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Essa publicação tem por objetivo aproximar os resultados da Autoavaliação Institucional do planejamento e 
gestão da Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTec). Para fortalecer essa articulação 
várias ações foram realizadas no âmbito da Unidade no período de 2018 a 2019. 

BOAS VINDAS 
DA CPA NO 
CICLO AVALIATIVO 
(2018-2020)

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) dá início as atividades do Ciclo de 

Autoavaliação Institucional, compreendendo o período de 2018-2020. No dia 

06 de abril de 2018, em reunião ordinária, a presidente da Comissão, 

professora Isabel Oliveira, concedeu as boas-vindas aos novos membros 

docentes e técnico-administrativos eleitos pela comunidade universitária, 

bem como aos estudantes, indicados pelo Diretório Central de Estudantes 

(DCE) e representantes da Sociedade Civil. Dos membros da Comissão na 

UAEADTec, estavam presentes o representante Docente, Professor Felipe 

Brito, a representante Técnica e atual Vice-Presidente da Comissão, Andreza 

Ferreira e a representante da Sociedade Civil, Sabrina Borba. 

- Os questionários de autoavaliação institucional 
apresentam questões específicas para atender as 
necessidades da EAD;
- Os relatórios Parciais e Integral também apresentam 
capítulos específicos destinados a EAD. 

- A sensibilização para participação na Autoavaliação 
Institucional e a divulgação dos resultados também são 
feitas por meio das salas virtuais.
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SEMINÁRIO SOBRE AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL

A CPA realizou no dia 25/07/18 um Seminário sobre Avaliação 

Institucional. Em uma mesa redonda, a estudante do curso de 

Bacharelado em Ciências Econômicas e bolsista BIA, Thalia 

Marques, apresentou os resultados de uma pesquisa sobre a 

percepção dos estudantes do referido curso acerca da 

autoavaliação institucional e da CPA. Em seguida, a professora 

Ivanda Martins, da UAEADTec, discorreu sobre o conceito de 

avaliação institucional, sua estrutura e principais desafios. A 

importância da autoavaliação do curso e sua relação com a CPA foi 

discutida pelo Técnico em Assuntos Educacionais, Carlos 

Gonçalves.

Com a mediação da professora Isabel Oliveira, presidente da CPA, 

as palestras ensejaram um rico debate entre os presentes sobre os 

desafios e importância do desenvolvimento de uma cultura de 

autoavaliação na UFRPE.

MESA REDONDA
DESMISTIFICANDO 
A AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL
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SEMINÁRIO SOBRE 
AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL

Mesa redonda – A autoavaliação para o planejamento e para a gestão institucional

A CPA realizou no dia 17 de outubro de 2018, o I Simpósio sobre 

Avaliação Institucional, dentro do maior evento acadêmico da UFRPE, a 

Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão - JEPEX.

17/OUT/2018
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Simpósio sobre
Avaliação Institucional 
A autoavaliação para o planejamento e 

para a gestão institucional  

ciência e tecnologia para o 
fortalecimento da educação Oficina: 

Novo instrumento de avaliação Institucional 
externa: presencial e a distância 
Dia: 17 de outubro de 2018 às 14h00, sala 16 CEGOE 

Mesa Redonda: 
A autoavaliação para o planejamento 
e para a gestão institucional
Dia: 17 de outubro de 2018 às 9h30, sala 16 CEGOE 

Relato de experiências: 
Uso das autoavaliações institucionais 
nos cursos de graduação da UFRPE.
Dia: 17 de outubro de 2018 às 18h30, sala 16 CEGOE 

P R O G R A M A Ç Ã O

CP

Essa primeira edição do Simpósio teve como tema: “A 

autoavaliação para o planejamento e para a gestão 

institucional”. Para a discussão da temática proposta foi 

composta uma mesa redonda com a participação do prof. 

Assis Leão da Silva, Pró-Reitor de Ensino do Instituto 

Federal de Pernambuco e a profª Fernanda Ribeiro de 

Alencar, avaliadora do INEP e docente titular do 

Departamento de Eletrônica e Sistemas da Universidade 

Federal de Pernambuco. A mesa contou com a mediação 

da profª Isabel Oliveira, do Departamento de Economia e 

presidente da CPA da UFRPE.

O evento ainda proporcionou uma oficina sobre o “novo Instrumento de Avaliação Institucional Externa: presencial e a 

distância” conduzida pelo Técnico e Assessor Educacional da CPA, Carlos Antônio Filho, proporcionando aos participantes 

uma imersão na nova proposta do instrumento.
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OFICINA SOBRE 
O NOVO INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO EXTERNA

Relato de experiência: autoavaliação nos cursos de graduação da UFRPE
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A programação foi finalizada com um momento de 

relatos de experiências sobre o “uso das autoavaliações 

institucionais nos cursos de graduação da UFRPE”, tendo 

a participação de três representantes de cursos do 

campus SEDE, as professoras: Ana Regina Ribeiro, 

coordenadora do curso de Bacharelado em Administração, 

Eliane Pereira de Abreu, ex-coordenadora do curso de 

Bacharelado em Ciências Econômicas e Júlia Figueredo 

Benzaquen, coordenadora do curso de Bacharelado em 

Ciências Sociais.

O Simpósio oportunizou ao público 

presente excelentes discussões e trocas 

de experiências com relação às práticas 

autoavaliativas em instituições públicas 

e privadas, com especial destaque para a 

relação entre avaliação, planejamento e 

gestão, dado o relevo que esses três 

aspectos têm tido nos processos de 

recredenciamento institucional e de 

reconhecimento  e  renovação de 

r e c o n h e c i m e n t o  d o s  c u r s o s  d e 

graduação.
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18/OUT/2018

2º ENCONTRO 
PEDAGÓGICO DA 
UAEADTec/UFRPE

APRESENTAÇÃO DA 
BIBLIOTECA CENTRAL

No dia 18 de outubro de 2018 a UAEADTec 

promoveu o 2º Encontro Pedagógico com o 

objetivo de capacitar os coordenadores e 

tutores dos polos presencias da EAD e integrar 

os servidores à UFRPE com visita em setores 

estratégicos, entre eles a CPA e a Biblioteca 

Central. Além disso, o encontro proporcionou 

discussões sobre os desafios da EAD, 

tecnologias digitais e gestão dos polos. 

Com relação a CPA, a roda de diálogo teve por 

objetivo apresentar a CPA dentro do contexto da 

EAD e sua importância para a gestão 

institucional da educação a distância. 
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18/OUT/2018 APRESENTAÇÃO DA CPA
NO ENCONTRO PEDAGÓGICO

INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO TEC

BRINQUEDOTECA

LABORATÓRIO
DE FÍSICA

No dia 21 de novembro de 2018 a UFRPE, inaugurou o novo 

prédio da Unidade Acadêmica de Educação a Distância e 

Tecnologia (UAEADTec), no polo Sede, Campus Dois Irmãos. 

A nova unidade conta com brinquedoteca, salão de eventos, 

estúdio de transmissão, auditório, laboratório de física e sala 

de aula para 40 alunos. Os espaços foram desenvolvidos 

para atender as necessidades dos estudantes e 

proporcionar experiências dentro de suas áreas. Um 

destaque da unidade é a brinquedoteca, a primeira das 

unidades EaD, desenvolvida para que os alunos de 

Pedagogia possam aprender e entender como será o 

desenvolvimento de sua profissão. O espaço é dividido em 

sala de cantinho da leitura, brincadeiras populares e 

contação de histórias, onde os futuros pedagogos poderão 

fazer vivenciar e desenvolver as práticas pedagógicas. 

“Nossos princípios são os mesmos da modalidade 

presencial, que é oferecer a qualidade do profissional que 

estamos formando. Temos base para isso e certamente só 

só irá fortalecer a educação dos nossos estudantes da 

melhor forma”, afirmou a reitora Maria José de Sena.

Muitas das demandas identificadas na autoavaliação 

institucional foram atendidas, de modo a fortalecer a 

Unidade e garantir a qualidade e integração na oferta do 

ensino a distância. 

Participação da 
CPA na solenidade
de inauguração 
do Espaço Tec
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I RELATÓRIO PARCIAL DO 
CICLO AVALIATIVO 
(2018-2020)

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOSDA AUTOAVALIAÇÃO 2018

Para a apropriação da Comunidade Universitária, o I Relatório Parcial (Ciclo 2018-2020) – Ano Base 2018 (Analítico e 

Sintético) foi disponibilizado no site institucional da Universidade, no site da CPA (http://www.cpa.ufrpe.br/br/relatorio-

de-autoavaliacao-institucional), links por meio de Mídias Sociais e envio por E-mail para todos os gestores, docentes, 

discentes e técnicos. Para além dessa divulgação, várias reuniões foram agendadas para discussão dos resultados 

juntos aos gestores. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

CICLO 2018-2020

I RELATÓRIO PARCIAL 
DE AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 
ANO-BASE 2018

Foto: Diego Lins, 2018.
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11/FEV/2019

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018 
(POLÍTICAS DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA)
GESTÃO SUPERIOR (REITORIA E VICE-REITORIA)
11/02/2019.

Apresentação dos Resultados da Autoavaliação institucional 2018 
(Políticas de Gestão e Infraestrutura Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 
em 12/04/19 e na Câmara de Ensino em 16/04/19. 
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19/ABR/2019

26/ABR/2019

REUNIÃO
DOS 
GESTORES 
DA UFRPE

APRESENTAÇÃO DA CPA
PARA OS NOVOS SERVIDORES 
DA UFRPE (SEDE E EAD)
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26/ABR/2019

APRESENTAÇÃO 
DA CPA PARA 
OS NOVOS 
SERVIDORES 
DA UFRPE 
(SEDE E EAD)

DESTAQUES 
DAS REUNIÕES 
DE GESTÃO

 A CPA está cada dia mais conhecida na instituição;

 Os gestores compreendem que os resultados das autoavaliações são 

importantes para orientar o planejamento e a gestão;

 Várias iniciativas, principalmente no âmbito dos cursos de graduação, 

denotam o uso da autoavaliação para a gestão;

 Ainda é incipiente o planejamento em toda a instituição, mas vários setores já 

formalizaram o uso desse instrumento de gestão (Pró-Reitorias, 

Departamentos Acadêmicos e Cursos de Graduação).



vídeos também foram disponibilizados pelos 

canais de comunicação da EAD como site e salas 

virtuais. Os vídeos estão disponíveis na página da 

CPA no Youtube 
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AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

Gravação de vídeo – Representante Técnica da UAEADTec na CPA

Para sensibilizar a Comunidade Universitária a 

participar das autoavaliações institucionais, 

foram gravados, com apoio técnico da UAEADTec, 

vídeos curtos de convite e sensibilização nas 

campanhas de avaliação de 2018 e 2019. Esses 
(https://www.youtube.com/channel/UC0eYsDcjbOYCy55DC6OvPXA/videos).

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EbpnYWl-MKw

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=t12tZwA61k0

Vídeo institucional
Felipe Brito
UAEADTec
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DIA “A” 
DA AVALIAÇÃO

O Dia “A” da Avaliação surgiu em 2018 para ampliar o 

nível de participação da Comunidade Universitária com 

um dia de mobilização em espaços estratégicos da 

Universidade a fim de dirimir dúvidas dos participantes 

e incentivar a sua participação na autoavaliação.

Em 2019, esta ação ocorreu em pleno Dia dos 

Namorados (12/06), em clima de muito amor e 

aconchego. A Comissão esteve presente em locais 

estratégicos no campus Dois Irmãos e Unidades 

Acadêmicas, a fim de mobilizar a comunidade 

universitária para participar do questionário de 

avaliação 2019 (Planejamento e Avaliação Institucional 

– Desenvolvimento Institucional.

Mídia de divulgação do Dia “A” da Avaliação 

Programação do 
DIA “A” da Avaliação 
Institucional 2019
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DIA “A” DA AVALIAÇÃO 2019
MOBILIZAÇÃO NA UAEADTEC

CPA ITINERANTE

12/JUN/2019

Tem por objetivo geral entender o cotidiano, funcionamento e especificidades das Unidades Acadêmicas, além de 

aproximar os resultados das autoavaliações institucionais ao planejamento e a gestão. Dentre as ações estabelecidas, 

destaca-se aqui a CPA Itinerante com os seguintes específicos:

1. Fortalecer a comissão de avaliação da UAEADTec; 

2. Discutir a importância do planejamento e da avaliação para a gestão da Unidade;

3. Incentivar práticas sistemáticas de autoavaliação nos cursos de graduação;

4. Estimular uma atitude reflexiva sobre os resultados das autoavaliações institucionais. 

A CPA Itinerante na UAEADTEc foi realizada em dois momentos. O primeiro foi dedicado a visita nos polos de Educação a 

Distância: Limoeiro, Surubim, Carpina, Gravatá e Recife. Essa ação foi realizada em 06 de julho de 2019, com 

organização de rodas de diálogo com os estudantes para discussão sobre os resultados da Autoavaliação Institucional 

2018 (Políticas de Gestão e Infraestrutura) e seus impactos no cotidiano e dinâmica dos cursos de graduação EAD. Ao 

mesmo foram realizadas ações de mobilização para incentivar os estudantes da UAEADTec a participarem da 

Autoavaliação 2019. 
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CPA Itinerante no Polo Carpina -
Diálogo com o coordenador
do polo e com tutores

Roda de diálogo com os estudantes 
do Polo Carpina – Resultados da 
Autoavaliação 2018

Roda de diálogo com os estudantes do Polo Limoeiro – Resultados da 
Autoavaliação 2018
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Sensibilização para a 
Autoavaliação 2019 
no Polo Limoeiro

CPA Itinerante no 
Polo Recife

Roda de diálogo com os 
estudantes do Polo Recife – 
Resultados da 
Autoavaliação 2018
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Roda de diálogo com 
os estudantes do 
Polo Gravatá – 
Resultados da 
Autoavaliação 2018

Mobilização para 
participação na 
Autoavaliação 2019 
– Polo Gravatá

Roda de diálogo com 
os estudantes do 
Polo Surubim – 
Resultados da 
Autoavaliação 
Institucional 2018
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Divulgação do folder 
da CPA – Polo Limoeiro

DESTAQUES DAS RODAS DE DIÁLOGO

 A escolha da coordenação de curso é diferenciada, devido a especificidade da EAD;

 Fortalecer o diálogo entre a UFRPE e as Secretaria Municipais/Estaduais de Educação com relação a infraestrutura 

física e tecnológica;

 Dificuldade dos estudantes para participação em eventos;

 Apresentar os resultados das Autoavaliações Institucionais também para os gestores dos municípios;

 Buscar estratégias de aproximar os polos da EAD da UFRPE como eventos e atividades de integração. 

No segundo momento a CPA Itinerante organizou um 

evento voltado para a gestão da UAEADTec, 

professores, coordenadores de curso, tutores, Núcleo 

Docente Estruturante, servidores administrativos e 

demais interessados no desenvolvimento da Unidade. 

O evento teve como objetivo divulgar os resultados da 

Autoaval iação 2018 (Pol í t icas de Gestão e 

Infraestrutura), discutir sobre o planejamento 

institucional no contexto da EAD e aprender sobre o 

novo Instrumento de Avaliação de Cursos com a oferta 

de uma oficina de formação. 
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PROGRAMAÇÃO DA CPA ITINERANTE NA UAEADTEC

PALESTRA: PLANEJAMENTO
E AVALIAÇÃO NO CONTEXTO
DA UAEADTEC 

Atividade conduzida pela Economista Manuela Medeiros 

da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional (CPDI) - Pró-Reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) da UFRPE. A 

palestra teve por finalidade discutir a importância da 

avaliação para a condução do planejamento estratégico no 

âmbito da Unidade Acadêmica e dos Cursos de Graduação. 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
DA AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 2018 
(POLÍTICAS DE GESTÃO 
E INFRAESTRUTURA). 

RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018 

A atividade foi conduzida por Isabel Oliveira, Presidente da 

CPA, e teve como objetivo fazer a devolutiva dos resultados 

das avaliações institucionais para a comunidade que 

avaliou a instituição e, mais especificamente, no contexto 

da UAEADTec. 
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RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018 
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OFICINA – NOVO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE CURSO – UAEADTEC 

Para suscitar a discussão a pergunta norteadora foi: 

Como os resultados da Autoavaliação Institucional 

2018 podem fortalecer o planejamento da UAEADTec? 

Alguns destaques da discussão:

 Entrega do “EspaçoTec” e Sede administrativa em 

2018 melhorou a infraestrutura de auditório, oferta 

de laboratórios de ensino, espaço de trabalho, salas 

para atividades de gestão e administrativas, etc;

 Ocupação da UAEADTec em espaços de discussão, 

grupos de trabalho e colegiados, a exemplo do PDI, 

Estatuinte, Consu, CPA e etc;

 A atuação das coordenações de curso contribui 

para a ideia de pertencimento e fortalecimento da 

Unidade e Polos Acadêmicos;

 A acessibilidade tem sido considerada nos espaços 

acadêmicos e administrativos;

 O baixo número de servidores dificulta na execução 

das demandas de trabalho.

Esta atividade teve como objetivo 

discutir junto as Coordenações 

de Curso, NDEs, professores, 

gestores e técnicos o novo 

Instrumento de Avaliação de 

C u r s o s  d e  G r a d u a ç ã o  – 

Presencial e a Distância (para 

f ins de Reconhecimento e 

Renovação de Reconhecimento), 

publicado pelo INEP em 2017. A 

o f ic ina  deu  des taque  aos 

indicadores nos quais a EAD tem 

relação de forma mais direta e 

como esse instrumento pode 

i m p a c t a r  e m  a ç õ e s  d e 

planejamento e gestão dos 

cursos de graduação EAD. 
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CPA ITINERANTE NA UAEADTEC INTEGRAÇÃO UAEADTEC E CPA

RESULTADOS DAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

PARTICIPAÇÃO DA UAEADTEC 
NA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A CPA Itinerante na UAEADTec foi avaliada pelos 

participantes da Unidade de forma positiva dada a 

importância da autoavaliação na condução do 

planejamento e da gestão. Também avaliaram que a partir 

de 2018 estão se sentindo mais integrados à Universidade 

e que os espaços de trabalho (EspaçoTec e Sede 

Administrativa) contribuíram para esse sentimento. Outro 

fator importante foi a participação de representantes da 

Unidade é Fóruns e Colegiados de Gestão da UFRPE. 

Considerando que a participação na autoavaliação institucional é voluntária, as ações de sensibilização e mobilização 

para ampliar o índice de participação da Comunidade UAEADTec apresentaram resultados positivos com crescimento 

de 147,75% em 2019 quando comparado com o ano de 2018. Esse aumento na participação de forma voluntária indica 

que as estratégias utilizadas surtiram efeito e que ainda é possível ampliar essa participação a partir do diálogo e da 

publici zação das melhorias alcançadas. 
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FÓRUM DAS CPAs DE 
PERNAMBUCO

PROGRAMAÇÃO DO 
VII FÓRUM DAS CPAS 
DE PERNAMBUCO

Comissão Organizadora – 
Fórum das CPAs de Pernambuco

Nos dias 17 e 18 de setembro de 

2019, a Comissão participou da 

organização do VII Fórum das CPAs 

de Pernambuco, cujo tema versou 

sobre “A CPA e a autoavaliação 

institucional enquanto instrumento 

de gestão estratégica das IES”  

sediado na Faculdade Nova Roma 
(https://jhcp.github.io/forumcpa2019/). 

Na ocasião, uma mesa redonda foi 

organizada com a participação das Pró-

Reitoras da UFRPE, Socorro Lima (PREG) e 

Carolina Raposo (PROPLAN), as quais 

discutiram a importância e o uso da 

a u t o ava l i a ç ã o  i n s t i t u c i o n a l  c o m o 

instrumento de gestão, apresentando as 

experiências da Universidade. 
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Sessão científica do V Seminário de Autoavaliação das IES de PE

Comunicação Oral: 
CPA Itinerante: 
uma estratégia 
de formação, 
avaliação e 
planejamento 
em uma instituição 
multicampi

Carolina Raposo – A CPA no acompanhamento do PDIProfª Socorro Lima - A CPA no plano de gestão dos cursos de graduação 

Na sessão científica do V Seminário de Autoavaliação das 

IES de PE, a CPA apresentou duas comunicações orais 

dando visibilidade às trajetórias do processo de 

integração entre avaliação e planejamento conduzidos 

pela UFRPE, a saber: 1) CPA Itinerante: uma estratégia de 

formação, avaliação e planejamento em uma instituição 

multicampi; e 2) Autoavaliação institucional e as 

acadêmicas na UFRPE: o papel das coordenações de 

cursos de graduação na promoção de uma cultura de 

avaliação e planejamento. As referidas comunicações 

também foram aprovadas para publicação na Revista 

Eletrônica “Boletim Tempo Presente” da Universidade de 

Pernambuco. 
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Comunicação Oral: 
Autoavaliação
institucional e as 
políticas acadêmicas 
na UFRPE: o papel 
das coordenações 
de cursos de graduação 
na promoção de uma 
cultura de avaliação 
e planejamento

Em 2019 a CPA foi convidada para participar do livro 

comemorativo aos 10 anos do Fórum das Licenciaturas de 

Pernambuco, com um capítulo referente ao uso do 

Boletim CPA 2016 no planejamento e condução das 

licenciaturas, referente a uma apresentação deste 

boletim no Fórum. 

Neste livro, o capítulo da CPA versa sobre “Boletim CPA: 

uma ferramenta para a autoavaliação e o planejamento 

dos cursos de licenciatura da UFRPE” resultado da 

apresentação e discussões conduzidas pela Comissão no 

Fórum. As discussões oportunizadas naquele momento 

com os coordenadores de cursos muito contribuíram para 

a CPA consolidar propostas e pensar novas estratégias de 

aproximação com o ensino de graduação.

PRODUÇÃO
BIBLIOGRÁFICA 
DA CPA EM 2019

FÓRUM DE LICENCIATURA
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REUNIÕES DE GESTÃO: CPA e UAEADTec

Reunião da CPA com coordenadores
e NDEs da UAEADTec - 13/09/19

Reunião com o curso 
de História sobre 
Autoavaliação no 
Curso – 19/09/19

Ao longo de toda caminhada desse ciclo avaliativo, cada vez 

mais percebe-se a necessidade de integração da avaliação ao 

planejamento e a gestão. Essa integração tem suscitado várias 

discussões no âmbito da gestão institucional da UAEADTec e 

em seus cursos de graduação. Para melhor planejamento da 

visita in loco do MEC para recredenciamento institucional, 

várias reuniões ocorreram a fim de dirimir dúvidas, organizar 

documentos e relatar o desenvolvimento institucional da 

Unidade Acadêmica nos últimos anos. 
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Reunião da CPA
com a gestão da
UAEADTec -  
25/09/19

Reunião com a 
Procuradora 
Institucional da 
UFRPE – 
Carolina Sobral
- 23/09/19
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“A Comissão própria 
de avaliação é um 
grande locus de 
Conhecimento 
e Autoconhecimento” 

Bruna Ferraz, 2018.

PALAVRAS
FINAIS

Consolidar uma cultura de planejamento e autoavaliação no nível institucional exige 

tempo, paciência e muito diálogo. Para a UAEADTec a construção desse diálogo precisa 

considerar suas especificidades, distância física e baixo número de servidores. Nem 

sempre as políticas institucionais são atendidas em sua plenitude em função da matriz  

orçamentaria ser diferente da matriz orçamentária para os cursos presenciais. Também 

há a necessidade de continuar fortalecendo o diálogo com as demais instituições que 

ofertam o Ensino a Distância pelo Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), além 

disso o diálogo deve ser permanente junto as Secretarias Municipais ou Estaduais de 

Educação que são as responsáveis pela infraestrutura dos polos. 

Os desafios são grandes, mas a vontade de fortalecer a UAEADTec por parte da sua 

Comunidade Universitária é maior. As parcerias construídas ao longo de sua história têm 

ajudado a Unidade a conquistar seu espaço físico e de discussão junto as instâncias de 

gestão da Universidade. 

EQUIPE TÉCNICA
Isabel Oliveira – Presidente da CPA
José Canto – Assistente Administrativo da CPA
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