
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
Setor Bancário Norte (SBN), Quadra  2, Bloco L, Lote 06, Edi fício Capes , 7° andar - Ba i rro As a  Norte, Bras íl ia/DF, CEP 70040-020

Telefone: (61) 2022-6426 - www.capes .gov.br
  

Ofício Circular nº 13/2019-CAAC/CGPC/DED/CAPES

Brasília, 27 de junho de 2019.

Aos Senhores (as),

Coordenadores (as) UAB

Universidade Aberta do Brasil - UAB

 

Assunto: Monitoramento Programa UAB - Atualização e homologação dos dados de
registro da trajetória dos alunos cadastrados no SisUAB.

                 Senhores (as) Coordenadores (as)

1. Em observância às recomendações advindas dos órgãos de controle da Administração
Pública e ao preceito desta úl ma pela busca da eficiência nas ações do Estado Brasileiro,
a DED/CAPES vem na buscando atuar na manutenção da fidedignidade dos dados de registro da
trajetória acadêmica dos alunos par cipantes do Programa UAB, atualização esta que vem sendo
negligenciada por diversas instituições. 

2. A desatualização de alunos desistentes/desvinculados que permanecem no sistema
como "cursando" prejudicam a abertura de novas vagas, com impacto inclusive no planejamento das
vagas a serem abertas no ano de 2020 do Edital 5/2018. Outro dado desatualizado que também
tem impacto significa vo no processo de análise do resultado do Programa são os alunos "não
concluintes" das ofertas já concluídas. Em muitos casos, parte desses alunos se formaram pelo
Programa e não estão sendo contabilizados em nossos cálculos de Formação. Muitas ins tuições ao
responderem ao o cio-circular nº 30/2018 referente aos fatores crí cos que impactaram nos números
de alunos formados da ins tuição indicaram desencontro entre os números registrados no SisUAB e os
registrados em seus sistemas acadêmicos. Tal situação é complicadora para o acompanhamento do
Programa por parte da DED/Capes, pois indica que os dados registrados levando à compreensão
incorreta da realidade do Programa.

3. Assim, visando acrescentar maior transparência e fidedignidade às informações
con das no SisUAB e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar esse sistema, SisUAB, como instrumento efe vo
de gestão das ações da Universidade Aberta do Brasil – UAB, vimos solicitar suas providências para a
necessária conferência e atualização dos dados referentes à trajetória acadêmica dos alunos.

4. Para auxiliar às ins tuições nessa demanda de conferência dos dados, encaminhamos
planilha com todas as ofertas já ofertadas no Programa UAB, onde informamos na coluna AB,
in tulada "Situação da Oferta", as providências a serem tomadas em cada oferta (vide
planilha). A planilha contém colunas com os quan ta vos de alunos dos principais status e colunas
com percentuais de cada um desses status (indicadores). Estão na cor vermelha os dados nas colunas
dos indicadores que devem ser atualizados ou confirmados. Os percentuais para definição de quais
ofertas possuem indícios de dados do registro da trajetória dos alunos não atualizados foram
baseados em estudos sobre evasão e nos dados históricos do Programa UAB. Esclarecemos
que alunos com mais de 6 meses sem frequência no AVA ou não matrículado em período subsequente
do curso devem ser desvinculados do Programa, sendo indicados com status "desvinculado" no
SisUAB.

 

SITUAÇÕES DAS OFERTAS CONSIDERADAS COM INDÍCIOS DE DESATUALIZAÇÃO

Etapa/
Semestre (graduações)

Indicador analisado
Percentual do

Indicador
Situação da oferta

1º Etapa - 1º e 2º semestres (1º ano)
(especificamente para as ofertas do
Edital 5/2018)

1.Matrícula cancelada 0% 1.Não indicação de alunos “Matrícula cancelada”.

2.Alunos cursando 100% 2. Indício de desatualização das trajetórias dos alunos.

1º Etapa - 3ª ao 4º semestres (2º
ano)

1.Alunos cursando Mais de 90% 1. Indício de desatualização das trajetórias dos alunos.

2ª Etapa - 2ª metade do curso 1.Alunos cursando Mais de 70% 1.Indício de desatualização das trajetórias dos alunos.
Repercurso 1.Alunos cursando Mais de 50% 1. Indício de desatualização das trajetórias dos alunos.

1.Alunos Não concluinte e 1. Indício de desatualização da situação acadêmica final dos
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Concluída
1.Alunos Não concluinte e

Retidos TCC.
Diferente de 0%

1. Indício de desatualização da situação acadêmica final dos
alunos.

Etapa/
Semestre (Especializações)

Indicador analisado
Percentual do

Indicador
Situação da oferta

1º Etapa - 1º  semestre 1.Matrícula cancelada 0% 1.Não indicação de alunos “Matrícula cancelada”.
2º Etapa - 2º e 3º semestre 1. Alunos cursando Mais de 90% 1. Indício de desatualização das trajetórias dos alunos.

 

5. O prazo final para realização a atualização dos alunos é 30 de julho.  As ins tuições
deverão postar no box do ATUAB in tulado " Monitoramento - Atualização de alunos SisUAB" até o
referido prazo, a planilha com a coluna AB atualizada indicando o que realizou na referida oferta:
atualização ou homologação dos dados. Jus ca vas caso haja inviabilidade de se realizar a
atualização deverão ser comunicadas via ofício. 

6. Aproveitamos para informar às ins tuições que as atualizações da trajetória acadêmica
dos alunos no SisUAB é uma ação contínua no âmbito do Programa UAB que deve ser realizada sempre
entre o úl mo mês do período vigente e início do próximo período. As alterações e os períodos que as
instituições devem realizar no SisUAB são indicadas na tabela abaixo: :

 

ATUALIZAÇÕES PERIÓDICAS DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES:

 

NÍVEL GRADUAÇÃO

ETAPA DA
OFERTA

MOMENTOS ATUALIZAÇÕES OBJETIVOS DA ATUALIZAÇÃO

1º Etapa

(etapa crítica)

1º semestre

1.Indicação dos alunos com “Matrícula
cancelada”.

Excluir tais alunos do cálculo de evasão da
oferta.

2.Indicação de alunos
desistentes/desvinculados (sem presença no
AVA por mais de 6 meses

1.Liberar vaga possibilitando o cadastro de
novos alunos nas vagas liberadas.

1.Dar fidedignidade aos dados do SisUAB e
transparência do desempenho institucional.

3.Ocupação de vagas ociosas (não
preenchidas, de alunos
desistente/desvinculados/matrícula cancelada).

1.Dar estabilidade nas cotas de bolsas com a
inclusão de novos alunos nas vagas ociosas.

2ºao 4º semestre

1.Indicação de alunos
desistentes/desvinculados e demais situações
de alunos.

 

1.Liberar vaga possibilitando o cadastro de
novos alunos nas vagas liberadas.

2.Dar fidedignidade aos dados do SisUAB e
transparência do desempenho institucional.

2.Ocupação de vagas ociosas (não
preenchidas, de alunos
desistente/desvinculados)

1.Dar estabilidade nas cotas de bolsas com a
inclusão de novos alunos nas vagas ociosas.

OBS: a inclusão de novos alunos entre o 2º e
4ºsemestre somente deverá ser feita caso a
instituição tenha planejamento para que tais
alunos consigam finalizar o curso dentro do
prazo financiado pela Capes.

2º Etapa A partir do 5º
semestre

1.Indicação de alunos
desistentes/desvinculados e demais situações
de alunos.

1.Dar fidedignidade aos dados do SisUAB e
transparência do desempenho institucional.

Repercurso

12 meses após o
tempo regular do
curso

 

1.Indicação dos alunos formados, Retidos TCC,
desistentes/desvinculados e demais situações
de alunos, permanecendo com status
“Cursando” apenas os alunos que ainda ativos
no repercurso

1.Apresentar o 1º resultado, parcial, do
desempenho institucional em relação ao
indicador de Formação.

2. Apresentar o quantitativo de alunos que
necessitarão de maior prazo para finalizarem
o curso.

Conclusão  Finalização da
oferta

1.Indicação da situação final dos alunos com
status “Não concluintes”

1.Apresentar o resultado final do desempenho
institucional em relação ao indicador Previsão
de  Formação e evasão.
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NÍVEL PÓS-GRADUAÇÃO (Especialização)

ETAPA DA
OFERTA MOMENTOS ATUALIZAÇÕES OBJETIVOS DA ATUALIZAÇÃO

1º Etapa

(etapa crítica)
1º semestre

1.Indicação dos alunos com “Matrícula
cancelada”.

Excluir tais alunos do cálculo de evasão da
oferta.

2.Indicação de alunos
desistentes/desvinculados.

1.Liberar vaga possibilitando o cadastro de
novos alunos nas vagas liberadas.

1.Dar fidedignidade aos dados do SisUAB e
transparência do desempenho institucional.

3.Ocupação de vagas ociosas (não
preenchidas, de alunos
desistente/desvinculados/matrícula cancelada).

1.Dar estabilidade nas cotas de bolsas com a
inclusão de novos alunos nas vagas ociosas.

2º Etapa

2º e 3º semestres
1.Indicação de alunos
desistentes/desvinculados e demais situações
de alunos.

1.Dar fidedignidade aos dados do SisUAB e
transparência do desempenho institucional.

Finalização do
prazo regular da
oferta

 

1.Indicação dos alunos formados, Retidos TCC,
desistentes/desvinculados e demais situações
de alunos, permanecendo com status
“Cursando” apenas os alunos que ainda ativos
no repercurso

1.Apresentar o resultado final do desempenho
institucional em relação ao indicador Previsão
de Formação e evasão.

 

7. Em caso de problemas ou dúvidas na realização da atualização dos dados no SisUAB, o
contato deverá ser com o técnico do SisUAB responsável pelo atendimento da instituição na CAAC. 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Joana Paula Alves da Silva Noia de Sousa,
Coordenador(a) de Articulação Acadêmica, em 27/06/2019, às 17:35, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Alberto Rocha de Lira, Coordenador(a)-Geral de
Programas e Cursos em Ensino a Distância, em 28/06/2019, às 12:58, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1000819 e o código CRC 66A1BAD1.

Referência: Caso responda  es te Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23038.010084/2019-86 SEI nº 1000819

Ofício Circular 13 (1000819)         SEI 23038.010084/2019-86 / pg. 3


	Ofício Circular 13 (1000819)

