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COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 
Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 2, Bloco L, Lote 06, Edi�cio Capes, 7° andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70040-020 

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

O�cio Circular nº 30/2018-CGPC/DED/CAPES

Brasília, 04 de dezembro de 2018.

Aos Senhores (as),

Coordenadores (as) UAB

Universidade Aberta do Brasil - UAB

 

 

Assunto: Alunos Formados - SisUAB 2018

 

                 Senhores (as) Coordenadores (as)

1. Acreditamos que esse é o momento propício para avaliar as ações já empreendidas, como tem feito
esta Diretoria de Educação a Distância, ao longo do ano de 2018, como também o momento para
planejar as possibilidades educacionais quanto à oferta da educação superior, em cumprimento aos
objetivos do Sistema Universidade Aberta do Brasil, bem como do plano Nacional de Educação
(PNE).

2. Neste sentido, considerando dados extraídos do sistema de gestão acadêmica da DED/CGPC
(SISUAB) na data de 27.11.2018, identificamos, conforme relatório em anexo, nos cursos de
graduação e especialização, indicadores de formação abaixo de 50% em ofertas com data de termino
real em 31.12.2016 (incluindo o  repercurso na graduação), sendo necessário que a coordenação Geral
UAB, na respectiva Instituição apresente justificativa acadêmica (máximo de uma lauda) relativa aos
baixos índices de formação e ainda, indique que medidas pedagógicas serão tomadas no sentido de
auferir melhorias neste indicador. Enviar a justificativa à DED/CGPC até o dia 21/01/2019, no e-
mail: dalton.figueiredo@capes.gov.br

      3.Pedimos ainda, que não havendo concordância com os dados acima, efetuem a atualização dos registros
no Sisuab.

4. Acrescentamos ainda, sobre a preocupação desta DED/CGPC, acerca de cursos que continuam sendo
ofertados e reofertados e, recorrentemente apresentando baixos índices de formação, portanto
alertamos sobre a necessidade de um acompanhamento acadêmico periódico que possa evidenciar
melhorias contínuas ao sistema UAB  
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Atenciosamente,

Luiz Alberto Rocha Lira

Coordenador-Geral de Programas e Cursos em EaD

Documento assinado eletronicamente por Luiz Alberto Rocha de Lira, Coordenador(a)-Geral de
Programas e Cursos em Ensino a Distância, em 04/12/2018, às 16:51, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0850758 e
o código CRC 947D95AF.

 
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23038.019512/2018-55 SEI nº 0850758


