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1. APRESENTAÇÃO  

 

Em cumprimento ao que estabelece o Ofício Circular PROPLAN nº 0010/2019, passamos a 

descrever as atividades desenvolvidas pela Superintendência de Educação a Distância - 

SEAD, com a intenção de contribuir para melhoria e acompanhamento dos processos da 

gestão institucional. Assim, no período de janeiro a dezembro do ano de 2019, este relatório 

foi construído a partir de dados fornecidos pela Coordenação de Design Educacional, 

Coordenação de Tecnologias Educacionais e demais responsáveis pelos Setores da SEAD, 

além dos dados obtidos no Sistema Acadêmico da UFBA e nos Sistemas de Gestão da UAB 

(SISUAB e SGB).  

 

2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA 

 

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. 

A Educação a Distância (EaD) é a modalidade educacional na qual a mediação didático-

pedagógica no processo de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de tecnologias 

educacionais, com equipe multidisciplinar qualificada, políticas de acesso, acompanhamento 

e avaliação compatíveis, entre outros. Nessa concepção de EaD, as tecnologias educacionais 

podem ser entendidas como a incorporação das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) ao processo de ensino-aprendizagem, independente da modalidade 

presencial ou a distância. 

 

2.1 – Breve histórico, organograma e organização interna 

A criação da Superintendência de Educação à Distância - SEAD ocorreu em 09/05/2013, 

como órgão permanente vinculado diretamente à Reitoria, porém, somente a partir do 

segundo semestre de 2015, a SEAD começa a consolidar-se e a assumir efetivamente a 
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autoridade institucional sobre a EaD, ao internalizar em sua estrutura a Coordenação da UAB 

e ao estruturar uma equipe técnica especializada para o desenvolvimento de suas funções.  

Atualmente, a estrutura administrativa da SEAD é formada pelo Setor de Gestão 

Administrativa Financeira, Coordenação de Design Educacional e pela Coordenação de 

Tecnologias Educacionais. Além desses núcleos, há a Coordenação da UAB, responsável 

pela gestão administrativa e financeira dos recursos do Sistema UAB, bem como pela 

implantação, gestão e monitoramento dos polos de apoio presencial da UFBA.  

 

Imagem 01 - Estrutura Organizacional 

Foto: Arquivo SEAD/UAB 

O Setor de Gestão Administrativa Financeira (SGAF) é 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.  

A Coordenação de Design Educacional (CDE) oferece suporte ao planejamento e 

desenvolvimento de cursos e/ou disciplinas EaD, validação de cursos EaD e material 

didático, orientação e formação de professores e coordenadores pedagógicos no 

planejamento, organização, formação de equipe multidisciplinar, desenvolvimento e 

avaliação, na perspectiva do design educacional.  

À Coordenação de Tecnologias Educacionais (CTE) compete a concepção, o planejamento 

e a produção de material didático e objetos de aprendizagem para situações de ensino 

mediadas por tecnologias digitais em suportes multimídia, audiovisual, hipertextual, 

ambientes virtuais de aprendizagem ou qualquer outra tecnologia emergente.  
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2.2 – Riscos envolvidos no alcance de resultados da gestão  

A gestão da SEAD envolve o apoio às ações internas da UFBA em EaD e a produção e gestão 

dos cursos ofertados em parceria com a UAB. O alcance dos resultados das metas propostas, 

depende de fatores de ordem interna e controláveis, mas também de fatores externos, como 

o financiamento da CAPES para os cursos em parceria com a UAB, que por consequência 

está fora da nossa governabilidade. Além disso, torna-se importante a capacidade de 

articulação e captação de recursos para manutenção da equipe de terceirizados e da 

infraestrutura tecnológica. 

O programa UAB - Universidade Aberta do Brasil, é o nome dado ao projeto criado pelo 

Ministério da Educação, em 2005, em que instituições públicas de ensino superior podem 

oferecer cursos superiores a distância, com o intuito de levar ensino superior público de 

qualidade aos municípios brasileiros que não têm oferta ou cujos cursos ofertados não são 

suficientes. No entanto, ao longo da sua trajetória observa-se o descumprimento do fluxo 

financeiro para o custeio das atividades já pactuadas. No exercício de 2019, recebemos 

apenas 34% dos recursos previstos para a execução dos cursos, demandando um esforço 

adicional da Coordenação da UAB para manutenção das atividades presenciais e da produção 

de material didático. Dessa forma, o posicionamento dos gestores da CAPES, apontam para 

um cenário mais crítico no exercício e 2020. 

Sendo assim, os maiores riscos envolvidos no alcance dos resultados dizem respeito às 

questões externas, que afetam diretamente a oferta de novos cursos e a qualidade dos 

existentes, uma vez que dependem do financiamento externo. 

 

3. FORÇA DE TRABALHO 

 

3.1 – Formação de equipe e quantitativos  

Houve uma ampliação da força de trabalho da SEAD, no que tange ao quadro técnico-

administrativo, com a integração à equipe de um Técnico em Audiovisual redistribuído e 

uma Pedagoga aprovada no Concurso Público para Servidores Técnico-Administrativos 

referente ao Edital nº 02/2016. O número de estagiários e de colaboradores (bolsistas da 

UAB) aumentou, enquanto o número de docentes e funcionários terceirizados não apresentou 

variação, conforme demonstra o Quadro 01. 
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Quadro 01:  Evolução da força de trabalho da SEAD 

OBJETIVO  INDICADOR 
METAS 

ALCANÇADAS 2018 2019 

Atrair, formar, valorizar e estimular a 

permanência de pessoas nas atividades EaD. 

Técnicos Administrativos 10 12 

Docentes 03 03 

Terceirizados 08 08 

Estagiários 31 35 

Equipe Multidisciplinar (bolsistas) 13 18 

Fonte: SEAD/UAB, dezembro/2019 

O objetivo da equipe é dar suporte às ações desenvolvidas pela SEAD para o 

desenvolvimento das políticas de educação a distância da Universidade. Aliado a isso, 

oportunizar aos estudantes de diversas áreas, um campo qualificado de prática profissional 

que alie a teoria à experiência do trabalho. 

 

3.2 – Capacitações e projetos  

Em 2019, o número de servidores e funcionários terceirizados que participaram de cursos 

e/ou eventos de capacitação foi de 05 (cinco). Vide a descrição dos eventos no Quadro 02. 

 

 Quadro 02 –Capacitação de servidores e terceirizados da SEAD/UAB em 2019 

NOME CARGO 
PARTICIPAÇÃO NO ANO DE 2019 EM CURSOS E 

EVENTOS DE CAPACITAÇÃO 

Márcia Rangel Superintendente 

- XVI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância e V 

Congresso Internacional de Educação Superior a Distância 

(ouvinte/apresentação de trabalho) 

- II Simpósio Internacional de Tecnologias e Educação Digital 

(palestrante) 

Hilda de Souza 

Coutinho 

Rocha 

Pedagoga 

- Desenho de Cursos: Introdução ao Modelo ADDIE  

- 4º Simpósio Avaliação da Educação Superior (ouvinte) 

- UFBAPEN - Turma 5 

- II Colóquio Internacional de Pesquisa aplicada em Educação 

(ouvinte) 

- XVI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância e V 

Congresso Internacional de Educação Superior a Distância 

(ouvinte/apresentação de trabalho) 
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José Renato 

Gomes de 

Oliveira 

Coordenador de 

Ambientes 

Virtuais de 

Aprendizagem 

- XVI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância e V 

Congresso Internacional de Educação Superior a Distância 

(ouvinte/apresentação de trabalho) 

- 4º Simpósio Avaliação da Educação Superior 

- Oficina Gamificação na EaD: Possibilidades Utilizando o Moodle 

- Articulate Storyline 2 Básico e Gratuito 

- Curso de Extensão Gamificação no Moodle 

- Curso de Multimeios em Educação 

Saulo Carmo 

de Andrade 
Pedagogo 

- Especialização em Educação a Distância - UNEB 

- 4º Simpósio Avaliação da Educação Superior (ouvinte) 

 

Victor da Silva 

Fonseca 

Técnico em 

Tecnologia da 

Informação 

- Análise e Reparo em Placas de Vídeo 

Fonte: SEAD/UAB, dezembro/2019 

Atualmente há 03 (três) servidores com mestrado em andamento, conforme demonstra o 

quadro 03. 

 

Quadro 03 – Servidores com cursos de capacitação em andamento 

NOME CARGO CURSOS EM ANDAMENTO 

Hilda de Souza Coutinho 

Rocha 
Pedagoga 

-Mestrado Profissional Gestão e Tecnologia 

Aplicada à Educação - GESTEC/ UNEB 

Gleydson Públio Azevedo Técnico em Audiovisual -Mestrado Profissional em Design - CESAR School 

Saulo Carmo de Andrade Pedagogo 
- Mestrado Profissional em Educação Profissional 

e Tecnológica - PROFEPT (IFBA) 

Fonte: SEAD/UAB, dezembro/2019 

 

4. INFRAESTRUTURA 

 

4.1 – Descrição da infraestrutura 

A infraestrutura da SEAD é composta por 05 (cinco) sala principais que correspondem aos 

ambientes da Coordenação de Design educacional, Coordenação de Tecnologias 

Educacionais (constituída por cinco salas e um banheiro), Sala de Aula, Sala da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) e Sala da Superintendência de Educação a Distância (formada pelo 

Gabinete da Superintendente e pelo Setor de Gestão Administrativa e Financeira. 
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Imagem 02: Sala da Coordenação de Design Educacional - CDE/SEAD 
 

 

Foto: Rafaela Nascimento 

Imagem 03: Recepção da Coordenação de Tecnologias Educacionais -  CTE/SEAD 

 

Foto: Giscelle Carvalho 
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Imagem 04: Estúdio de Gravação da CTE-SEAD 

 

Foto: Rafaela Nascimento 

Imagem 05: Sala de Design Editorial/Design de Interfaces da CTE/SEAD 

 

Foto: Rafaela Nascimento 
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Imagem 06 - Sala de Aula 

 

Foto: Paulo Requião 

 

Imagem 07: Área Externa SEAD/SUPAD 

 

Foto: Rafaela Nascimento 

 



 

12 

 

Imagem 08: Pavilhão SEAD/SUPAD 

 

Foto: Rafaela Nascimento 

Imagem 09: Sala da Universidade Aberta do Brasil - UAB 

 

Foto: Rafaela Nascimento 
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Imagem 10: Sala da Superintendência de Educação a Distância - SEAD 

 

Foto: Giscelle Carvalho 

4.2 – Acessibilidade (equipamentos e mobiliário) 

A SEAD não realizou aquisição de equipamentos e mobiliário específicos para o atendimento 

às necessidades das pessoas com deficiência (PcD), porém, com a inauguração do 

Laboratório de Audiovisual da CTE, foi implantado um sanitário acessível com algumas 

facilidades tais como: barras de apoio, barras de aproximação, protetores de impacto, e 

alarme audiovisual sem fio para sanitário acessível.  

 

Imagem 11: Sanitário Acessível - CTE/SEAD 

 

Foto: Arquivo SEAD 
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Imagem 12: Sanitário Acessível  

 

Foto: Arquivo SEAD 

4.3 – Melhorias e necessidades 

Houve uma expansão da infraestrutura da SEAD voltada para o desenvolvimento de 

tecnologias educacionais, com a inauguração do Laboratório de Audiovisual da CTE-SEAD, 

o qual é composto por Recepção, Estúdio de Gravação, Sala de Edição, Sala de Design 

Editorial/Design de Interfaces, Sala da Coordenação de Tecnologias Educacionais e Sanitário 

Acessível.  

 

Imagem 13: Estúdio do Laboratório de Audiovisual da CTE-SEAD 

 

Foto: Valdinei Matos  
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Além disso, foi realizada uma reforma em todas as salas que compõem o espaço físico da 

SEAD, com pintura interna e externa, colocação de manta de revestimento, revitalização dos 

pisos e troca de forro e da sinalização do local e das áreas comuns do pavilhão no qual a 

SEAD está localizada.  

Outra melhoria alcançada foi o crescimento da interação com o público, por meio da 

atualização regular do site da SEAD e do aumento da frequência de postagens nas redes 

sociais da Superintendência, possibilitando um maior alcance da divulgação das ações de 

EaD na UFBA e uma comunicação mais eficaz para o esclarecimento de dúvidas.  

 Dentre as necessidades de melhoria, é indispensável a de realização de uma campanha 

(interna e externa) de divulgação das competências da SEAD. 

 

 5. RESULTADOS DA GESTÃO 

5.1 – Principais objetivos, metas, ações, projetos e programas 

 

Considerando as diretrizes do Plano Diretor da Unidade (PDU) da SEAD, apresentamos os 

resultados das principais ações e metas executadas em 2019.  

 

Expansão da oferta com qualidade de cursos de graduação e pós-graduação na 

modalidade de ensino a distância 

Em 2019, não houve novas ofertas de Cursos de graduação e especialização financiados pelo 

Sistema UAB devido ao contingenciamento de recursos da UAB/CAPES, que não autorizou 

o início de novos cursos aprovados no Edital Capes nº 05/2018.   

Considerando a conclusão em 2018 de 09 (nove) cursos de especialização lato sensu 

ofertados pelo Sistema UAB, a SEAD prestou suporte aos 05 (cinco) cursos que ainda 

estavam em andamento durante o ano de 2019. A SEAD também ofereceu apoio pedagógico, 

tecnológico e/ou administrativo a cursos de especialização que não são mantidos pelo 

Sistema UAB, tais como: Especialização em Saúde Coletiva: concentração em 

Monitoramento, Avaliação e Informações Estratégicas, Especialização em Gestão em 

Desenvolvimento Territorial com ênfase em Política Habitacional e Especialização em 

Segurança de Barragens: Aspectos Técnicos e legais. 
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Quadro 04: Expansão da oferta com qualidade de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade 

de ensino a distância 

AÇÕES METAS INDICADOR 

CRONOGRAMA 

2018 2019 

1. Dar continuidade 

aos cursos de 

Graduação iniciados 

em 2016.1, referentes 

ao Edital 75 da UAB. 

Oferecer apoio pedagógico, 

tecnológico e administrativo 

aos cursos em 

desenvolvimento 

Nº de cursos de 

graduação em 

desenvolvimento 

com apoio 

pedagógico, 

tecnológico e 

administrativo da 

SEAD 

05 05 

2. Ofertar novos 

cursos de pós-

graduação lato sensu 

referentes ao Edital 

75 da UAB. 

Oferecer apoio pedagógico, 

tecnológico e administrativo 

aos novos cursos 

Nº de cursos de 

pós-graduação 

lato sensu em 

desenvolvimento 

com apoio 

pedagógico, 

tecnológico e 

administrativo da 

SEAD 

14 05 

Fonte: SEAD/UAB/SISUAB, dezembro 2019 

 

Formação de professores, tutores e coordenadores de Recursos Pedagógicos de 

Ambiente (RPA) 

 As formações continuadas foram iniciadas no mês de janeiro de 2019, com cursos de 

aperfeiçoamento pedagógico e tecnológico aos professores, tutores, coordenadores de 

Recursos Pedagógicos de Ambiente (RPA), participantes dos cursos propostos pelas 

diferentes Unidades Acadêmicas da UFBA com vista à democratização do conhecimento 

científico e do acesso ao saber acadêmico.  

 

Quadro 05: Formação de professores, tutores e coordenadores de Recursos Pedagógicos de Ambiente 

(RPA) 

CURSOS 
FORMAÇÕES 

REALIZADAS 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Especialização em Gestão do 

Desenvolvimento Territorial  

Coordenação – 12h 02 

Especialização em Alfabetização e 

Letramento 

Coordenação- 30h 

Tutores – 30h 

Professores – 30h 

12 

Especialização em Gênero e Sexualidade na Coordenação- 12h 13 

https://www.moodle.ufba.br/enrol/index.php?id=5684
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Educação 

  

Tutores – 30h 

Professores – 30h 

Especialização em Direitos Humanos e 

Contemporaneidade 

  

Coordenação- 12h 

Tutores – 30h 

Professores – 30h 

11 

Especialização em Educação Ambiental 
Coordenação- 30h 

Professores – 30h 
12 

Especialização em gestão do 

desenvolvimento Territorial UFBA/CAIXA 

Coordenação- 12h 

Tutores – 30h 

Professores – 30h 

12 

Graduação em Pedagogia Professores de Estágio -12h 09 

Graduação em Tecnologia em Segurança 

Pública 
Professores de TCC -12h 10 

Graduação em Teatro 
Coordenação- 30h 

Professores – 30h 
07 

Graduação em Biblioteconomia 
Coordenação- 30h 

Professores – 30h 
10 

TOTAL 98 

Fonte: CDE/SEAD, dezembro/2019 

 

Desenvolvimento, formação e suporte de Conteúdos Educacionais e Materiais Didáticos 

para os Cursos EaD/UFBA 

A produção editorial e de vídeos realizada pela Coordenação de Tecnologias Educacionais 

pode ser observada nos quadros 06 e 07. 

  

 Quadro 06 – Produção de Material Didático CTE/SEAD 2019 

PRODUÇÃO EDITORIAL 

E-books 27 

Revistas 01 

Cartilhas 01 

Total de Produtos Editoriais 29 

Fonte: CTE/SEAD, dezembro de 2019 

https://www.moodle.ufba.br/enrol/index.php?id=5684
https://www.moodle.ufba.br/enrol/index.php?id=5687
https://www.moodle.ufba.br/enrol/index.php?id=5687
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Quadro 07 – Produção de Videoaulas CTE/SEAD 2019 

PRODUÇÃO DE VIDEOAULAS 

Videoaulas 153 

Entrevistas 03 

Vídeos SISU 08 

Total de Videoaulas 164 

Fonte: CTE/SEAD, dezembro de 2019 

Capacitações e orientações do Design Educacional de Cursos 

Foram realizadas capacitações de equipes docentes que realizam a concepção, planejamento 

e produção do material didático dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão, visando 

a construção do Design Educacional – DE. Este processo envolve a escolha da abordagem 

pedagógica, o currículo, a metodologia do ensino, a avaliação da aprendizagem, a avaliação 

do curso etc. Neste sentido, foram produzidos diversos instrumentos de orientação, como 

formulários e manuais. Também foram produzidos modelos de editais para seleção de 

docentes, visando atender a Portaria CAPES Nº 102, de 10/05/2019. Foram realizadas 

reuniões de alinhamento pedagógico para a produção de novos editais; construção de 

relatórios de criação e finalização de cursos e reuniões de orientação visando o processo de 

reconhecimento de cursos EaD pelo MEC. 

 

Acompanhamento da Produção de Material Didático – E-books 

As análises dos materiais didáticos (e-books) foram realizadas visando orientar o design 

educacional, atendendo aos critérios de qualidade da Educação a Distância da UFBA e 

garantindo que esses materiais possam atingir os objetivos estipulados pelos cursos de 

graduação e pós-graduação.  

Durante o ano de 2019, 18 (dezoito) e-books dos cursos de graduação e 18 (dezoito) e-books 

dos cursos de pós-graduação tramitaram pela CDE numa fase prévia às etapas de revisão 

textual, diagramação e editoração, perfazendo um total de 36 e-books analisados. 

 

Quadro 08: Nº de e-books de cursos de graduação analisados pela CDE/SEAD 

CURSO DE GRADUAÇÃO E-BOOKS REVISADOS 

Licenciatura em Dança 05 

Bacharelado em Ciências Contábeis 06 
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Licenciatura em Matemática - 

Licenciatura em Pedagogia - 

Tecnologia em Segurança Pública 07 

TOTAL 18 

Fonte: CDE/SEAD, dezembro 2019 

Quadro 09: Nº de e-books de cursos de especialização analisados pela CDE/SEAD 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO E-BOOKS REVISADOS 

Especialização em Educação Ambiental com Ênfase 

em Espaços Educadores Sustentáveis 
03 

Especialização em Direitos Humanos 01 

Especialização em Gênero e Sexualidade 06 

Especialização em Alfabetização e Letramento 05 

Especialização em Gestão do Desenvolvimento 

Territorial 
03 

TOTAL 18 

Fonte: CDE/SEAD, dezembro 2019 

 

5.2 – Relações interinstitucionais e intrainstitucionais 

Em 2019, a SEAD realizou parcerias com grupos de pesquisa de várias universidades da 

Bahia, com a UAb Portugal e com o Exército, visando compartilhar experiências bem-

sucedidas e fomentar o conhecimento em rede e a Educação a Distância de qualidade. 

 

Rede Colaborativa de Aprendizagem – RCA 

A RCA é uma proposta de comunidade de aprendizagem interinstitucional produtora e 

difusora de conhecimento, desenvolvida inicialmente por universidades fundadoras e 

parceiras, como UFBA, UAb-PT, UNEB, UFRB, UNIFACS, IFBA, UESB, UNIVASF e 

IFBAIANO, que se articulam através de acordos cooperativos, visando fomentar a formação 

continuada para uso das Tecnologias Digitais na Educação. A Rede atua em vários níveis e 
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modalidades de ensino, bem como, realiza pesquisa e desenvolvimento de novas 

metodologias e tecnologias educacionais, fomenta a convergência de modalidades 

educacionais, desenvolve conteúdos, disponibiliza serviços, em articulação com os parceiros 

do setor educacional, públicos e privados em consonância com as demandas da sociedade. 

 

Imagem 14: Rede Colaborativa de Aprendizagem - RCA 

 

Foto: Arquivo CDE-SEAD 

 

Projeto DigComp-Edu UFBA 

É um projeto da RCA, fruto da parceria com a Universidade Aberta de Portugal - UAb-Pt, 

que realiza a autoavaliação ou o autoexame de competências digitais utilizando a plataforma 

EU Survey, desenvolvida pela União Europeia. A Plataforma DigCompEdu-UFBA também 

é uma ferramenta de autorreflexão que permite ao educador refletir sobre seus domínios e 

fragilidades no uso de tecnologias digitais, a partir da verificação das competências digitais, 

ao tempo em que gera subsídios para políticas institucionais de formação docente continuada. 

Esta plataforma realiza a verificação do nível de proficiência em competência digital de cada 

docente através do preenchimento de um questionário que deve levar em média 10 minutos. 

São avaliadas 22 competências distribuídas em seis áreas (envolvimento profissional, 

recursos digitais, ensino e aprendizagem, avaliação, capacitação dos estudantes e promoção 

da competência digital dos estudantes). Ao final, a Plataforma DigCompEdu-UFBA sugere 

um grau de competência digital estabelecido dentre 6 níveis: A1, A2, B1, B2, C1 e C2 e 

emite um e-mail com feedback sobre o seu nível e sugestões para a sua progressão. 
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Imagem 15: Projeto DigCompEdu-UFBA 

 

Foto: Arquivo CDE/SEAD 

 

Programa Internacional de Pesquisa em Educação e Tecnologia - PIPE 

No mês de setembro, os grupos de pesquisa associados reuniram-se presencialmente e a 

distância na SEAD/ UFBA, a fim de discutir e iniciar as ações descritas no Protocolo de 

Intenção do Programa Internacional de Pesquisa em Educação e Tecnologia, pensado no 

âmbito da RCA, para fomentar o debate sobre o uso de tecnologia na educação. Neste 

encontro foi criado o grupo executivo do Protocolo, cuja responsabilidade é principiar e 

articular os primeiros atos do Protocolo, a saber: organizar um Repositório que concentre a 

produção científica dos grupos de pesquisa sobre uso de tecnologia na educação, para 

disponibilização posterior e estruturar um evento presencial-virtual para debate das questões 

teórico-metodológicas de maior interesse dos grupos. 

Nos meses posteriores, a continuidade do trabalho do grupo executivo se concentrou no 

levantamento dos pesquisadores dos grupos de pesquisas para futura verificação das 

produções acadêmicas sobre o uso de tecnologia na educação, e consequentemente, 

organização do Repositório e elaboração de eventos sobre a temática. 

 

Curso de pós-graduação lato sensu em Gestão da Administração Pública - Gestão e 

Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM) para o Exército Brasileiro 

Foi apresentado Plano de Trabalho para realização do curso de Especialização em Gestão da 

Administração Pública para a Escola de Formação Complementar do Exército – EsFCEx, na 

modalidade de Educação a Distância, com carga horária de 459h. A formação será realizada 

pela Escola de Administração da UFBA para a EsFCEx que promove o Curso de Formação 
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de Oficiais - o CFO/QC, para desempenhar e assumir as responsabilidades e funções de 

oficial do Exército, de acordo com suas especialidades. 

Este curso busca atender a demanda da EsFCEx para desenvolvimento das competências 

necessárias para a assunção de cargos e desempenho de funções de assessoramento nas áreas 

de gestão de pessoal, de finanças e de material nas organizações militares, órgãos de direção 

geral, setorial e de apoio, permitindo que possam obter crescimento pessoal e profissional 

continuado, potencializando o seu desempenho funcional.  Esta formação visa também o 

aperfeiçoamento de pessoal militar a partir do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão 

em Administração Pública, utilizando-se a metodologia didático-pedagógica de ensino por 

objetivos, em turma de até 135 (cento e trinta e cinco) oficiais do Exército Brasileiro. 

5.3 – Gestão administrativa, orçamentária e financeira 

Ao longo do exercício financeiro de 2019, a SEAD adquiriu bens permanentes, tais como 

equipamentos de processamento de dados, mobiliário e aparelhos e utensílios domésticos, 

visando atender às necessidades da infraestrutura da SEAD, principalmente do Laboratório 

de Audiovisual da CTE-SEAD. A aquisição de material permanente considerou também a 

instalação do ambiente educacional do Polo de Apoio Presencial associado à UFBA no 

município de Guanambi, onde será ofertado o Curso de Especialização em Educação 

Ambiental com Ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis na modalidade EaD. 

 

Quadro 10 – Inventário SEAD – Aquisição no exercício de 2019 

TOTAL NO EXERCÍCIO POR TIPO DE AQUISIÇÃO – COMPRA – 2019 

Equipamentos de Processamento de Dados R$ 166.125,00 

Mobiliário em Geral R$ 46.275,86 

Aparelhos e Utensílios Domésticos R$20.881,71 

Total R$ 233.282,57 

Fonte: SEAD/SIPAT, dezembro 2019 

 

Quadro 11 – Inventário SEAD – Acumulado 2018 e 2019 

INVENTÁRIO GERAL – ACUMULADO 2018 e 2019 

Saldo Anterior 2018 R$ 454.768,93 

Total do Exercício 2019 R$ 233.282,57 

Total Geral R$ 688.051,50 

Fonte: SEAD/SIPAT, dezembro 2019 

No exercício de 2019, a SEAD recebeu crédito orçamentário referente à Emenda Parlamentar 

do Deputado Arthur Oliveira Maia, que tem como objetivo assegurar o funcionamento por 
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meio de manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos e de pessoal 

ativo, necessários à gestão e administração do polo da Universidade Federal da Bahia no 

município de Guanambi-Ba, que ofertará o curso de Especialização em Educação Ambiental 

com ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis, com  início previsto o primeiro semestre 

de 2020. 

Através da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior-CAPES, 

recebeu o TED 8376/2019, para atender os graduados, licenciados, bacharéis, tecnólogos e 

os especialistas formados pelos cursos inseridos no Sistema UAB. 

Ao TED 5609/2017 foi acrescido no ano de 2019, através da CAPES, o crédito orçamentário 

no valor de R$512.280,15, para dar continuidade à Oferta de Cursos de Graduação e 

Especialização no Sistema UAB-2017. 

 
Quadro 12 – Orçamento Realizado 2019 

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO 

Código Descrição Valor 

339039 

Recursos provenientes da Emenda Parlamentar 27390003 do Deputado 

Arthur Oliveira Maia que tem como objeto o funcionamento por meio de 

manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos e de 

pessoal ativo, necessários à gestão e administração do polo da Universidade 

Federal da Bahia no município de Guanambi-Ba.  

R$500.000,00 

TOTAL R$ 500.000,00  

TED 8376/2019  

Código Descrição Valor 

339039 

Recursos provenientes da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal Nível Superior-CAPES para Implantação e Desenvolvimento de 

Curso no Âmbito do Sistema UAB, para graduar/certificar 450 alunos nos 

próximos 02 anos de forma contributiva ao cumprimento das metas 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação e Diretrizes da Política 

Nacional de formação de professores. 

R$59.128,38 

TOTAL R$59.128,38 

TED 5609/2017  

Código Descrição Valor 

339039 

Recursos provenientes da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal Nível Superior-CAPES para dar continuidade à Oferta de Cursos de 

Graduação e Especialização no Sistema UAB-2017. 

R$512.280,15 

TOTAL R$512.280,15 

  

TOTAL GERAL R$1.071.408,53 

Fonte: SEAD, janeiro/2020. 
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5.4 – Premiações e destaques  

A SEAD não realizou nenhuma ação referente a premiações, no exercício de 2019. 

 

Destaques:  

 

● Aprovação da Resolução CAE/UFBA 02/2019  

Uma das ações de destaque visando assegurar a expansão da EaD na UFBA, foi a aprovação 

da Resolução nº 02/2019 do Conselho Acadêmico de Ensino, que dispõe sobre a 

regulamentação de cursos de Graduação ofertados pela UFBA. 

 

● Elaboração dos referenciais de qualidade para EAD na UFBA 

Dada a necessidade de regulamentação e institucionalização da EaD na UFBA e, tendo em 

vista a dinâmica e ampliação desta modalidade, foram elaborados, entre os meses de abril e 

julho, os Referenciais de Qualidade que circunscrevem-se no ordenamento legal vigente em 

complemento às determinações específicas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do 

Decreto 5.773, de 09 de maio de 2006 e das Portarias Normativas 1 e 2, de 10 de janeiro de 

2007. Embora seja um documento que não tem força de lei, ele tornou-se um referencial 

norteador para subsidiar atos legais da UFBA no que se referem aos processos específicos de 

regulação, criação, supervisão e avaliação da modalidade. Por outro lado, as orientações 

contidas neste documento devem ter função indutora, não só em termos da própria concepção 

teórico-metodológica da educação a distância, mas também da organização da EaD na 

UFBA. 

 

● Editais Publicados   

Em 2019 a SEAD, em parceria com outras unidades administrativas e acadêmicas da 

universidade, realizou 35 (trinta e cinco) processos seletivos visando o preenchimento de 

vagas e/ou formação de cadastro de reserva para tutores, estudantes, professores, estagiários 

e coordenadores de curso. Ademais, a SEAD realizou 01 (um) edital de chamamento público 

de municípios tendo por objeto a celebração de contrato para a oferta de cursos de 

especialização lato sensu aos profissionais da educação e da gestão da rede municipal 

contratante.  

 

 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/decreton57731.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/portaria1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/portaria2.pdf
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● Implantação do Polo de Apoio Presencial UFBA no município de Guanambi 

Guanambi é uma cidade diferenciada no sertão baiano, acabando por colocá-la numa posição 

de atração de investimentos em diversos setores da economia por possuir localização 

estratégica na área de exploração de minério de ferro e mineração de urânio na microrregião 

de Guanambi, aliado a isso ocorreu a implantação de parques de energia eólica e fotovoltaica 

em Guanambi e mais 08 (oito) municípios da região e a retomada da atividade agropecuária 

na região. 

A implantação do Polo de Apoio Presencial UFBA no município é um importante passo para 

que cursos da UFBA possam chegar a essa região por meio da modalidade a distância. 

Inicialmente será ofertado, no primeiro semestre de 2020, o curso de Especialização em 

Educação Ambiental com Ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis, ofertado pelo 

Instituto de Biologia/UFBA e, no segundo semestre de 2020, o curso de Licenciatura em 

Matemática.  

 

● XVI ESUD - Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 

A SEAD/UFBA participou do XVI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 

(ESUD) e do V Congresso Internacional de Educação Superior a Distância (CIESUD), que 

aconteceram na cidade de Teresina/PI, no período de 26 a 29 de novembro de 2019, por meio 

da superintendente Márcia Rangel, para participação da reunião da UNIREDE,  apresentação 

da Rede Colaborativa de Aprendizagem - RCA e apresentação do artigo “A Regulação da 

EaD Pública no Brasil e os riscos para a qualidade pedagógica e a autonomia das 

Universidades”. A SEAD/UFBA ainda se fez presente através de seus colaboradores José 

Renato Gomes de Oliveira, Hilda de Souza Coutinho Rocha e Saulo Carmo de Andrade, com 

a apresentação e publicação do artigo “Apropriação das redes sociais na educação on-line: 

autonomia ou dependência dos ambientes virtuais de aprendizagem? ” nos anais do 

congresso. 

 

● Publicação de Artigos em Revistas e Periódicos 

O artigo “Institucionalização da educação a distância nas universidades públicas: regulação 

e a autonomia”, de autoria da superintendente Márcia Rangel , foi publicado na 3ª edição da 

revista EaD UFBA em Revista, enquanto o artigo “Competências digitais e as demandas da 

sociedade contemporânea: diagnóstico e potencial para formação de professores do Ensino 

Superior da Bahia”, que teve como autores Márcia Rangel, a professora Mary Valda Sales, 
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da UNEB e o professor José António Marques Moreira da UAb-Portugal, foi publicado no 

Periódico Série-Estudos da Universidade Católica Dom Bosco. 

 

● VI Seminário de EaD da UFBA 

A Superintendência de Educação a Distância, em parceria com a Faculdade de Educação da 

UFBA, promoveu o VI Seminário de EaD da UFBA, no dia 26 de abril de 2019, tendo como 

público-alvo os estudantes de graduação, de pós-graduação, pesquisadores, docentes e 

profissionais da área da educação. As atividades ocorreram na Escola de Administração da 

UFBA e, ao longo do dia, professores e pesquisadores discutiram o tema "Tecnologias 

Educacionais e Inovação" no Brasil, em Portugal e na Argentina na perspectiva de ampliar a 

reflexão acerca das tecnologias digitais na educação, das demandas por infraestrutura e por 

uma nova cultura institucional, da convergência de modalidades educacionais, novas 

linguagens, competências digitais, experiências inovadoras e da formação de professores.  

Na oportunidade, nos debates em mesa redonda "Literacia e Fluência Digital Docente. 

Possíveis Percursos Formativos", destacando-se a participação do professor José Antônio 

Moreira da Universidade Aberta de Portugal; Rede Colaborativa de Aprendizagem e 

iniciativas da SEAD-UFBA - Carta de Serviços, apresentada pela superintendente de EaD, 

Márcia Rangel; e "EaD UFBA em Revista e nos painéis “Experiências inovadoras no Brasil 

e Argentina” e “Soluções inovadoras em Tecnologias Educacionais nas IES” foram 

compartilhadas experiências exitosas dos cursos na modalidade EaD. O evento ocorreu com 

a participação de 383 inscritos, dentre estudantes e profissionais da educação. 

 

Imagem 16: Apresentação da Rede Colaborativa de Aprendizagem no VI Seminário de EaD da UFBA 

 

Foto: Arquivo CDE/SEAD 
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● Colação de Grau e Certificação de Alunos 

No dia 27/04/2019, foi realizada a Solenidade de Colação de Grau de 67 (sessenta e sete) 

alunos da segunda oferta do Curso de Licenciatura em Matemática EaD. Posteriormente, em 

22/10/2019, houve a sessão de Certificação de 70 (setenta) alunos do Curso de Especialização 

em Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais EaD. 

 

Imagem 17: Solenidade de Colação de grau dos alunos do Curso de Licenciatura em Matemática EAD 

 

Foto: Arquivo Instituto de Matemática 

Imagem 18: Alunos formandos do Curso de Licenciatura em Matemática EaD 

 

Foto: Arquivo Instituto de Matemática 
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Imagem 19: Certificação de alunos do Curso de Especialização em Direito dos Povos e Comunidades 

Tradicionais EaD 

 

Foto: Bruno Alexandria 

 

6. PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS  

 

Os principais desafios para SEAD são a manutenção de equipe terceirizados, ampliação da 

infraestrutura tecnológica, ampliação do uso qualificado de tecnologias educacionais nos 

cursos presenciais da UFBA e a consolidação da SEAD como a principal referência em 

tecnologias Educacionais na área pública na Bahia. 

 

 

 


