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A Superintendência de Educação a Distância (SEAD) é Órgão de apoio 
acadêmico e administrativo diretamente vinculado à Reitoria que tem 
por finalidade executar as políticas de educação a distância, apoiar seu 
desenvolvimento e a implementação de ações, garantir a qualidade 
educacional e do material didático, mediante propostas educacionais 
inovadoras e integração de novas tecnologias de informação e 
comunicação, em especial na modalidade de educação a distância. 
 
Missão:
Apoiar o desenvolvimento da educação básica e superior com excelência 
e compromisso social, por meio da inserção das tecnologias educacionais 
nos processos de ensino-aprendizagem, propiciando ações de ensino 
híbrido com diferentes níveis de presencialidades.

Valores:
- Responsabilidade social; 
- Inovação;
- Flexibilização;
- Inclusão;
- Interdisciplinaridade;
- Transparência.

A  Educação a Distância (EaD) é caracterizada como modalidade 
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos, nos termos do 
Decreto nº. 5.622, de 19 de dezembro de 2005. 

A EaD na UFBA poderá ser ofertada nas seguintes atividades acadêmicas:

I - cursos de graduação; 
II - cursos de extensão cultural e universitária, aperfeiçoamento 
profissional, atualização científica e cursos de especialização; 
III - cursos de pós-graduação stricto sensu.
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Estrutura organizacional

Coordenação 
de Tecnologias 
Educacionais

Coordenação 
de Design 

Educacional

Coordenação Administrativa

 Instância responsável por 
prestar assessoramento direto à 
Superintendência na coordenação 
e manutenção da infraestrutura da 
SEAD, na gestão da informação, na 
gestão orçamentária, na gestão dos 
serviços de apoio administrativo, 
na logística de diárias e passagens, 
no suprimento de materiais de 
expediente, mobiliário e correlatos.

 Responsável pela pesquisa, 
planejamento e desenvolvimento 
de cursos. Orientação e formação 
de professores e coordenadores 
pedagógicos de cursos que 
utilizem tecnologias, nas áreas 
do planejamento, organização, 
formação de equipe multidisciplinar, 
desenvolvimento e avaliação, na 
perspectiva do design educacional.

Responsável por conceber, plane-
jar e produzir material didático e/
ou produtos educacionais para 
situações de aprendizagem medi-
adas por tecnologias digitais em 
suportes multimídia, audiovisual 
hipertextual, ambientes digitais de 
aprendizagem ou qualquer outra 
tecnologia emergente.

Gestão Administrativa Gestão Pedagógica Gestão de Tecnologias 
Educacionais
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Gestão Administrativa

• Gestão de pessoas;

• Gestão de projetos;

• Gestão da informação; 

• Gestão orçamentária; 

• Logística;

• Suporte acadêmico;

• Consultoria em EaD. 

Gestão Pedagógica

• Planejamento didático-
pedagógico para EaD;

• Orientação e formação de 
professores para EaD; 

• Desenvolvimento e Avaliação 
de cursos EaD;

• Suporte à Plataforma Moodle;

• Consultoria em design 
educacional.

Gestão de Tecnologias 
educacionais

• Produção de videoaulas;

• Editoração de livros didáticos;

• Editoração de eBooks;

• Design de interfaces;

• Design de comunicação;

• Objetos de aprendizagem;

• Documentários educativos;

• Suporte à Plataforma Moodle;

• Consultoria em Tecnologias 
educacionais.

CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO
Para o ensino híbrido, educação on-line,  ensino a 
distância, tecnologias educacionais e tecnologias digitais.

DESIGN EDUCACIONAL
Prospecção, planejamento e 
desenvolvimento de cursos e disciplinas.
Planejamento didático-pedagógico.

GESTÃO ADMINISTRATIVA
Captar e gerenciar recursos para os projetos, aquisição de
infraestrutura tecnológica e custeio das ações em EaD.
Gerenciar as competências da equipe multidisciplinar de 
apoio aos cursos EaD.

COORDENAÇÃO DE CURSO
Gestão política e acadêmica.
Elaboração e execução do Projeto Pedagógico do Curso.
Gestão, desenvolvimento, supervisão e avaliação de 
atividades docentes e discentes. 

     CP

COORDENAÇÃO DE POLO
Gerenciar as instalações físicas, laboratórios de 
informática, webconferência e acervo bibliográfico de 
apoio ao estudo presencial nos municípios.

TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS
Concebe, planeja e produz aplicações e conteúdo 
educacional em suportes audiovisuais, impressos, 
multimídia, hipertextuais, ambientes virtuais de 
aprendizagem ou qualquer outra tecnologia emergente.

GESTÃO UAB
Realizar a gestão administrativa e financeira 
dos recursos da UAB.
Implantar, gerir e monitorar polos de apoio 
presencial.

P&D em TECNO. EDU
Pesquisa, desenvolvimento e inovação em 
Tecnologias Educacionais.
Projetos de pesquisa científica no campo das 
Tecnologias Educacionais: TE - DE - GE
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Carta de serviços



Produção de Videoaulas

Elaboração de Material Didático

Moodle para Professores

Moodle para Gestores

Moodle para Estudantes

Elaboração de TCC

Elaboração de Projetos Acadêmicos e Normalização

Cursos de atualização - EaD
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Cursos oferecidos

Licenciatura 
em Dança

48 meses de duração

Licenciado em Dança

48 meses de duração

Licenciado em Matemática

54 meses de duração

Licenciado em Educação

Licenciatura 
em Matemática

Licenciatura 
em Pedagogia

Bacharelado em 
Ciências Contábeis

60 meses de duração

Bacharel em Contábeis

30 meses de duração

Tecnologo

Tecnologia em
Segurança Pública

Cursos de graduação (EaD)
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Cursos oferecidos

Cursos de Especialização (EaD)

Especialização em Alfabetização e Letramento

Especialização em Direitos Humanos e Contemporaneidade

Especialização em Gênero e Sexualidade na Educação

Especialização em Atividade Física e Saúde no Contexto da Educação Básica

Especialização em Educação em Direitos Humanos

Especialização em Educação em Gênero e Direitos Humanos

Educação Ambiental com Ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis

Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio

Especialização em Ensino de Sociologia no Ensino Médio

Especialização em Estado e Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais

Especialização em Gênero e Diversidade na Escola

Especialização em Gestão de Pessoas com Ênfase em Gestão por Competências

Especialização em Gestão Pública Municipal

Especialização em Produção de Mídias para Educação Online

Especialização em Saúde Coletiva. Área de Concentração em Saúde da Família

Pós-graduação lato sensu
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