Fabiana Gonçalves
19. Juntos é bem melhor - Fabiana Cristina Acordi Nunes e Léo Jorge Peixoto da
Silva|
20. Alfabetização

sob

o

olhar

dos

alfabetizadores:

um

estudo

sobre

essencialiadades, valorações, fundamentos e ações no ensino da escrita na
escola - Fernanda Cargnin Gonçalves e Mary Elizabeth Cerutti-Rizzatti
21. Letramento informacional na educação básica: Percepções da direção escolar Fernanda Cláudia Lückmann da Silva e Lourival José Martins Filho
22. Educação de Jovens e Adultos em espaços não escolares: desafios e
possibilidades - Gabriela Albanás Couto e Ione Ribeiro Valle
23. Tecnologias da informação e comunicação na formação inicial do professor de
música: um estudo sobre o uso de recursos tecnológicos por estudantes de
licenciatura em música no estado de Santa Catarina - Gilberto André Borges e
Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo
24. As parcerias da música no contexto dos anos iniciais da RME de Florianópolis Gislene Natera e Gilka Elvira Ponzi Girardello
25. A arte de Nilo Dias no cenário cultural florianopolitano - Haylor Delambre
Jacques Dias e Maria de Fátima Fontes Piazza
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26. Ambientalização curricular na educação infantil: um diálogo possível a partir
das relações com a natureza, o afeto e o cuidado - Irene Vonsovicz Zeglin e
Fátima Elizabeti Marcomin
27. As tecnologias digitais a favor da inclusão: Um estudo de caso de uma criança
surda na educação infantil - Jaqueline Maria Coelho Maciel e Maurini de
Souza
28. Cinedocência: reflexões sobre o trabalho e a vida docente - José Douglas Alves
dos Santos
29. Sentidos de ciência no ensino fundamental - José Pedro Simas Filho Suzani
Cassiani
30. A docência na educação infantil como ato pedagógico - Joselma Salazar de
Castro, Luciane Maria Schlindwein e Julice Dias
31. Educação (física) na cultura digital: formação continuada com professores de
escolas públicas de Santa Catarina na modalidade EaD - Juliano Silveira e
Giovani de Lorenzi Pires
32. Desenvolvimento de um sistema solar no laboratório de ciências - Julisse Oker
Savi da Silva
33. A formação continuada dos profissionais da educação da Rede Municipal de
Florianópolis: governamento e constituição de subjetividades docentes - Karina
de Araújo Dias e Claricia Otto
34. A memória de trabalho e seu papel na aprendizagem, em especial, da leitura Lidiomar José Mascarello e Mailce Borges Mota
35. Reflexões sobre a identidade docente e as tecnologias do imaginário no
ambiente educacional - Lucélia Moreira Pereira e Leandro De Bona Dias
36. Os jogos digitais para o desenvolvimento da consciência fonológica na
alfabetização - Luciana Augusta Ribeiro do Prado e Daniela Karine Ramos
37. Os espaços e tempos educativos: suas implicações nas aprendizagens dos
educandos - Luciane Volken e Neide Martins Arrias
38. Nos passos de Antonieta: escrever uma vida - Luciene Fontão
39. A importância do desenvolvimento da consciência fonológica no processo de
alfabetização - Marco Cesar Krüger da Silva e Dalva Maria Alves Godoy
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40. O trabalho da oralidade nas escolas municipais de Florianópolis - Maria Letícia
Naime Muza e Marcos Antônio Rocha Baltar
41. A compreensão de trabalho dos professores do PROEJA-FIC contexto da
parceria SME e Escola Canto da Ilha/CUT, Florianópolis - Morgana Zardo von
Mecheln e Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin
42. A formação do leitor literário na educação infantil: a interação da palavra da
vida cotidiana com a palavra literária - Nivia Barros Escouto e Nelita
Bortolotto
43. Integração curricular: caminho de indução à formação humana integral em
projetos de educação integral - Paula Cortinhas de Carvalho Becker e Juares
da Silva Thiesen
44. Educomunicação e teoria ator-rede: fundamentos e interface com a Educação
Básica - Raquel Regina Zmorzenski Valduga Schöninger
45. Facebook: as ações que jovens com deficiência intelectual realizam na rede
social digital à luz dos princípios da autoadvocacia - Rosângela Kittel e Martha
Kaschny Borges
46. Uso de jogo online no apoio ao processo de alfabetização infantil – Programa
Domlexia - Sabrina Vieira da Luz, Nadine Heisler e Eduardo Correa Soares
47. Oficinas de bonecas/os negras/os: tecendo diálogos acerca da constituição
identidade e do pertencimento étnico-racial na infância - Sandra Regina Pires e
Fabienne Neide Cunha
48. O humor como metodologia de trabalho - Sandro Piacentini e José Ronaldo
Faleiro
49. A docência e suas práticas a partir da inserção dos computadores móveis do
projeto um computador por aluno na grande florianópolis: três realidades, um
estudo - Tatiane Rousseau Machado e Martha Kaschny Borges
50. A leitura literária na educação infantil: um mapeamento dos espaços e tempos
coletivos nas instituições da rede municipal de Florianópolis (sc) - Thamirys
Frigo Furtado e Eliane Debus
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51. Política de educação integral no ensino fundamental brasileiro: perspectivas,
possibilidades e limites - Vânio Cesar Seemann e Geovana Mendonça Lunardi
Mendes
52. Tarefas comunicativas na educação de crianças nos anos iniciais - Wagner
Ferreira Angelo e Maria Laura Pozzobon Spengler
53. A inserção na relação educativo-pedagógica na educação infantil - Zoleima
Pompeo Rodrigues e Kátia Adair Agostinho

Programa Rede de Saberes – Outras Formações Técnicas

Formação continuada na EBM Herondina Medeiros Zeferino

No início do ano de 2019 a coordenadora do Polo, Profa. Andréa do Prado
Felippe recebeu um convite do diretor Willian Pauli e da orientadora educacional
Cristiane Moraes, representantes da EBM Herondina Medeiros Zeferino, para ministrar
um curso de formação técnica “Alfabetização no contexto do letramento” para as
professoras alfabetizadoras do 1º e 2º ano, professoras auxiliares e equipe pedagógica.
O planejamento foi realizado de modo colaborativo para definição do conteúdo
programático, carga horária de formação e data dos encontros presenciais. Foram
previstos e realizados 10 encontros de formação, com a carga horária de 40 horas, que
versaram sobre a teoria e a prática do processo de alfabetização. A formação teve como
objetivo geral auxiliar as profissionais da unidade educativa na organização de seus
planos de ensino e aprendizagem e nos desafios existentes no cotidiano da sala de aula.
Objetivos específicos:
 possibilitar a ampliação do debate científico entre os profissionais da SME, de
modo a contemplar a Meta 16 do Plano Municipal: “[...] garantir a todos os
profissionais da educação do município, formação continuada em serviço,
considerando necessidades, demanda e contextualização dos sistema de ensino”.
 possibilitar o aprofundamento teórico dos profissionais no que tange a
paradigmas, perspectivas, metodologias e temáticas pertinentes ao processo de
ensino e aprendizagem inicial da língua escrita - Alfabetização (faceta
linguística) e Letramento (facetas interativa e sociocultural), por meio do
estudo regular e reflexivo, a fim de buscar maior aproximação entre teoria e
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prática pedagógica e a melhoria da qualidade da educação;
 subsidiar os profissionais quanto às especificidades do processo de
alfabetização e do objeto de ensino;
 buscar contribuições científicas das áreas da Psicogênese, da Psicologia
Cognitiva, da Linguística Aplicada, da Psicolinguística, da Fonologia, da
Sociolinguística, entre outras, a fim de ampliar o debate
sobre o
desenvolvimento das facetas linguística, interativa e sociocultural
da
aprendizagem inicial da língua escrita;
 promover uma ação formativa que contribua para o atendimento das metas
mobilizadoras da SME 2017/2020, quais sejam: 1) aumentar a proficiência dos
estudantes na Prova Brasil em 8% em Língua Portuguesa para os anos iniciais;
2) aumentar em 30% o número de estudantes do 3º ano do EF nos níveis mais
avançados da ANA (níveis 4 e 5) e 8% em Língua Portuguesa para os anos
iniciais;
Conteúdo Programático
 Alfabetismo X Analfabetismo Funcional no Brasil – indicadores nacionais e
internacionais
 Perspectiva histórico-cultural e a Alfabetização;
 Alfabetização e Letramento na Proposta Curricular de Florianópolis, BNCC,
PNAIC e Pró-Letramento;
 A estrutura e funcionamento do Sistema de Escrita Alfabético-Ortográfico do
Português do Brasil;
 Consciência Fonológica – conceito, níveis, avaliação, atividades, jogos virtuais e
manipulativos;
 Modalidades Organizativas do Trabalho Pedagógico – Projeto de pesquisa,
Projeto de letramento, Sequência didática, Atividade de sistematização e
atividade permanente;
 Currículo e avaliação da Alfabetização;
 Variação linguística e Alfabetização;
 O perfil do professor e o ambiente alfabetizador;
 Memória e aprendizagem.
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Foto: primeiro dia do curso de formação no dia 04 de abril de 2019 na EBM Herondina Medeiros
Zeferino

Foto: encerramento do curso em 16 de dezembro de 2019
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Oficina no Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú
No dia 05 de dezembro de 2019 o Instituto Federal Catarinense – Campus
Camboriú, por meio da equipe docente do Curso de Licenciatura em Pedagogia,
promoveu o “II Ciclo de debates em educação” e contou com a participação da
coordenadora do Polo Andréa do Prado Felippe ministrando a oficina “Alfabetização:
transtornos específicos de aprendizagem X dificuldades de aprendizagem”.
O evento foi gratuito e aberto à comunidade educativa e público em geral. A
participação neste evento serviu como um passo importante no estabelecimento de
parceria entre o IFC Camboriú e o Polo UAB Florianópolis, pois na ocasião foi possível
fazer a divulgação do Programa Rede de Saberes e convidar a equipe docente e discente
para participar do programa em 2020.

Cartaz de divulgação da oficina

Curso de idioma - Português para refugiados

O Polo UAB Florianópolis sedia desde o ano de 2019, o curso de Português
para refugiados, por meio da parceria com a Organização Pelos Refugiados – OPR. O
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curso foi ofertado em nível básico e intermediário por professores voluntários
vinculados à organização.
A contrapartida do polo é a oferta de estrutura física e disponibilização de
equipe de apoio para acolhida e orientação aos participantes. O curso é gratuito e
ministrado as terças e quintas-feiras das 19h00min às 21h00min, com um pequeno
intervalo para lanche.

8. 3.4

FORMAÇÃO TÉCNICA 2020

O Programa Rede de Saberes do Polo UAB Florianópolis

Por decorrência do crescimento exponencial dos trabalhos apresentados no ano
passado aliado às avaliações positivas em relação ao Programa Rede de Saberes, a
equipe do Polo UAB considerou relevante dar continuidade às ações formativas do 3º
ciclo ampliando assim os repertórios acadêmicos e as vivências educativas entre
profissionais da rede, graduandos, graduados, especialistas, mestres e doutores das
Instituições Públicas de Ensino Superior conveniadas e também público em geral.
Neste ano, em virtude da pandemia e do decreto de isolamento social, a
formação continuada foi realizada remotamente das 19:00 às 21:00, em formato de
lives, por meio do aplicativo Meet, Facebook e Youtube2.

2

Os vídeos das lives estão publicados no Canal Institucional do Polo UAB no Youtube:
https://www.youtube.com/results?search_query=polo+uab+florian%C3%B3polis+rede+de+saberes
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O programa contemplou 56 lives3 com unidades temáticas diversificadas numa
abordagem interdisciplinar visando contribuir para a formação humana integral. Ao
todo foram ofertadas 114 horas de formação, contemplando o montante de 2580
inscritos.
A exemplo da dinâmica dos anos anteriores, contamos com a participação de
diversos segmentos, tais como: profissionais da educação da SME, acadêmicos das
Instituições de Ensino Superior da Universidade Federal de Santa Catariana, - UFSC,
Universidade Estadual de Santa Catarina – UDESC, Instituto Federal Catarinense –
Campus de Camboriú, além de convidados especiais da comunidade de Florianópolis e
microrregião.
Seguem na tabela abaixo, indicadores que revelam a evolução do atendimento
do público alvo e o contingente de abrangência. No ano de 2019 tivemos um montante
de 340 inscrições, sendo que em 2020 totalizam 2580 inscrições.

PROGRAMA REDE DE SABERES - INDICADORES 2020
Mês de formação

Carga
Horária

Inscritos/participantes

Trabalhos apresentados

junho
julho
agosto
setembro/outubro
outubro/novembro
Total

18h
20h
20h
30h
26h
114 horas

284
437
603
700
556
2580 participantes

12
10
9
13
12
56 trabalhos

Programação Rede de Saberes virtual – 2020
 Data: 15/06 – segunda-feira
1. Rôsangela Kittel, Andressa Roveda e Leandro Matos. "O uso da tecnologia no
apoio à identificação do autismo: aliando educação com inovação.”
 Data: 16/06 – terça-feira
2. Regina Lima. “Gestão escolar em tempos de pandemia”
 Data: 17/06 – quarta-feira
3. Ildo Janir Turatti. “Construção do pertencimento de uma comunidade escolar.”
 Data: 18/06 – quinta-feira
4. Ingrid Knochenhauer. “Análise dos efeitos de forma e de absorção sonora em salas
de aula retangulares utilizando simulação computacional.”
3

O material pedagógico, em formato Power Point, utilizado nas lives, podem ser acessados no Portal Educacional da
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Link de acesso:
https://sites.google.com/sme.pmf.sc.gov.br/polouabfloripa/rede-de-saberes?authuser=0
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 Data: 19/06- sexta-feira
5. Ana Maria Alves de Souza. “O Ensino de Artes Visuais e a Formação da Memória
Artística e Cultural: um Jogo entre as Narrativas de si, biografias e arquivos.”
 Data: 22/06 – segunda-feira
6. Marlene Salete Comiotto. “Convivialidade sadia.”
 Data: 23/06 – terça-feira
7. Andréa do Prado Felippe. “Consciência Fonológica em crianças pequenas”
 Data: 24/06 – quarta-feira
8. Julisse Oker Savi da Silva. "Participação de uma professora da Rede Municipal de
Ensino de Florianópolis no Programa de Aperfeiçoamento de Professores da Educação
Básica no Canadá – Parceria CAPES/CICan/Fanshawe/Niagara College."
 Data: 25/06 – quinta-feira
9. Dulce Márcia Cruz. “Aprendizagem com jogos digitais em tempos de pandemia.”
 Data: 26/06 – sexta-feira
10. Lilian Claudete Oda Ferreira.“Proteger pra quê? A Geografia da Ilha num olhar
através das Fortalezas.”
 Data: 29/06 – segunda-feira
11. Andressa Roveda, Leandro Matos, Rosângela Kittel e Sheila Torma Rodrigues.
"Aliando inovação e educação na busca dos comportamentos indicadores de Altas
Habilidades /Superdotação em uma escola pública (EBM intendente Aricomedes da
Silva/EBIAS).”
 Data: 30/06 – terça-feira
12. Klalter Bez Fontana Arndt. “Educação em tempos de pandemia: o olhar do
pedagogo para sua prática em tempos de pandemia.”
 Data: 20/07- segunda-feira
13. Maria Salete. “Ler para compreender: a leitura como objeto de ensino.”.
 Data: 21/07 – terça-feira
14. Fábio Medeiros. “Roleplaying Games (RPG) e Educação: Como criar histórias
colaborativas com os alunos.”
 Data: 22/07 – quarta-feira
15. Narjara Zimmermann e Regina Lima. “Educação Integral da EBIAS: em busca
de uma educação inovadora e inclusiva.”
 Data: 23/07 – quinta-feira
16. Lauro Roberto Lostada. “A jornada do herói e a identidade midiática docente no
contexto da cultura digital.”
 Data: 24/07- sexta-feira
17. Juliana Cristina Bertoloto. “O mundo da Horta no olhar audiovisual.”
 Data: 27/07- segunda-feira
18. Mônica Wendhausen e Silvio Luiz Indrusiak Weiss. “A pesquisa como método
(metodologia) numa escola municipal de Florianópolis do Ensino Fundamental I.”
 Data: 28/07 – terça-feira
19. Angelina Immig Lottermann e Vanessa Philippi Cecconi. “Grupo de Escuta:
Programa Saúde na Escola na EBM João Alfredo Rohrn.”
 Data: 29/07 – quarta-feira
20. Narjara Zimmermann, Emmanuel Ricardo da Luz Sousa, Samantha Vieira da
Silva. “Quando a Educação Integral e o PIBID se encontram: relatos de práticas e
vivências sobre o tema lixo.”
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 Data: 30/07 – quinta-feira
21. Maria Eugenya Ferreira Pinto Durieux e Roberta Silvano. Educação do
Campo: Base Curricular da Rede Municipal de Palhoça.
 Data: 31/07 – sexta-feira
22. Virgínia de Mello Shinzato. “Educação da Vida - um olhar transformador.”
 Data: 17/08 – segunda-feira
23. Antônio Chedid Neto e Diego Pacheco. “A EJA e a Educação Popular na
pandemia: o caso da Rádio EJA de Florianópolis.”
 Data: 18/08 – terça-feira
24. Olivia Rochadel.“O profissional e o esgotamento energético.”
 Data: 19/08 – quarta-feira
25. Degelane Cordova Duarte. “Planejamento escolar: processo de Reflexão e diálogo
com a prática pedagógica.”
 Data: 20/08 – quinta-feira
26. Mônica Wendhausen e Rafaela Mariana Werner Ferreira. “A pesquisa como
método (metodologia) numa escola municipal de Florianópolis do Ensino Fundamental
I - módulo II.”
 Data: 21/08- sexta-feira
27. Mario Abel Bressan Júnior. “Como ser um professor afetivo no ensino híbrido?”
 Data: 24/08- segunda-feira
28. Fernanda Gonçalves. “A relação dos bebês com os livros no cotidiano da
Educação Infantil.”
 Data: 25/08 – terça-feira
29. José Douglas Alves dos Santos, Lizyane Francisca Silva dos Santos e Tainá
Torres Mesquita. “Curtas em diálogo.”
 Data: 26/08 – quarta-feira
30. Franciani Becker Roloff, Maria Isabel Ramos Alves e Monique Ouriques
Ouriques Maia. “Ressignificando a prática pedagógica do 1º ano com olhar atento na
Educação Infantil.”
 Data: 27/08 – quinta-feira
31. Reonaldo Manoel Gonçalves e Zenaide de Sousa Machado. “O Diálogo entre as
Famílias e a Brincadeira do Boi de Mamão na Educação Infantil.”
 Data: 28/08- sexta-feira
32. Graziela Munchen. “Metodologias Ativas e o Ensino Remoto: dicas e práticas.”
 Data: 14/09 – segunda-feira
33. Raquel Regina Zmorzenski Valduga Schöninger. “Novas formas de ser, estar e
conviver na Cultura Digital”
 Data: 15/09 – terça-feira
34. Iracema Munarim. “A escola na era digital e o lugar das “Outras Pedagogias”
 Data: 16/09 – quarta-feira
35. Fernanda Beatriz Ferreira de Macedo e Fernanda da Silva Lino.
“Cyberbullying: teoria e ação”
 Data: 17/09 – quinta-feira
35. Elika da Silva e Sandra Dias da Luz. “Stopmotion nos anos iniciais: literatura em
animAção”
 Data: 18/09 – sexta-feira
36. Luciano Kercher Greis. “Desenvolvimento de exergames por não programadores”
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 Data: 21/09 – segunda-feira
37. Sandra Regina Pires e Luciane Silveira Castro. “A representatividade da
diversidade étnico-racial nos recursos didático-pedagógicos: diálogos tecidos nas
oficinas de bonecas negras e bonecos negros”
 Data: 22/09 - terça-feira
38. Marta Novakoski Costa da Silva. “Musicalizando na Educação Infantil”
 Data: 23/09 – quarta-feira
39. Adriana Alves Madalena Candido. “Os espaços brincantes e as relações com a
natureza tecendo as linguagens na infância: " A vida secreta dos animais de jardim"
 Data: 24/09 – quinta-feira
40. Mônica Dias Vieira Quadros, Mônica Wendhausen e Caroline Guião Coelho
Neubert. “A pesquisa como método (metodologia) numa escola municipal de
Florianópolis do Ensino Fundamental I - módulo III”
 Data: 25/09 – sexta-feira
41. Julisse Oker Savi da Silva. “A Aprendizagem Centrada no Aluno na perspectiva
do Sistema de Ensino Canadense”
 Data: 28/09 – segunda-feira
42. Odimar Lorenset. “BNCC e o currículo da Educação Infantil: traduções e
ressignificações”
 Data: 29/09 – terça-feira
43. José Douglas Alves dos Santos, Lizyane Francisca Silva dos Santos e Tainá
Torres Mesquita. “Curtas em Diálogo”
 Data: 30/09 – quarta-feira
44. Reonaldo Manoel Gonçalves e Zenaide de Sousa Machado. “Eu não sabia que
sabia: histórias contadas a partir dos bois de mamão e das famílias"
 Data: 01/10 – quinta-feira
45. Luciene Fontão. “Texto, Informática e(m) Interação na escola: Leitura e Produção
no Ciberespaço”
 Data: 02/10 – sexta-feira
46. Carla Peres Souza e Cláudia Marcela Faleiros Lima Luiz. “Atividades não
presenciais na EBIAS: articulação de projetos por meio do trabalho colaborativo”
 Data: 19/10 – segunda-feira
47. Ronei Manoel Gonçalves. “Boi de Mamão na Escola!”
 Data: 20/10 – terça-feira
48. Tatiana Valentin Mina Bernardes. “A Literatura de Temática das Culturas
Africanas e Afro-brasileira nos acervos do Programa Biblioteca da Escola (PNBE) para
a Educação Infantil”
 Data: 21/10 – quarta-feira
49. Juline Maria Fonseca Pereira dos Santos. “Relato de Experiência de Produção de
uma Disciplina Gamificada”
 Data: 22/10 – quinta-feira
50. Mônica Wendhausen e Yalin Brizola Yared. “A pesquisa como método
(metodologia) numa escola municipal de Florianópolis do Ensino Fundamental I módulo IV”
 Data: 23/10 – sexta-feira
51. Ladice de Jesus Almeida. “Oferta Educacional no Sistema Penitenciário do Estado
de Santa Catarina”
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 Data: 26/10 – segunda-feira
 Data: 27/10 - terça-feira
52. José Douglas Alves dos Santos, Lizyane Francisca Silva dos Santos e Tainá
Torres Mesquita. “Curtas em Diálogo”
 Data: 28/10 – quarta-feira
 Data: 30/10 – sexta-feira
53. Antonio Chedid Neto, Ana Carolina Rodrigues Herrera, Julia Telésforo
Osório, Silviana Deluchi. “Preconceito Linguístico: o que é e como combatê-lo?”
 Data: 03/11 – terça-feira
54. Annabel Cristini Feijó Peres. “Práticas Pedagógicas: Motricidade e Aprendizagem
nos Anos Iniciais”
 Data: 04/11 – quarta-feira
55. Lucelia Moreira Pereira. “O aluno migrante: narrativas do labirinto"
 Data: 05/11 – quinta-feira
56. Marco Cesar Krüger da Silva. “Consciência fonológica: conceito, características e
contribuição para o processo de alfabetização”

Modelo de banner utilizado para as lives de 20204

4

As peças publicitárias do Programa Rede de Saberes do Polo UAB Florianópolis foram realizadas pelas Assessoria
de Comunicação da Secretaria Municipal de Educação.
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Modelo de cartaz utilizado para divulgação de 2020

Transmissão ao vivo das lives pelo FACEBOOK
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Canal Institucional do Polo UAB no Youtube

Participação do Polo UAB Florianópolis no Portal Educacional
da Secretaria Municipal de Educação

91

Outras Formações Técnicas Realizadas pelo Programa Rede de Saberes 2020

Curso Básico de Gestão Documental para a Diretoria de Gestão Escolar

O Curso Básico de Gestão Documental foi ofertado, em primeira edição para a
Equipe Polo UAB Florianópolis nos meses de maio e junho (conforme descrito no
relatório de teletrabalho – p. 89-92) e em segunda edição para os demais integrantes da
Diretoria de Gestão Escolar – DGE (nos meses de julho e agosto), envolvendo os
seguintes setores: Gerência de Articulação de Pessoal, Diretoria de Integração e
Mediação Escolar - DIME, Gerência de Gestão Ocupacional e Avaliação de
Desempenho - GEGOA, Gerência de Formação Continuada - GFC e do Departamento
de Apoio à Formação e Atividades Complementares - DAFAC.
As atividades do curso desenvolvidas ao longo do mês de julho e com a carga
horária de 40 horas foram centradas no compartilhamento de experiências e fontes sobre
gestão e arquivamento de documentos.
O material do curso compunha de uma apresentação de abertura e de outra de
encerramento em Powerpoint e da seguinte legislação: 1) a Lei nº 4.491/94, de
14/09/1994, que criou o Arquivo Histórico do Município de Florianópolis; 2) o Decreto
Municipal nº 622/95, de 22/08/1995, que aprovou o Plano de Destinação e Implantação
da Política de Gestão da Administração da Documentação Municipal; 3) o Decreto
Municipal nº 489, de 10/12/1998, que estabelece Normas de Avaliação e Destinação
para os Documentos da Administração Pública do Município de Florianópolis; a Tabela
de Temporalidade Documental criada e aprovada pelo Decreto Municipal nº 1.254, de
14 de Dezembro de 2001; 4) e o Decreto Municipal nº 9.988, de 15/05/2012, que
regulamenta o acesso à informação pública pelo cidadão no âmbito do poder executivo
municipal; e a Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011.
O curso ocorreu segundas, quartas e quintas-feiras, das 13h30min às
14h45min, entre os dias 01/07/2020 e 03/08/2020. Todo o material foi remetido
antecipadamente para os 42 participantes. Em cada encontro, houve a explicação do
conteúdo e a interpretação desses documentos, sua relação com nossas rotinas de
trabalho e esclarecimento de dúvidas. O restante do tempo foi dedicado ao estudo de
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cada um dos setores da Diretoria de Gestão Escolar (DGE) visando propor soluções de
gestão para seus conjuntos documentais, ao estudo da documentação produzida e
recebida pelos setores, ao desenho do fluxo da informação e da documentação existente
entre os setores da DGE e com o restante da administração municipal, à avaliação das
aulas, às pesquisas para responder dúvidas que não soube responder no momento,
atendimento dos servidores da Diretoria via e-mail e redes sociais para sanar dúvidas e
trocar informações.
O curso foi desenvolvido com a intenção de capacitar os servidores para
lidarem com os documentos gerados e recebidos e saber qual destino e tratamento lhes
dar, sensibilizar os servidores para a necessidade de adotarmos normas para nossa
gestão e arquivamento de documentos.
A finalidade do curso foi a de propor fundamentos para a criação do arquivo
setorial da Secretaria Municipal de Educação, para a convocação da Comissão Setorial
de Avaliação Documental para revisar a Tabela de Temporalidade dos Documentos da
Secretaria e acompanhar a transferência dos conjuntos documentais da DGE para o
Arquivo Histórico (texto elaborado pelo servidor Haylor Delambre Jacques Dias,
coordenador do Curso Básico de Gestão Documental).
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Curso de Português Para Refugiados
No mês de março de 2020 a organização social “Organização pelos
Refugiados” retomou suas ações no sentido de oferecer Curso de Português para duas
turmas: nível básico e intermediário. O curso é ministrado por voluntários formados nas
áreas de Francês, Inglês e Português. A parceria entre o Polo e a organização se
mantém.
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Fotos do 1º encontro do Curso de Português para refugiados em março/2020

Foto: 1º encontro do Curso de Português para refugiados em março/2020

Devido à pandemia de Covid19 e as orientações legais estabelecidas no decreto
de isolamento social, a partir de 17 de março as atividades do curso foram suspensas.
Atividades Administrativas e formação técnica da equipe Polo UAB – 2020

Os profissionais do Polo UAB Florianópolis, Andréa do Prado Felippe matrícula 14602-1, Ana Lúcia Viana Meister – matrícula 13311-6, Haylor Delambre
|Jacques Dias - matrícula 15120-3, Maria Eugênya Ferreria Pinto Durieux - matrícula
15242-0, e os estagiários Amábile Gonçalves - matrícula 50547-1, Emanuel Henrique
Dahmer - matrícula 44720-0 e Marcus Vinícius Silva Gelsleuster - matrícula 50098-4,
vinculados à Diretoria de Gestão Escolar – DGE da Secretaria Municipal de Educação,
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desenvolveram as atividades funcionais e formação técnica, em regime de teletrabalho,
no período de 01/04/2020 a 30/06/2020, conforme segue:
Observação:
1. Os servidores Andréa, Ana Lúcia e Haylor cumpriram a jornada de oito horas diárias,
distribuídas no período das 08:00 às 19:00.
2. Os estagiários Amábile, Emanuel e Marcus, acima citados, cumpriram a jornada de
seis horas diárias, distribuídas no período das 08:00 às 19:00.
3. A servidora Maria Eugenya cumpriu a jornada de quatro horas diárias. Realizou o
teletrabalho no período noturno, das 18:00 às 22:00, seguindo o horário do seu
expediente oficial
4. A servidora Ana Lúcia estava de licença saúde e integrou a equipe no dia 11/05/2020
e a partir dessa data, realizou as referidas atividades.
5. A servidora Luciana Ávila, matrícula 17962-0, esteve em licença saúde neste período.

Relatório de teletrabalho do mês de maio e junho de 2020:
DATA

ATIVIDADE

01/04 a 03/04 e de 06/04
a 10/04

1. Atribuições da equipe:
Andréa: Elaboração do Relatório para Câmara de Vereadores e Assembleia
Legislativa para manutenção do Título de Utilidade Pública – 2020.
Haylor: Planejamento do Curso de Arquivo e Gestão Documental para a
equipe Polo UAB.
Maria Eugenya: Elaboração dos formulários de avaliação do Programa Rede
de Saberes/2020.
Estagiários Amábile, Emanuel e Marcus: Leitura dos relatórios do Polo UAB
para compreensão do panorama das ações formativas desde a sua
institucionalização até o momento.
Primeira reunião por videoconferência com a equipe do Polo detalhando
informes da Prefeitura Municipal de Florianópolis sobre o teletrabalho e sobre
a periodicidade dos encontros de formação em serviço em “Curso Básico
Gestão Documental.”
Segunda reunião por videoconferência. Pauta: relatórios de gestão e de
teletrabalho, coleta de demandas de cursos, atualização do site do Polo UAB e
Curso Básico de Gestão Documental.
Atribuições da equipe:
Andréa: Dar continuidade ao relatório anual.
Haylor: Dar continuidade ao planejamento do Curso de Arquivo Documental.
Maria Eugenya: Atualização do site do Polo UAB Florianópolis
Estagiários Amábile, Emanuel e Marcus: Coletar as demandas de interesse em
curso por meio das mídias, em especial, por e-mail (força-tarefa).
Luciana Ávila: Licença saúde
Ana Lúcia Viana Meister: Licença saúde
Terceiro encontro por videoconferência: orientações em relação às primeiras
leituras do curso: a) Apresentação em Powerpoint (O que é um documento;

06/04/2020

13/04/2020

(13/04 a 17/04)

20/04/2020
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(20/04 a 24/04)

21/04/2020

22/04/2020
23/04/2020

24/04/2020

27/04/2020

28/04/2020
29/04/2020
30/04/2020

01/05/2020
04/05/2020

05/05/2020

06/05/2020

07/05/2020

08/05/2020

Ciclo da aprendizagem criativa em arquivos e na Administração Pública;
Origem dos primeiros documentos; Informação em documento; Teoria das
três idades); b) Lei Municipal nº4.491/94, que cria o Arquivo Histórico do
Município de Florianópolis.
Atribuições da equipe na terceira semana:
Haylor: seleção e envio do material para estudo por e-mail e orientação em
relação às etapas de desenvolvimento do curso.
Equipe: leitura-estudo e síntese dos textos, realização de atividades, debate e
esclarecimento de dúvidas.
Estudo semanal, haja vista a grande quantidade de material para leitura e uma
videoconferência por semana às segundas-feiras para dialogarmos sobre as
dúvidas, os avanços e novos rumos nos encaminhamentos.
Leitura-estudo: Noções básicas de gestão de documentos, slides e debates
sobre o que é um documento; como se estrutura o ciclo de criatividade em
arquivos e na administração pública; a origem dos documentos e seu
conteúdo.
Leitura-estudo: O valor dos documentos no passado e o valor atual dos
documentos; a teoria das três idades – corrente, intermediário e permanente.
Estudo durante o dia e debate no final da tarde (quarta videoconferência):
Projeto Piloto de Gestão dos Documentos da DGE que se encontram no Polo.
Quarta videoconferência das 18:00 às 19:00.
Leitura-estudo: Decreto Municipal nº 489/1998 – Estabelece as normas de
avaliação e destinação dos documentos da administração pública do
município de Florianópolis, apresentação, debates e esclarecimentos. Envio
de vídeos sobre a Lei de Acesso à Informação como atividade individual e
para debate coletivo no próximo encontro.
Estudo durante o dia e debate no final da tarde (quinta videoconferência): Lei
de Acesso à Informação – Constituição Federal – Artigo 5º, inciso XXXIII;
Lei Federal nº 12.527/11, lei de acesso à informação.
Leitura-estudo: História dos Arquivos Públicos e do acesso à informação.
Leitura-estudo: Definições de Tabela de Temporalidade Documental do
Município de Florianópolis por meio do Decreto Municipal nº 1.254/2001.
Estudo durante o dia e debate no final da tarde (sexta videoconferência):
Análise dos campos e informações da Tabela de Temporalidade Documental
do Município detalhando os documentos e as atividades que instruem.
Feriado – Dia do Trabalhador
Estudo durante o dia e debate no final da tarde por videoconferência: Como se
cria uma Tabela de Temporalidade Documental – a Comissão de Avaliação
Documental, prazos de guarda, destinação final e avaliação de documentos.
Estudo durante o dia e debate no final da tarde por videoconferência: Decreto
Municipal nº 622/95 – Aprova o Plano de Destinação e Implantação da
Política de Gestão e Administração da Documentação Municipal – normas e
diretrizes desde a produção do Documento até o seu destino final.
Estudo durante o dia e debate no final da tarde por videoconferência:
Classificação de Documentos – classificação e ordenação dos documentos
para a elaboração do Plano de Classificação de Documentos do Polo UAB.
Estudo durante o dia e debate no final da tarde por videoconferência:
Principais Instrumentos de Gestão Documental e Arquivamento – Tabela de
Temporalidade e Plano de Classificação.
Estudo durante o dia e debate no final da tarde por videoconferência: A
eliminação de documentos públicos em conformidade com as normas do
Plano de Destinação; temporalidade de documentos em arquivos
intermediários e o destino final de documentos de valor histórico, probatório,
informacional e jurídico.
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11/05/2020

12/05/2020

13/05/2020
14/05/2020

15/05/2020

18/05/2020

19/05/2020
20/05/2020
21/05/2020

22/05/2020
25/05/2020

Estudo durante o dia e debate no final da tarde por videoconferência:
Distinção entre Lei, Projeto de Lei, Medida Provisória, Proposta de Emenda
Constitucional e Decreto.
Estudo durante o dia e debate no final da tarde por videoconferência:
Prescrição de atividades de fixação e domínio de conteúdo com a análise da
Tabela de Temporalidade e da Classificação provisórias elaboradas para os
documentos do Polo. Fluxos de Documentos e de Informação para atividades
de apresentação em duplas.
Estudo durante o dia e debate no final da tarde por videoconferência: Fluxo
Documentais Enxutos - Apresentação Haylor e Amábile.
Estudo durante o dia e debate no final da tarde por videoconferência:
Conceitos de fluxo documental e de fluxo de informações, diagnóstico de
fluxos informacionais e documentais em ambientes empresariais.
Apresentação Andréa e Emanuel.
Reunião da coordenadora Andréa com a Diretora Fabrícia Luiz Souza, das
09:30 às 11:00.
Estudo durante o dia e debate no final da tarde por videoconferência:
Continuidade da discussão sobre Conceitos de fluxo documental e de fluxo de
informações, diagnóstico de fluxos informacionais e documentais em
ambientes empresariais.
Repasse dos informes da reunião para a equipe Polo UAB.
Estudo durante o dia e debate no final da tarde por videoconferência:
Mapeamento de fluxos documentais como elemento de identificação
arquivística; conceitos de fluxo associados à gestão documental (identificação
arquivística, análise crítica da gênese documental e seu contexto de produção)
- Apresentação Marcus e Maria Eugênia.
Estudo durante o dia e videoconferência no final da tarde: O Plano de
Cassificação (Publicação CONARQ).
Continuidade: Estudo sobre o Plano de Classificação.
Continuidade: Estudo sobre o Plano de Classificação.
Live da Administração Pública da UFSC, período noturno, das 19:00 às
21:30.
Estudo durante o dia e debate no final da tarde por videoconferência: Proposta
de Tabela de Temporalidade em um arquivo pessoal.
9:30 - Reunião da coordenadora com a Diretora de Gestão Escolar Fabrícia
Luiz de Souza. Pauta: Reunião de Diretores DEI e DEF; organização do
plantão presencial em todos os setores da DGE; Relatórios de Teletrabalho;
Retorno do transporte público.
Trabalho presencial da coordenadora Andréa a partir dessa data e escala dos
servidores do Polo UAB Ana Lúcia e Haylor.
Penúltima videoconferência do Curso de Gestão Documental com tarefa para
01/06/2020. Da tarefa: atribuir um código de classificação aos documentos da
Tabela de temporalidade do Polo UAB utilizando como parâmetro os códigos
do Plano de Classificação do CONARQ (entre as páginas 20 e 40 do link:
http://conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/Codigo_de_classificacao.pd
A atividade foi distribuída entre Haylor, Amábile, Ana Lúcia, Marcus,
Emanuel e Maria Eugenya. Os documentos da Tabela do Polo foram listados
em ordem alfabética e se subdividem em 20 letras, ficando 4 letras para cada
integrante.
Ana Lúcia: atividades nos documentos contidos entre as letras A e D;
Emanuel: atividades em relação aos documentos das letras E, F, G e I;
Amábile: documentos das letras J, K, L e M;
Marcus: documentos com as letras N, O, P e Q;
Haylor e Mara Eugenya: atividades com documentos das demais letras.
Andréa: Planejamento da Formação Continuada do Programa Rede de
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26/05/2020

27/05/2020

28/05/2020

29/05/2020

Saberes do mês de junho (escolha das temáticas e convite aos ministrantes).
Equipe polo UAB: estudo e execução da tarefa do curso de gestão
documental.
Andréa: Planejamento do Programa Rede de Saberes de junho (presencial).
Ana Lúcia: busca e digitalização de documentos para processos
administrativos DGE (presencial).
Equipe polo UAB: estudo e execução da tarefa do curso de gestão
documental.
Andréa: Planejamento do Programa Rede de Saberes de junho (presencial).
Ana Lúcia: busca e digitalização de documentos para processos
administrativos DGE (presencial).
Equipe polo UAB: estudo e execução da tarefa do curso de gestão
documental.
Andréa: Planejamento do Programa Rede de Saberes de junho.
Ana Lúcia: busca e digitalização de documentos para processos
administrativos DGE (presencial).
Equipe polo UAB: estudo e execução da tarefa do curso de gestão
documental.
Andréa: Planejamento do Programa Rede de Saberes de junho (presencial).

Registros fotográficos dos encontros de teletrabalho, com formação técnica para a
equipe Polo UAB, nos meses de maio e junho de 2020:
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A partir de 25/05/2020, por orientação da Secretaria Municipal de Educação e
da Diretoria de Gestão Escolar, o trabalho presencial foi retomado. A coordenadora
Andréa realizou o expediente diariamente e os profissionais mantiveram o expediente
em escala, exceto os pertencentes ao grupo de risco (Marcus e Ana Lúcia). Obs.: A
servidora Ana Lúcia, desenvolveu atividades presenciais no período de 26/05 a 26/06.
Depois, retornou ao teletrabalho.
A partir de primeiro de julho, duas novas estagiárias integraram a equipe,
Fernanda da Silva e Ethienne Garcia Oleiniscki, ambas realizando expediente presencial
das 12:00 às 18:00. No dia 30 de outubro, integrou a equipe a servidora Luciana
Augusta Ribeiro do Prado, perfazendo também, o expediente presencial diário.
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8.2.3

GESTÃO DO POLO 2017-2020

O Conselho do Polo UAB Florianópolis – 2017

Observando os arquivos sobre as ações do Conselho do Polo em 2017, obtevese os seguintes registros: no mês de março foi efetuado o cadastro do Conselho do Polo
na qualidade de pessoa jurídica e protocolado o requerimento de Utilidade Pública
Municipal na Câmara Municipal de Vereadores.
No mês de abril, realizou-se Eleição e Posse dos membros do Conselho do
Polo UAB Florianópolis para a gestão 2017-2019 que, após publicação do edital e
eleições, teve a seguinte representatividade:


Presidente do Conselho: Fabiana Gonçalves;



Representante da Equipe do Polo: Rosiane Maria Carneiro (Titular) e Luciana
Ávila (Suplente);



Representante das Instituições do Ensino Superior: Márcio Santos (Titular) e
Sérgio Wolf (Suplente);



Representante do Corpo Discente: Martha Abrantes Gonçalves e Diana
Cavalheiro (Titulares); Eliete Santin Staub e Jaqueline Maria Coelho Maciel
(Suplentes);



Representantes dos Tutores Presenciais: Maria Helena Millen (Titular) e
Djanane Semensatti (Suplente);

o Representantes do Mantenedor: Luciano Formighieri e Marcos Roberto de
Abreu (Titulares) Luciano Gonzaga Galvão e Luciana Napoleão Inácio
(Suplentes);
o Representantes da Sociedade Civil: Jane Bittencourt (Titular) Ângela Kirchner
(Suplente).

Em 2017, o Conselho do Polo UAB realizou 03 reuniões ordinárias. Dentre as
deliberações e ações destacadas estão: eleição dos novos conselheiros, Gestão
2017/2019; recebimento de 02 parcelas da verba descentralizada no valor total de
R$3.000,00 (três mil reais), para realização de pequenos reparos de infraestrutura,
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levantamento de demandas e aprovação de prestação de contas; entrega de relatório de
atividades na câmara de vereadores e publicação da Lei de Utilidade Pública Estadual
(LEI nº 17.251, de 13 de setembro de 2017).

Posse dos membros do Conselho do Polo – Gestão 2017-2019

Por meio do Conselho do Polo UAB foi realizado o gerenciamento da verba
descentralizada 2017 para a compra de materiais para pequenos reparos tais como:
lâmpadas, assento de vaso sanitário, troca de vidros, materiais de expediente, anti-mofo,
pilhas. No mês de setembro, a Lei nº 17.251, que declara a Utilidade Pública Estadual,
foi publicada.

O Conselho do Polo 2018 - Recomposição de Diretoria

No mês de abril de 2018, realizou-se a eleição e posse dos membros do
Conselho do Polo UAB Florianópolis para a gestão 2017-2019, visando à recomposição
de diretoria, conforme estatuto, haja vista, o desligamento a pedido da coordenadora
Fabiana, além de outros conselheiros. Após a publicação do edital e a respectiva eleição,
o conselho tomou a seguinte configuração:


Presidente do Conselho: Andréa do Prado Felippe;



Representante da Equipe do Polo: Rosiane Maria Carneiro (Titular) e Luciana
Ávila (Suplente);



Representante das Instituições do Ensino Superior: Márcio Santos (Titular) e
Sérgio Wolf (Suplente);
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Representante do Corpo Discente: Martha Abrantes Gonçalves e Diana
Cavalheiro (Titulares); Milton César Bero e Jaqueline Maria Coelho Maciel
(Suplentes);



Representantes dos Tutores Presenciais: Mateus Perez Jorge (Titular) e Fabiana
Araújo Diniz (Suplente);



Representantes do Mantenedor: Luciano Formighieri e Marcos Roberto de
Abreu (Titulares) Giorgia Andrea Wigers e Luciana Napoleão Inácio
(Suplentes);



Representantes da Sociedade Civil: Jane Bittencourt (Titular) Julice Dias
(Suplente).

Reunião Ordinária do Conselho do Polo UAB Florianópolis 2018 –
Primeira Reunião
A reunião ordinária do Conselho do Polo foi realizada no dia 30/04/2018 e
contou com a presença dos seguintes conselheiros: Andréa do Prado Felippe
(presidente),

Luciana

Napoleão

(suplente

da

mantenedora),

Luciana

Ávila

(representante do Polo UAB), Diana Calheiro (suplente de discente), Milton César Bero
(suplente de discente) e Martha Arantes Gonçalves (titular de discente).
A reunião teve como ponto de destaque o resgate histórico das ações do Polo
UAB desde a sua institucionalização até o momento atual. Além disso, houve a
apresentação da legislação referente ao Conselho do Polo e discussões a respeito das
competências atinentes aos membros do conselho, considerando as demandas para o ano
de 2018.

104

Foto: Conselheiros presentes na Reunião Ordinária do Conselho do Polo UAB Florianópolis realizada no
mês de abril de 2018.

Reunião Ordinária do Conselho do Polo UAB – Segunda Reunião

A segunda reunião ordinária do Conselho do Polo foi realizada no dia
29/08/2018 e contou com a presença dos seguintes conselheiros: Andréa do Prado
Felippe, Luciana Napoleão Inácio, Fabiana Araújo Diniz, Giorgia Andréa Wiggers e
Rosiane Maria Carneiro. A presidente coordenou a reunião que teve como pauta o
panorama de ações do Polo UAB, com ênfase no primeiro semestre de 2018,
correspondências recebidas e expedidas, Declaração de Utilidade Pública Municipal e
Estadual, entrega de relatórios na Câmara Municipal e Assembleia Legislativa, previsão
de ofertas de cursos de Graduação e Pós-Graduação para 2019, verba descentralizada,
entre outros.

Foto: conselheiros na reunião ordinária de agosto de 2018.

Reunião Ordinária do Conselho do Polo - Terceira Reunião

A terceira reunião ordinária do Conselho do Polo UAB ocorreu no dia
27/11/2018 e contou com a presença das conselheiras Andréa do Prado Felippe, Diane
Calheiro, Giorgia Andrea Wiggers Jane Bittencourt, Luciana Ávila e Luciana Napoleão.
Os tópicos de pauta foram: panorama dos cursos em andamento, comunicações
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recebidas e expedidas, comunicações por segmento, evasão acadêmica, previsão de
cursos para 2019, instrumento de coleta de demandas e Programa Rede de Saberes.

Foto: conselheiros na reunião ordinária de novembro de 2018.

Outras informações pertinentes sobre a gestão do Polo UAB em 2018

Relatórios de Utilidade Pública Municipal e Estadual

No mês de junho de 2018, redigimos o relatório anual de atividades e o
entregamos na Câmara de Vereadores de acordo com a Lei de Utilidade Pública
Municipal (LEI nº 17.251, de 13 de setembro de 2017).
No mês de julho, o relatório de atividades do Polo UAB Florianópolis (2017 e
1º semestre de 2018) seguiu para a Assembleia Legislativa, a fim de cumprirmos
também

com

o

estabelecido

na

Lei

de

Utilidade

Pública

Estadual.

As

certidões/declarações expedidas pelos dois órgãos constam do arquivo do Polo UAB.

Contratação de Escritório Contábil

Tendo em vista as demandas fiscais e tributárias relativas ao Conselho Polo
UAB Florianópolis, no mês de junho, efetivamos a contratação de serviços contábeis
com a empresa “Remzetti – Assessoria Contábil”, providenciando junto à Receita
Federal, a atualização cadastral, mudança do Quadro Societário, balancete contábil e
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todas as declarações exigidas pela legislação vigente, a fim de mantermos o Conselho
do Polo UAB dentro dos padrões de regularidade. O valor do serviço anual é de R$
500,00 (quinhentos reais) e foram pagos com recursos próprios pela coordenadora do
Polo.

Registro de Títulos no Cartório Civil

No mês de junho e julho, providenciamos junto ao Cartório de Registro Civil
as atas de recomposição de diretoria, de eleição de conselheiros e portarias de
nomeação. Adicionalmente solicitamos a Certidão atualizada de Registro para constar
do relatório entregue na Assembleia Legislativa.

Manutenção do Polo

No que tange aos reparos e manutenção do Polo temos 03 importantes ações
em destaque no ano de 2018: conserto da galeria pluvial e rede de esgoto, acabando com
o problema histórico de mau cheiro, trocas das peças danificadas do mobiliário do AVA
estragados pela ação das infiltrações e manutenção das persianas.

O Conselho do Polo 2019 - Eleição de Diretoria

No dia 11 de abril foi publicado o Edital para eleição do Conselho do Polo
UAB Florianópolis convocando funcionários, acadêmicos, tutores presenciais e
representantes de instituições de ensino superior vinculados ao Polo UAB Florianópolis
para eleição de representantes por segmentos, nos termos da Lei Municipal 8.933/2012
e da Portaria nº 147/2012 da Secretaria Municipal de Educação.
As assembleias por segmento realizaram-se no dia 30 de abril nas
dependências do Polo UAB e a nova Diretoria - Gestão 2019-2021 foi eleita e
regulamentada pela Portaria 120/2019. No dia 09 de maio ocorreu a solenidade de posse
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com a presença do ilustríssimo Secretário de Educação Maurício Fernandes Pereira. O
conselho foi delineado com a seguinte representatividade:


Presidente do Conselho: Andréa do Prado Felippe;



Representante da Equipe do Polo: Maria Eugenya Ferreira Pinto Durieux
(Titular) e Rosiane Maria Carneiro (Suplente);



Representante das Instituições do Ensino Superior: Osmar de Oliveira Braz
Júnior (Titular) e Klalter Bez Fontana Arndt (Suplente);



Representante do Corpo Discente: Rosa Martins (Titular) e Fernanda dos Santos
Correa (suplente); Milton César Bero

(Titular) e Gustavo Felipe de Souto

(Suplente);


Representantes dos Tutores Presenciais: Virgílio Martins da Silva (Titular) e
(Suplente - cargo vago);



Representantes do Mantenedor: Fabricia Luiz Souza (Titular) e Fernando Luís
Vieira (Suplente), Luciane Volken (Titular)

e Luciana Napoleão Inácio

(Suplente);


Representantes da Sociedade Civil: Rogério Santos da Costa (Titular) e Jane
Bittencourt (Suplente).

A posse dos conselheiros em 2019.

Posse e primeira reunião ordinária realizada no dia
09 de maio.

A segunda reunião ordinária foi realizada no dia 10/09/2019 e teve a
participação da Presidente do Conselho Andréa do Prado Felippe e os demais
conselheiros: Fabrícia Luiz Souza, Luciane Volken, Milton Cesar Bero, Virgílio
Martins da Silva, Maria Eugenya Ferreira Pinto Durieux e Rogério Santos da Costa.
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A terceira reunião ordinária foi realizada no dia 03/12 e contou com a
participação dos seguintes conselheiros: Andréa do Prado Felippe, Fabrícia Luiz Souza,
Luciane Volken, Maria Eugenya Ferreira Pinto Durieux, Milton César Bero e Virgílio
Martins da Silva.

Outras informações pertinentes sobre a gestão do POLO UAB em 2019
Reunião com acadêmicos do Curso de Informática – UDESC

No mês de março de 2019 a coordenadora do polo fez uma reunião com os
acadêmicos do curso de licenciatura em Informática e com o tutor presencial para
avaliação do curso e para convidá-los para candidatura nas assembleias de eleição de
diretoria.
Na ocasião, informou sobre as atribuições dos conselheiros, a periodicidade das
reuniões ordinárias, a importância da participação dos segmentos para acompanhar as
ações do polo, entre outras informações pertinentes.
O grupo se mostrou bastante solícito e confirmou a participação nas
assembleias para candidatura de 4 (quatro) representantes de discente e 1 (um)
representante de tutoria presencial. Todos os candidatos foram eleitos e integram o
Conselho do Polo UAB.
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Foto: reunião com os acadêmicos do Curso de Informática UDESC no mês de março/2019

Reunião UniRede e ForUAB

No dia 21 de maio a coordenadora do Polo UAB, Profa. Ma. Andréa do Prado
Felippe, acompanhada da Diretora de Gestão Escolar Fabrícia Luiz de Souza,
participaram da reunião dos mantenedores dos Polos de SC que ocorreu junto ao
Seminário Regional da UniRede, no dia 21 das 08h as 13h00min , no Plenarinho da
Reitoria Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, em Florianópolis.
A reunião foi coordenada por representantes do Fórum da Universidade Aberta
do Brasil - ForUAB e UniRede tendo como tópico principal de discussão a manutenção
orçamentária de cursos realizados em parceria entre o Sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB) ou pela Rede E-Tec, envolvendo Mantenedores de Polos (Prefeitura ou
Estados), Universidades públicas Estaduais e Federais e Institutos Federais de Educação
Profissional e Tecnológica.
Os Seminários Regionais da UniRede são realizados todos os anos nas
diferentes regiões brasileiras com objetivo de promover debates e discutir experiências
visando a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico da Educação a
Distância (EaD).
O encontro teve importância singular por viabilizar o debate sobre a
continuidade da oferta de educação pública e de qualidade, em parceria com todos os
entes federados.
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As discussões levantadas foram canalizadas para o Seminário Nacional de
Educação a Distância - UniRede, na Universidade de Brasília, no período de 04 a
06/06/2019 com audiência pública no dia 06/06/2019 na Câmara de Deputados.

Registro fotográfico da reunião coordenada pela UniRede e ForUAB em maio de 2019 no plenarinho da UDESC

Relatórios de Utilidade Pública Municipal e Estadual

No mês de junho de 2019, redigimos o relatório anual de atividades e o
entregamos na Câmara de Vereadores no dia 12/07 de acordo com a Lei de Utilidade
Pública Municipal (LEI nº 17.251, de 13 de setembro de 2017).
No dia 15 de julho, o relatório de atividades do Polo UAB Florianópolis (2017 2018) foi entregue na Assembleia Legislativa, a fim de cumprirmos estabelecido na Lei
de Utilidade Pública Estadual visando à manutenção do Título de Utilidade Pública já
conquistado.

As certidões e declarações expedidas pelos dois órgãos constam do

arquivo do Polo UAB.
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Serviços da Empresa Remzetti Contabilidade

Por decorrência das demandas fiscais e tributárias relativas ao Conselho Polo
UAB Florianópolis, mantivemos os serviços contábeis com a empresa “Remzetti –
Assessoria Contábil”, providenciando junto à Receita Federal as declarações exigidas
pela legislação vigente e o balancete contábil a fim de mantermos o Conselho do Polo
UAB dentro dos padrões de regularidade. O valor do serviço anual manteve-se em R$
500,00 (quinhentos reais) e foram pagos com recursos próprios pela coordenadora do
polo.

Registro de Títulos no Cartório Civil

No mês de junho e julho, providenciamos junto ao Cartório de Registro Civil
as atas de recomposição de diretoria, de eleição de conselheiros e portarias de
nomeação. Adicionalmente solicitamos a Certidão atualizada de Registro para constar
do relatório entregue na Assembleia Legislativa.

O Conselho do Polo – 2020

No dia 27 de fevereiro o Conselho do Polo UAB Florianópolis esteve em
reunião ordinária com os seguintes representantes: Andréa do Prado Felippe, Luciane
Volken, Fabrícia Luiz Souza, Maria Eugenya Ferreira Pinto Durieux e Milton César
Bero para tratarem de dois pontos importantes de pauta: a) necessidade de realizar a
recomposição de diretoria para substituir os conselheiros desligados a pedido e; b)
aprovação da alteração do capítulo II do estatuto do Polo UAB – inclusão da forma de
pagamento no parágrafo único.
Para deliberar sobre tais pautas foi publicado Edital 001/2020 de 13 de março
para convocação de funcionários, acadêmicos, tutores presenciais, representantes de
instituições de ensino superior e comunidade escolar nos termos da Lei Municipal
8.933/2012 e da Portaria nº 147/2012 da Secretaria Municipal de Educação e dos Art.
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46 e 54 do Código Civil 2020. No entanto, as assembleias não foram viabilizadas por
decorrência da pandemia e decreto de isolamento social.
Após orientações do Cartório “Registro de Títulos e Documentos e Pessoas
Jurídicas Iolé Luz Faria”, retomamos os encaminhamentos com a publicação do Edital
002/2020 no dia 03 de dezembro, convocando os representantes por segmento para as
assembleias no dia 17 de dezembro de 2020.
Por meio de eleição nas assembleias de recomposição, a nova diretoria para a
Gestão 2019-2021 tem agora a seguinte representantividade:


Presidente do Conselho: Andréa do Prado Felippe;



Representante da Equipe do Polo: Maria Eugenya Ferreira Pinto Durieux
(Titular) e Haylor Delambre Jacques Dias (Suplente)



Representante das Instituições do Ensino Superior: Daniela Karine Ramos
(Titular) e Gabriel de Aguiar Antunes (Suplente);



Representante do Corpo Discente: (Titular – cargo vago ) e Fernanda dos Santos
Correa (Suplente); Milton César Bero (Titular) e Gustavo Felipe de Souto
(Suplente);



Representantes dos Tutores Presenciais: Françoise Danielli (Titular) e (Suplente
- cargo vago);



Representantes do Mantenedor: Fabricia Luiz Souza (Titular) e Fernando Luís
Vieira (Suplente), Luciane Volken (Titular) e Luciana Napoleão Inácio
(Suplente);



Representantes da Sociedade Civil: Rogério Santos da Costa (Titular) e Jane
Bittencourt (Suplente).
Processo Seletivo de Coordenador de Polo UAB – 2020

Visando atender a Portaria Capes nº 232, de 9 de outubro de 2019, cuja
normativa estabelece atribuições, forma de ingresso e parâmetros atinentes aos
Coordenadores de Polo e regulamenta o Art. 7º da Portaria 183/2016 que prevê a
realização do processo seletivo com vistas à concessão de bolsas UAB - a Secretaria
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Municipal de Educação instituiu uma

Comissão de Processo Seletivo Simplificado e

tornou público o Edital para Seleção de Coordenador de Polo UAB Florianópolis nº
001/2010, no Diário Oficial do dia 18/05/2020.
As inscrições para tal processo ficaram abertas no período de 18/05/2020 a
18/06/2020, a seleção e a classificação ocorreram no dia 19/06/2020. A divulgação e
homologação do resultado final foram publicadas no dia 22/06/2020. Neste processo
seletivo para coordenador de polo, a única candidata inscrita foi Andréa do Prado
Felippe, obtendo a pontuação 25,5, conforme especificado na Portaria Nº 175/2020
ficando assim, apta para o recebimento de bolsa da CAPES para o cargo de
Coordenador de Polo UAB (quando houver matrícula ativa de no mínimo 50 alunos em
cursos EaD) e assegurada legalmente para exercer a função por até 4 anos, caso haja
interesse da mantenedora.

Relatório de Monitoramento CAPES

No mês de agosto, recebemos o Ofício nº 319/2020-AP/CGIE/DED/CAPES
com orientações sobre o processo de acompanhamento e monitoramento à distância aos
“Polos Aptos” há muitos anos. Com o objetivo de atender tal demanda, a coordenadora
preencheu o relatório de monitoramento5 disponível no SisUAB com posterior
validação do resultado pela CAPES. A ação pautou-se na atualização de fotos e
informações sobre o espaço físico, equipamentos, internet, biblioteca, equipe técnica,
documentos legais, entre outros.
No dia 06 de novembro o polo recebeu a notificação do resultado final do
monitoramento por meio do Ofício no 522/2020-COAP/CGIE/DED/CAPES, com
destaque sobre o status, sendo novamente considerado Apto - AA para oferta de cursos
a distância, sem necessidade de ambientes específicos. Porém, consta da notificação a
concessão de 30 dias para o envio de Alvará de Funcionamento e/ou Habite-se.
Em tese, o não envio implicará na alteração da situação do polo para “Apto
com Pendências”. A mantenedora, em resposta, informou a CAPES sobre os

5

A cópia do Relatório de Monitoramento/CAPES encontra-se na seção “ANEXO”.
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encaminhamentos tomados em relação ao processo de regulamentação do polo. Neste
sentido, a previsão de ajustes e envio da documentação 2021.

Manutenção do Polo

No mês de setembro o Polo UAB foi contemplado com uma pequena reforma
em relação às paredes descascadas pela ação do tempo (Salas de tutoria, Sala 1 e
Coordenação), azulejos descolados no banheiro feminino e Centro de Convivência,
bem como, reparo na fiação exposta do depósito.

9.

COLETA DE DEMANDAS DE CURSO DE GRADUAÇÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO - 2018-2020

Com o intuito de fazer um levantamento sobre as demandas de formação, a
equipe Polo UAB Florianópolis se debruçou sobre o planejamento e organização de um
instrumento de coleta de demandas de cursos de aperfeiçoamento, graduação e pósgraduação para um mapeamento substancial e fidedigno das áreas e níveis de interesse
da comunidade local e microrregião. Esse instrumento foi elaborado no final de 2018 e
vem sendo reestruturado anualmente para que tenhamos dados cada vez mais
especializados.
Desde então, o formulário vem sendo socializado por e-mail, no site do Polo
(home), por meio das mídias sociais. Em duas semanas de compartilhamento obteve-se
446 participantes da pesquisa e esse número vem crescendo continuamente.
A fim de ampliarmos o espectro do campo de pesquisa, no mês de dezembro de
2019, a equipe Polo UAB engendrou um movimento pró-coleta por meio de entrevista
pessoal e entrega de folhetos informativos no Terminal Integrado do Centro de
Florianópolis – TICEN.
Essa ação contribuiu para a divulgação das ações do Polo UAB no município
de Florianópolis. Adicionalmente, possibilitou a apresentação do Sistema da
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Universidade Aberta - SISUAB, pois percebeu-se, na ocasião, que o programa ainda é
desconhecido por um percentual significativo da população.

Fotos da equipe Polo UAB Florianópolis em pesquisa no Terminal Integrado do Centro

Como ponto positivo fomos contemplados com uma notícia do colunista Mário
Motta/NSC, Confira abaixo:
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Esse pessoal vai falar com você (Foto: divulgação UAB/Floripa).

A equipe do UAB (Universidade Aberta do Brasil) polo Florianópolis, ligado à
Secretaria Municipal de Educação, está fazendo uma pesquisa de interesse em cursos
gratuitos de aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação.
O objetivo é coletar dados sobre a necessidade de cursos para atender a capital
catarinense e microrregião. Até o final da semana que vem, uma equipe estará
conversando com a população no Terminal de Integração do Centro, Ticen, das 8h às
17h.
Os cursos do Polo UAB Florianópolis são na modalidade a distância. Já foram
oferecidos 52 cursos de 12 universidades conveniadas. Grande parcela dos cursos é
destinada aos profissionais da área de educação (licenciatura), gestão pública, gestão
em saúde e biblioteconomia. Depois do Ticen, a ação irá visitar escolas de ensino
médio, comércio, entre outros setores.
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Responda ao questionamento e diga o curso de sua preferência.
(Foto: divulgação UAB/Floripa)

Já foram entrevistadas 718 pessoas. A meta é conseguir 5 mil participantes. A
população pode registrar o seu interesse em cursos, acessando o seguinte link:
http://bit.ly/359Akay.
Fonte: https://www.nsctotal.com.br/colunistas/mario-motta/uab-florianopolis-vai-ao-ticen-levantar-quaiscursos-a-populacao-quer
Acessado em: 26/11/2020

No ano de 2020 a equipe continuou a pesquisa enviando os formulários de
registro de interesse para novos contatos, em especial, para os participantes das lives do
Programa Rede de Saberes.
Atualizando os dados no mês de novembro de 2020 percebemos que a amostra
subiu para 1971 participantes. Além das áreas de interesse, tem sido possível traçar um
panorama quali-quantitativo sobre o perfil sócio-econômico dos participantes entre
outras informações. Os indicadores levantados por tal instrumento servem de base para
articulação de cursos em EaD junto a CAPES e Instituições Públicas de Ensino
Superior.
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Banner de acesso ao formulário de coleta de demandas - site do Polo UAB Florianópolis (home)

Dados importantes coletados a partir da análise da amostra

Dos 1971 participantes da enquete 1189 são da área educacional (908
professores, 210 auxiliares de sala, 32 supervisores escolares,

14 orientadores

escolares, 10 administradores escolares, 9 diretores de unidade educativa e 15
bibliotecários escolares).
Abaixo apresentamos alguns excertos da enquete que consideramos relevante
destacar em relação ao perfil sócio-educativo dos participantes da pesquisa:
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Relativo à análise das demandas de cursos de graduação e pós-graduação
apresentadas pelos participantes da pesquisa, até a presente data (23/11/2020), temos
abaixo o ranking das 10 (dez) primeiras áreas de interesse:

ÁREAS DE MAIOR INTERESSE DOS PARTICIPANTES
GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

Pedagogia - 431
Licenciatura em Informática - 278
Artes - 183
Letras Português - 163
Línguas Estrangeiras - 141
História - 168
Filosofia - 138
Geografia - 77
Matemática - 89
Educação Física - 47

Psicopedagogia - 671
Gestão Educacional - 514
Mídias na Educação - 498
Educação para Relações Etnicorraciais - 415
Produção de Materiais Didáticos - 310
Gestão Pública - 243
Linguagens e Educação a Distância - 290
Literatura e outras linguagens - 302
História, Arte e Cultura - 287
Estratégias de Prevenção ao Bulling - 251

Os números ao lado dos cursos referem-se ao registro de interesse na respectiva área.

A partir desses dados, no dia 16 de dezembro, foi possível sinalizar ao
Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância - NUTEAD da Universidade
Estadual de Ponta Grossa que o Polo UAB Florianópolis se coloca à disposição para
tratativas de parceria na realização de cursos graduação e pós-graduação e
aperfeiçoamento com recursos da SISUAB/CAPES, a exemplo do que já foi realizado
no ano de 2010 - Cursos de Pedagogia com abertura de 300 vagas para o nosso polo.
Salientamos que a ação de coleta de demandas terá ação contínua nos próximos
meses e servirá como base para articulações com as Instituições de Ensino Superior e
registro no Sistema da Universidade Aberta – SISUAB em 2021 e nos anos
subsequentes.
A meta é alcançarmos uma amostra com 5 mil participantes. Depois de
alcançada a meta, faremos relatório para a CAPES e um artigo científico descrevendo a
metodologia, análise e considerações.
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APÊNDICE – A

ATRIBUIÇÕES E FLUXOGRAMA DO POLO UAB
FLORIANÓPOLIS

ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE

Andréa do Prado
Felippe Coordenadora

Ana Lúcia Vianna
Meister – Assessora
Pedagógica

a) acompanhar e coordenar as atividades docentes, discentes e
administrativas do Polo UAB;
b) garantir às atividades da UAB a prioridade de uso da infra-estrutura
do polo;
c) participar de atividades de capacitação e atualização;
d) elaborar e encaminhar à UAB/DED/CAPES, relatório das
atividades no polo quando solicitado;
e) elaborar e encaminhar à coordenação do curso, relatório de
frequência e desempenho dos tutores e técnicos atuantes no polo;
f) acompanhar as atividades de ensino, presenciais e a distância;
g) acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no polo e a
entrega dos materiais didáticos aos alunos;
h) zelar pela infraestrutura do polo;
i) relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador de curso;
j) articular, junto às IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das
instalações do polo para realização das atividades dos diversos cursos;
k) organizar, junto com as IPES presentes no polo, calendário
acadêmico e administrativo que regulamente as atividades dos alunos
do polo;
l) articular-se com o mantenedor do polo com o objetivo de prover as
necessidades materiais de pessoal e de ampliação do polo;
m) receber e prestar informações aos avaliadores do MEC;
n) elaborar coleta de demandas de cursos de extensão, graduação e
pós-graduação;
o) elaborar planejamento estratégico em parceria com os membros do
Conselho do Polo UAB;
p) coordenar e articular cursos de formação técnica e publicação
advindas das;
q) presidir assembleias do Conselho do Polo UAB;
r) elaborar relatórios anuais para Câmara de Vereadores (até junho) e
Assembleia Legislativa (até julho) para o Título de Utilidade Pública
Municipal e Estadual;
s) articular a oferta de cursos de graduação e pós-graduação junto às
Instituições Públicas de Ensino Superior.
a) coordenar o Programa Rede de Saberes e a publicação de anais em
parceria com demais colegas;
b) manter o atendimento na Secretaria do polo de alunos, tutores e
público em geral;
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Ethienne Garcia
Olieniski Estagiária

Haylor Delambre
Jacques Dias Assessor
Pedagógico
Marcus Vinicius
Silva Gelsleuster Estagiário

Luciana Ávila Apoio
Administrativo

Luciana Augusta
Ribeiro do Prado

b) disponibilizar materiais e equipamentos necessários à realização
das atividades do Polo;
c) mediar as lives e as apresentações presenciais;
d) zelar pela infraestrutura e organização do Polo;
e) responder os e-mails encaminhados para o Polo quando for de sua
competência;
g) articular coleta de demandas de cursos de aperfeiçoamento,
graduação e pós-graduação;
h) arquivar os documentos da secretaria, realizar a reprodução gráfica,
registros fotográficos, entre outras tarefas que se fizerem necessárias;
i) manter atualizado o Portal Educacional;
j) compor relatório de frequência de cursos.
a) Dar suporte às atribuições da coordenação, nas questões referentes à
recepção, arquivos de documentos do Polo, reprodução gráfica, guarda
e empréstimo de equipamentos, registros fotográficos, manutenção das
agendas, digitalização de provas, edição de formulários de avaliação
de cursos, controle e despacho de livros para a biblioteca e na
articulação da coleta de demandas de cursos, entre outras tarefas que
se fizerem necessárias.
a) coordenar a gestão documental do Polo UAB;
b) prestar assessoria pedagógica e administrativa;
c) articular a coleta de demandas de cursos de aperfeiçoamento,
graduação e pós-graduação;
d) mediar as lives e apresentações e demais tarefas que se fizerem
necessárias.
a) Dar suporte às atribuições da coordenação, nas questões referentes à
recepção, arquivos de documentos do Polo, reprodução gráfica,
guarda e empréstimo de equipamentos, registros fotográficos,
manutenção das agendas, digitalização de provas, edição de
formulários de avaliação de cursos, controle e despacho de livros para
a biblioteca e na articulação da coleta de demandas de cursos, entre
outras tarefas que se fizerem necessárias.
a) estruturar e manter o atendimento na Secretaria do polo de alunos,
tutores e público em geral,
b) disponibilizar materiais e equipamentos necessários à realização das
atividades do polo;
c) zelar pela infraestrutura e organização do espaço;
d) responder os e-mails;
e) organizar e publicizar a agenda de atividades.
f) arquivar os documentos da secretaria;
g) manter o inventário atualizado;
h) realizar a reprodução gráfica de documentos;
i) digitalizar as provas e despachar as atas e listas de presença para
IPES via correio;
j) realizar outras tarefas que se fizerem necessárias.
a) prestar assessoria pedagógica e administrativa;
b) dar suporte técnico e tecnológico nas questões referentes à
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Maria Eugenya
Ferreira Pinto
Durieux - Assessora
Pedagógica

publicização das ações do polo nas mídias sociais em aplicativo, site,
Facebook, Youtube, Instagram, dentre outros;
c) realizar o design gráfico e diagramação das publicações do polo;
d) mediar as apresentações do Programa Rede de Saberes.
a) coordenar o Programa Rede de Saberes e a publicação de anais em
parceria com demais colegas;
b) manter o atendimento na Secretaria do polo de alunos, tutores e
público em geral;
b) disponibilizar materiais e equipamentos necessários à realização
das atividades do Polo;
c) oferecer suporte técnico para os ministrantes nas apresentações
presenciais e lives;
d) zelar pela infraestrutura e organização do Polo;
e) responder os e-mails encaminhados para o Polo quando for de sua
competência;
f) criar agenda de atividades;
g) articular coleta de demandas de cursos de aperfeiçoamento,
graduação e pós-graduação;
h) arquivar os documentos da secretaria, realizar a reprodução gráfica,
registros fotográficos, entre outras tarefas que se fizerem necessárias;
i) manter atualizado o Portal Educacional;
j) secretariar o Conselho do Polo UAB.

FLUXOGRAMA DAS AÇÕES
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Articulação de Cursos em EaD:
 A CAPES lança edital de submissão de proposta de curso para as Instituições Públicas
de Ensino Superior - IPES;
 A coordenação do polo entra em contato com os coordenadores de cursos das IPES para
articular os cursos de maior demanda;
 O cruzamento entre a oferta e a demanda se efetiva a partir do registro de interesse na
plataforma SISUAB (sistema de gestão de informação da UAB) pela coordenação do
Polo;
 A coordenação do polo acompanha os trâmites do edital e o resultado final. Após
aprovação do curso a equipe polo procede com a divulgação no site e por e-mail,
matrícula dos candidados, cadastro de aluno, criação de grupo no de curso no e-mail do
Polo UAB..
 As IPES lançam os editais para seleção de candidatos e coordenam a equipe docente.
Matrícula de alunos em Curso de Extensão, Graduação e Pós-Graduação na modalidade
EaD:
 A equipe da secretaria do Polo UAB após a leitura dos editais de seleção e das
orientações das Instituições Públicas de Ensino Superior – IPES recebe a documentação
dos candidatos por SEDEX e/ou presencialmente, procede com a conferência e realiza o
cadastro.
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 Após, arquivamos os referidos documentos e aguardamos a sinalização da secretaria do
curso para despacho posterior via correio;
 A partir dos dados do cadastro é gerado um formulário Google para mapear o perfil
socioeconômico dos discentes do curso;
 Um grupo de e-mail é constituído para envio de informes ao longo do curso.
Calendário acadêmico e agenda de atividades:
 A equipe polo contata a secretaria de curso e solicita o calendário acadêmico;
 De posse do calendário acadêmico registram-se as atividades do Polo UAB utilizando 3
recursos: agenda Google, agenda manual e agenda na página do site.
Acompanhamento acadêmico:
 A coordenação do Polo monitora o desempenho e a evasão acadêmica por meio da
interação com o grupo de estudantes e articulação com a tutoria presencial, com a
equipe docente (nas aulas presenciais) e com a coordenação de tutoria e de curso das
IPES conveniadas, por e-mail e contato telefônico.
Provas presenciais:
 As provas a serem aplicadas aos alunos são lacradas e enviadas ao Polo UAB pelo
correio, juntamente com a lista de frequência e a ata.
 A equipe do polo arquiva o envelope de provas em local seguro e entrega-as ao tutor
presencial minutos antes da sua realização.
 As provas realizadas são entregues à secretaria para digitalização e postagem na
Plataforma Moodle pelo tutor.
 Quando não há tutoria presencial, quem aplica a prova é a equipe do Polo e a postagem
no Moodle é a realizada pela coordenação e/ou equipe polo autorizada;
 As atas e listas de frequência são despachadas para as IPES no semestre subsequente;
 As provas são arquivadas no Polo por um período de seis meses a um ano (de acordo
com a normativa da IPES), depois desse período, a equipe da secretaria do polo libera
os documentos para retirada dos acadêmicos.
Videoconferências:
 As videoconferências, assim como as provas são previamente agendadas;
 O técnico é acionado para ligar o equipamento dar suporte técnico durante a
transmissão das videoconferências;
 A equipe de secretaria do polo elabora uma lista de frequência e entrega ao tutor
presencial;
 O tutor coleta a assinatura dos acadêmicos presentes e faz a mediação entre equipe
discente e docente durante a videoconferência. Depois, posta a lista de presença na
plataforma moodle.
Apresentação de TCC:
 A secretaria de curso entra em contato com o polo para confirmar o agendamento de
TCC e passar as orientações para a acolhida da equipe docente e discente, bem como,
sobre a estrutura e horário do evento;
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 As apresentações de TCC são realizadas na maioria das vezes de modo presencial, com
todos os acadêmicos.
 A equipe polo faz a acolhida, abre o evento, dá suporte aos professores, assiste as
apresentações e realiza o registro fotográfico;
Materiais didáticos para discentes:
 Os cadernos temáticos das disciplinas são entregues pessoalmente por profissionais das
IPES;
 A equipe da secretaria do polo elabora um protocolo para controle e entrega o material
aos acadêmicos;
 Ao término do semestre os materiais didáticos restantes são devolvidos às IPES.
Acervo Biblioteca:
 Anualmente o polo recebe doações das obras indicadas pelo programa de curso das
IPES;
 Após a conferência o acervo bibliográfico é enviado ao Departamento de Bibliotecas
Municipais.
2. FORMAÇÃO TÉCNICA
 Articulação de cursos de educação continuada para profissionais da RME e comunidade
de Florianópolis e microrregião – presencial/virtual:
 A formação técnica a partir do segundo semestre de 2018, tem sido realizada por meio
da articulação da equipe Polo UAB com os especialistas, egressos dos cursos ofertados
pelo Polo UAB, bem como, com os mestres e doutores vinculados a Secretaria
Municipal de Educação e pela indicação de profissionais que desempenham um
trabalho de relevância social e educacional no município de Florianópolis e
microrregião. O passo a passo se delineia da seguinte forma:
 Mapeamento das ações formativas pela participação da equipe nas apresentações de
Trabalhos de Conclusão de cursos de especialização do Polo UAB e pela análise do
Catálogo de Teses e Dissertações com o objetivo de selecionar os possíveis
ministrantes;
 Convite aos ministrantes por telefone e pelo e-mail institucional e reunião para
organização do evento e definição das modalidades de apresentação de trabalhos
(comunicação oral, relatos de experiência, palestras e oficinas);
 Solicitação dos dados pessoais dos ministrantes (para certificação), título do trabalho,
minicurrículo, foto de rosto, resumo do trabalho em 10 linhas e apresentação (Power
Point e/ou Prezi) 5 questões objetivas para compor o instrumento de avaliação;
 Publicização da programação e do período de inscrição nas mídias - ASCOM, e-mail e
site com 15 (quinze dias) de antecedência;
 No dia do evento: inscrição, recepção (se encontro presencial) apresentação dos
ministrantes, mediação das apresentações, controle de frequência dos participantes e
registro fotográfico;
 No final de cada jornada: envio das frequências para o DAFAC para alimentar o
SIGEPE e gerar a certificação no mês subsequente.
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3. COLETA DE DEMANDAS
 A coleta de demandas de cursos de aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação:
 Atualização anual do formulário para o registro de interesse de cursos;
 Ampla divulgação da pesquisa e do formulário por e-mail, site do Polo UAB, escolas de
ensino médio, universidades, associações comerciais, fundações, entre outros;
 Análise dos dados e elaboração de relatório para CAPES, IPES e SME.
 Articulação de novos cursos a partir da demanda coletada.
4. GESTÃO DOCUMENTAL
 Arquivo de Fichas de frequência, Relatório de Anormalidades de Frequência – RAF e
Portarias da Diretoria de Gestão Escolar – DGE:
 As fichas de frequência, portarias e RAFs relativas ao exercício/ano anterior são
encaminhadas ao Polo UAB no início do ano letivo subsequente para organização e
arquivamento;
 A equipe de estagiários organiza as fichas de frequência e portarias por ordem
cronológica e alfabética e arquiva os documentos nos armários destinados a este fim;
 Quando solicitado pela equipe da DGE, os documentos são digitalizados e enviados por
e-mail.
 Os RAFs são arquivados por ordem de unidades educativas NEIM, Escolas e Órgão
Central.
5. O CONSELHO DO |POLO UAB FLORIANÓPOLIS
 Os conselheiros são representantes de funcionários, discentes, docentes de Instituições
de Ensino Superior e tutores presenciais eleitos em assembleias , bem como,
representantes da SME indicados pela mantenedora.
 Para cada cargo existe um titular e um suplente.
 A coordenadora deverá encaminhar e-mail de convocação aos conselheiros para as
reuniões ordinárias, informando a pauta no corpo do texto, com 15 dias de antecedência
da reunião;
 Faz-se necessário arquivar os e-mails para comprovação da convocação;
 Em caso de recomposição e/ou eleição de nova diretoria deve-se enviar edital de
convocação para assembleias por segmento, com especificação de data, horário e local,
para a Diretoria de Integração e Mediação - DIME proceder com a publicação no Diário
Oficial do Município;
 Os conselheiros devem participar de 3 reuniões ordinárias por ano e, acompanhar e
apoiar o desenvolvimento das atividades do polo;
 Durante a reunião ordinária a secretária (designada pela coordenadora) redige a ata,
com linhas numeradas e descreve a ordem do dia e as deliberações da pauta;
 Na reunião seguinte, a ata anterior é lida pela secretária, devendo ser aprovada e
assinada por todos os conselheiros presentes na reunião. Quando se tratar de reunião
remota, a presidente e a secretária elaboram a frequência e assinam a lista. O print da
tela servirá como comprovante de presença.
 quando se tratar de eleição ou recomposição de diretoria, bem como, alteração de
estatuto, se faz necessário registrar as atas no Cartório Civil Títulos (juntamente com a
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lista de presença e print da tela, se for reunião remota), Documentos e Pessoa Jurídica
(1º Sub Distrito - Iolé Luiz Faria), sito à Rua Heitor Blum, 8º andar;
 Os conselheiros têm como competência realizar o acompanhamento e o controle social,
bem como, participar da elaboração de demandas, do Planejamento Estratégico do Polo
e deliberar sobre a aplicação de recursos;
6. PUBLICIZAÇÃO DAS AÇÕES
 Todas as ações de Formação Acadêmica e Técnica, bem como, as demais atividades do
polo deverão ser socializadas pela equipe Polo UAB no site e nas mídias sociais, tais
como: Portal Educacional, Facebook, Youtube, entre outros, seguindo o padrão de
fonte, logo e apresentação da SME.
 Quando se tratar da atualização do site, a publicização deve ser realizada em parceria
com a Assessoria de Comunicação – ASCOM (a equipe Polo UAB elabora a notícia e a
ASCOM publica a matéria);
 As peças publicitárias como banner, cartaz de programação, capas de livros, logos, entre
outros, devem ser solicitadas por e-mail para a ASCOM e ter a anuência do Secretário
Municipal.
7. CAPTAÇÃO DE RECURSOS
 A captação de recursos será realizada pela subsmissão de projetos no Sistema de
Conveniamento - SICONV, bem como, em outras plataformas, tais como Câmara de
Vereadores e Assembleia Legislativa.

130

APÊNDICE – B

DIRETORIA DE GESTÃO ESCOLAR
POLO UAB FLORIANÓPOLIS
AVALIAÇÃO 2020
META

REALIZADO

DESAFIOS

PROPOSTAS

O que foi planejado

Ações executadas

Dificuldades para realização

Encaminhamentos

1.1.Defasagem dos equipamentos
de multimídia do Ambiente Virtual,
secretaria, coordenação, salas
multiuso e salas de tutoria e
auditório;

1.1 Substituição de 38
computadores em processo de
obsolescência (30 AVA, 1 secretaria,
1 coordenação, 3 salas de tutoria, 2
salas multiuso, 1 auditório).
Substituição da rede lógica.
1.1 Profissional para suporte
técnico para o atendimento
noturno do Polo.
1.1. Prever no contrato a empresa
de suporte treinamento da equipe
Polo sobre os procedimentos
básicos de manejo dos
equipamentos.

1. Formação Acadêmica
1.1 Graduação
Curso de Informática - Supervisão
e acompanhamento do curso, da
tutoria e dos encontros
presenciais semanais ao longo do
ano.

1.1 Um encontro presencial com
orientador de estágio no início do
ano letivo.
1.1 Encontros remotos (com
professores, acadêmicos e tutora)
para realização de estágio curricular
obrigatório à distância.
1.1 Avaliação dos acadêmicos em
relação às atividades do curso semestre 2020/01 e 2020/02
1.1 Seminário Virtual de Socialização
de Estágio - 7ª fase

1.1.Ausência de suporte técnico,
em especial para
videoconferências;

1.1 Dificuldades na realização de
estágios a distância por decorrência
do decreto de isolamento social;
Muitas escolas se recusaram em
realizar a supervisão remota.

1.1.Pesquisa sobre os motivos da
evasão acadêmica e encaminhar
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1.1.Evasão dos acadêmicos do
curso nas primeiras fases,
mantendo-se 8 alunos ativos.

1.2 Pós-Graduação
Curso de Especialização em Saúde
Indígena - previsão de início em
2020/02 (dezembro);

1.2 Articulação com UNIFESP - oferta
de 60 vagas. Matrícula dos
selecionados em primeira chamada
presencialmente no Polo no ano
passado. Retomada do edital. 2ª e 3ª
chamadas com pré-matrículas
realizadas à distância pela UNIFESP.

1.2 O curso foi suspenso em 2019,
por determinação da CAPES.
Tivemos a informação da UNIFESP
que iria iniciar em dezembro de
2020. Aguardando retorno da
UNIFESP com informações sobre o
curso.

relatório para UDESC e CAPES (o
estudo de usuário poderá nos
fornecer informações que permitam
identificar as necessidades,
percepções e dificuldades
individuais dos alunos que
conduzem à evasão e buscar meios
de contribuir com a permanência
deles até o final do curso).

1.2 Supervisão e acompanhamento
do curso pela equipe do Polo UAB.
Acolhimento dos acadêmicos na
defesa do Trabalho de Conclusão de
Curso.
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1.3 Curso de Especialização em
Educação Inclusiva - previsão de
início em 2020/02;

1.3. Curso suspenso. Todos os
cursos de especialização da UDESC
aprovados no Edital 05/2018 foram
1.4. Foram realizados contatos entre suspensos pela CAPES por falta de
a coordenação do Polo e o
recursos.
Departamento do Curso para discutir 1.4. A pandemia interferiu
1.4 Curso de Especialização em
as condições para a oferta e
temporariamente na
Agroecologia, Educação do
viabilizá-la.
oferta.Estamos no aguardo.
Campo e Inovações Sociais parceria com Universidade Federal 1.4 Envio de 2 (dois) ofícios do
Secretário com parecer favorável à
de Santa Maria/RS
parceria.

1.4. As tratativas e contatos se
mantiveram durante o período do
isolamento (e se mantêm
atualmente) e tudo leva a crer que o
curso será oferecido no próximo
ano.
1.4. Necessária a articulação com a
instituição para oficializar a parceria
e oferta de 30 vagas para o Polo
UAB.
1.4. Contrapartida do Polo com a
divulgação, o acompanhamento e a
aplicação de provas presenciais em
2021.
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2. Formação Técnica
2.1. Programa Rede de Saberes Formação técnica noturna, por
adesão, por meio da socialização
de relatos de experiência e
pesquisas de especialização,
mestrado e doutorado, para a
comunidade de Florianópolis e
microrregião

2.1. O decreto de isolamento
culminou na alteração do programa
de formação presencial para o
formato de jornadas de lives diárias
e noturnas - 56 apresentações nos
meses de junho a novembro,
contemplando 2580 inscritos, com
carga horária de 114 horas e 2027
certificações.

2.1 Definição e qualificação de
procedimentos administrativos e
pedagógicos para otimização do
fluxograma de ações formativas.

2.1.- 5 (cinco) videoconferências
com os os ministrantes para
planejamento e orientações em
relação às lives;

2.1 A demanda do público por
acesso às lives se mostrou
recorrente e houve necessidade de

2.1.Na modalidade presencial, em
relação a 2019, tivemos problemas
com a defasagem dos
equipamentos de multimídia que
causaram contratempos às
apresentações. A climatização do
auditório também se mostrou um
problema.

2.1.Adquirir novos equipamentos de
multimídia, garantir o
funcionamento e a manutenção
constante do sistema de
climatização e realizar a filmagem
das apresentações para posterior
disposição na internet e nos
arquivos do Polo.

2.1 Dificuldade para contatar os
inscritos por decorrência de emails/cadastros desatualizados.

2.1 Analisar os dados coletados da
avaliação e da coleta de demandas
para compor o Plano de Ação2021(a ser concluído pela equipe
até março);

2.1. Dificuldade para efetuar a
frequência devido a erros no
preenchimento dos formulários de
avaliação (nomes com erros de
digitação).

2.1 Planejamento de lives com
temáticas inovadoras, de modo a
atender às demandas de curso da
comunidade de Florianópolis
(indicadores da pesquisa). Incluir
formação em produção de projetos
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nos adaptarmos a essas solicitações
ampliando os canais/mídias como
Facebook e Youtube.

2.1. Envio do material de estudo por
e-mail (apresentação em Power
Point) para leitura prévia dos
participantes;

2.1.Avaliação dos participantes e
ministrantes por meio de formulário
de avaliação e envio por e-mail e
chat ao final de cada live.

2.1. Coleta de feedback dos
participantes, ministrantes e equipe
sobre as apresentações. Registro de
avaliações extremamente positivas
em relação ao programa (os excertos
das avaliações constam do anexo do
Relatório de Gestão 2017-2020).

de pesquisa, edição de currículo
Lattes, artigos, resenhas, entre
outros gêneros acadêmicos.

2.1. Adoção de protocolo único de
ações nas lives (horário de Início,
mediação e término padronizado
em todas as lives).

2.1. Manter o envio por e-mail de
material de estudo para leitura
prévia em 2021.

2.1 Ampliar a divulgação do
Programa Rede de Saberes 2021,
com no mínimo 15 dias de
antecedência do período de
inscrições.
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2.1. Criação de formulário de
atualização cadastral e reunião com
Gerência de Formação Continuada
para inclusão do CPF no formulário
de confirmação de presença
(automatização do cômputo da
frequência)

3. Publicação de E-book de Anais de
53 resumos expandidos - 2018-2019.
Obtivemos registro na Câmara
Brasileira do Livro, o ISBN e a Ficha
Catalográfica para esta publicação.

3. Os palestrantes remeteram
resumos expandidos que foram
revisados e remetidos à empresa
Vitae Brasil para edição e publicação.

3. Convite e orientação aos
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ministrantes Anais de resumos
expandidos - 2020

2.2. Curso básico de gestão
documental, no formato remoto,
com carga horária de 40 horas em 1ª
edição para a equipe Polo, (exceção
a Luciana Ávila e a Luciana Prado) e
em 2ª edição para a equipe
DGE(DIME, GEGOA, GEF e DAFAC).

3.Publicação de E-book de Anais de
resumos expandidos - 2020

3. Organização dos resumos
expandidos em fevereiro de 2021
para enviar à Vitae Brasil para
publicação.

Morosidade da empresa Vitae Brasil
na edição do E-book 2018-2019 e
falta de autonomia para as
tratativas de revisão diretamente
com a empresa.

2.1.1 Publicação de Anais de
Resumos expandidos - 2018-2019

2.3 Apoio aos alunos e à equipe de
voluntários na impressão e cópia de
material pedagógico, material de
secretaria, entre outros.
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3.1 Relatório de monitoramento do
Polo UAB à distância preenchimento do formulário de
monitoramento nos mês de
setembro, com atualização de fotos
e informações sobre o espaço físico,
equipamentos, internet, biblioteca,
equipe técnica, documentos legais,
entre outros.

2.2 Curso de Gestão Documental
(para a equipe Polo UAB e DGE).

Envio de ofício do Secretário
Municipal à CAPES informando o
processo de licitação de empresa
para efetivação do Alvará de
funcionamento e Habite-se.

Tratativas iniciais com a
Universidade Estadual de Ponta

2.2.Compartilhar material do curso
com as servidoras Luciana Prado e
Luciana Ávila o material pedagógico
do curso.

2.2 Planejar o curso de gestão
documental pessoal (física e digital)
para a comunidade de Florianópolis
e microrregião.

2.3 Oficializar Termo de
parceria/cooperação com a ONG
pelos Refugiados em 2021.

2.3 Articular reuniões trimestrais
com os professores voluntários para
acompanhar as ações do curso.
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Grossa - UEPG no sentido de captar
curso de graduação e pós-graduação
a partir dos dados levantados na
coleta de demandas (e-mail enviado
com apresentação dos indicadores
das áreas de maior interesse).

2.3 Curso de Português para
Refugiados - parceria com a ONG
pelos Refugiados - turmas nível
básico e intermediário;

3. Gestão do Polo
3.1 Articulação com a CAPES

2.3 Dificuldade de comunicação
com os refugiados de diversas
nacionalidades.

3.1 Acompanhar o processo de
Alvará e Habite-se e o status do polo
no SISUAB.

2.3 Ausência de lanche para o
intervalo das aulas.

3.1.Polo UAB considerado, Apto AA para oferta de cursos a distância
sem necessidade de ambientes
específicos. Concessão de 30 dias
para o envio de Alvará de
Funcionamento e/ou Habite-se. O
não envio implicará na alteração da
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situação do polo para “Apto com
Pendências”.

Levantamento no SISUAB das IPES
que ofertam os cursos de interesse
da comunidade nos meses de
fevereiro e março de 2021.

Articulação com as IPES para oferta
de cursos no polo.

3.2 Articulação com as IPES
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3.3 Gestão Documental

3.3 Sensibilização dos colegas
da DGE para a necessidade de haver
a gestão e o destinamento correto
dos documentos.

3.3 As capacitações fundamentaram
técnica e legalmente as razões para
esta gestão.

3.3 Aguardamos pela disposição de
um espaço físico no CEC, a
nomeação da comissão de
avaliação documental para elaborar
a tabela de temporalidade da SME
e o contato com o Arquivo
Histórico.

3.3. Aguardar a decisão sobre o
espaço e a comissão para dar
prosseguimento às atividades.

3.3. Eliminar os documentos em
duplicata, os papéis avulsos, as
cópias desnecessárias.

3.3 Os documentos do arquivo Polo
e da Rede carecem de identificação,
3.3. Organizar o arquivo do Polo em
organização e destinação final, em
conformidade com as normas e a
conformidade com as normas
legislação.
arquivísticas.

3.3 Atendimento a todas as
demandas de documentos da DGE.
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3.3 Controle das informações
solicitadas pela DGE e remetidas
pelo polo foram organizadas em
planilha.

3.3. Início à triagem dos documentos
da DGE (portarias, atestados,
Rafs,entre outros etc);

3.3 As atividades de busca pelos
documentos solicitados é feita
manualmente e despende recursos
humanos e tempo.

3.3. Apesar de serem poucos tipos
documentais, estamos atuando
estritamente dentro do que
determina a técnica.

3.3. É uma documentação que
necessita toda uma discussão sobre
como ser organizada e muito
minuciosa para ler seu conteúdo.
Os cuidados tomados para evitar
erros implicam em maior tempo de
trabalho para garantir a integridade
dos documentos e a fidelidade das
informações.

3.3. Definir uma Tabela de
Temporalidade para nossos
documentos.

3.3. Reunir periodicamente em
comissão interna do Polo para
estudar os documentos, organizálos e dar-lhes o destino correto no
tempo correto.

3.3. Orientar a gestão documental
com base nas normas e leis
arquivísticas (Polo UAB e SME)

3.3. Digitalizar os documentos
físicos permitindo acesso dos
documentos por pessoas
autorizadas.

3.3. Criar comissão interna do Polo
UAB e força-tarefa da equipe para
otimização de tempo,espaço e
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recursos humanos na organização,
eliminação e destinação de 50% da
massa documental para o Arquivo
Histórico até dezembro de 2021.
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4. Coleta de Demandas de cursos
de graduação, pós-graduação e
aperfeiçoamento - intensificar a
pesquisa com a comunidade de
Florianópolis e microrregião por email, whatsapp e site do Polo UAB

4. Indicadores:
1971 participantes. 1189
participantes vinculados à Educação
(908 professores, 210 auxiliares de
sala,32 supervisores escolares, 14
orientadores, 10 administradores, 9
diretores de unidade educativa e 15
bibliotecários). Dados atualizados
em 23/11/2020.

Interessados em cursos de
graduação:

4. O contexto de pandemia
apresentou limites para a coleta de
demanda presencial no TICEN em
2021.

4. Percentual irrisório de ofertas
pelas IPES diante as demandas
registradas.
4. Impossibilidade de inserção de
tais demandas no SISUAB por não
haver edital da CAPES aberto

4. Alcançar a meta de 5000
participantes da coleta de
demandas.

4. Publicar artigo sobre a pesquisa
realizada.

4. Redigir e enviar de relatório à
CAPES sobre os dados coletados;

.

Pedagogia - 431
Licenciatura em Informática - 278
Artes - 183

4. Articulação de cursos com IPES
por meio de contato telefônico,
ofício e e-mail.

Letras Português - 163
Línguas Estrangeiras - 141
História - 168
Filosofia - 138

4. Divulgar a coleta de demandas e
as ações do polo em diversos canais
midiáticos (site do Polo, da SME,
Facebook, Youtube, Instagram), nas
escolas de ensino médio.
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Geografia - 77
Matemática - 89

4. Confeccionar material digital e
impresso que possa ser distribuído
pelos vários setores da PMF e nos
terminais de Transportes coletivos.

Educação Física - 47

Interessados em cursos de Pósgraduação:
Psicopedagogia - 671
Gestão Educacional - 514
Mídias na Educação - 498
Educação para Relações
Etnicorraciais - 415

4. A coleta de demandas realizada
demonstrou que o público tem
interesse em cursos gratuitos de
graduação e pós-graduação e
aperfeiçoamento, mas muitos
entrevistados desconhecem a
existência do polo e do programa
UAB.

Produção de Materiais Didáticos 310
Gestão Pública - 243
Linguagens e Educação a Distância 290
Literatura e outras linguagens - 302
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História, Arte e Cultura - 287
Estratégias de Prevenção ao Bulling 251

5. Publicização das ações
Mídias:
Site

5. Divulgação do Programa Rede de
Saberes por meio de grupos de
Whatsapp e e-mail;

Youtube

- Lives e vídeos disponibilizados no
Facebook e Youtube e Portal
Educacional em parceria com o
Departamento de Tecnologias

Portal Educacional

Educacionais

Facebook

5. Ausência de profissional na
equipe com perfil técnico para
publicização das ações do polo até
o mês de outubro.

5. Ativar Facebook do Polo.
5. Ativar Instagram do Polo.
5. Manter atualizadas as
informações no Portal Educacional,
Site, Facebook e Youtube;
5. Enviar material para a TV Câmara
2021

Edição de vídeos e publicação no no
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Youtube do Polo;

5. Planejar e implementar o projeto
“Aplicativo POLO UAB
Florianópolis”, definindo suas
ações, as informações, os recursos,
a finalidade, formato, etc.

5. Integração da servidora Luciana
Prado à equipe Polo UAB a partir do
dia 30/11 para atribuições relativas à
diagramação, designer gráfico,
edição de audiovisuais e postagem
nas mídias sociais de maior alcance.

5. Edição das lives de modo
padronizado para o Portal
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6. Conselho do Polo UAB

6. Realização de duas reuniões
ordinárias.

6. Pedido de desligamento de vários 6. Buscar o fortalecimento do
conselheiros.
Conselho do Polo.

6. Publicação de Edital de
convocação para recomposição de
diretoria e aprovação de alteração
de estatuto em março e dezembro
(março não ocorreu por decorrência
do decreto).

6. Decreto de isolamento social
impossibilitou a realização de
assembleias de recomposição e
aprovação das alterações do
estatuto em 26/03.

6. Realização de assembleias para
recomposição de representantes dos
cargos: funcionário, discente,
representante de IPES e tutor
presencial.

6. Buscar apoio dos conselheiros na
elaboração do Planejamento
Estratégico e coleta de demandas
de cursos de graduação, pósgraduação e aperfeiçoamento para
a comunidade de Florianópolis e
microrregião.

6. Necessidade de levantar recursos
para manter o pagamento dos
serviços prestados à Remzetti
Contabilidade, até então pagos pela
coordenadora.

6. Aprovação da alteração de
estatuto do Conselho do Polo no dia
17/12.
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7. Captação de Recursos

7. Elaborar projetos para captação
de recursos e submissão ao SICONVI
e demais plataformas de
conveniamento.
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