MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD
FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EaD

OFÍCIO DIR-EaD/UFGD Nº 02/2021
Dourados, 26 abril de 2021.

Aos estudantes dos cursos de Graduação do Sistema UAB da EaD-UFGD.

Assunto: Comunicado sobre tempo para conclusão de curso e sobre reofertas de
disciplinas

Prezados estudantes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia da UAB da EaD-UFGD,
Em primeiro lugar solicitamos gentilmente que leiam com atenção este
documento.
Conforme reunião realizada no dia 16/04/2021, das 19 às 20h, com a Direção da EaD,
profª Elizabeth Matos Rocha, Coordenação UAB, profª Grazielly Vilhalva Silva do
Nascimento, Coordenadora Adjunta UAB, Janete de Melo Nantes e coordenação do curso de
Pedagogia, profª Andréia Vicência Vitor Alves, com os estudantes do curso de Pedagogia EaD/UAB/UFGD.
Vimos por meio deste comunicar novamente, conforme comunicação já repassada
anteriormente no OFICIO Nº 243/2019 - SAEAD, informações importantes acerca do tempo
de conclusão dos cursos de graduação e da reoferta de disciplinas do curso ofertado pela
Faculdade de Educação a Distância da UFGD, mediante acordo de cooperação técnica com
órgãos externos, a saber, cursos oferecidos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do
Brasil - UAB vinculados à Diretoria de Educação a Distância- DED/CAPES, Brasília.
A DED-Capes disponibiliza semestralmente cotas de bolsas para a vinculação e
pagamento de professores formadores e tutores a distância dos nossos cursos ofertados via
UAB. Tais cotas são computadas pela Capes a partir da matriz curricular regular de cada
curso de graduação prevista para o semestre (disciplinas que devem obrigatoriamente ser
ofertadas de acordo com o Projeto Pedagógico de cada Curso - PPC) e também leva em
consideração número de estudantes matriculados e ativos, o que nos leva enquanto instituição
responsável pela oferta dos cursos, fazer a cada final e início de semestre um estudo sobre a
execução do próximo semestre a ser iniciado, em termos de oferta de disciplinas, vinculação
de bolsistas (professores formadores e tutores), possibilidades ou não de realização de
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encontros presenciais com aulas conceituais, entre outros, pois dependemos destas cotas para
o atendimento pleno das atividades.
Desistências e reprovações prejudicam este planejamento, pois impactam na
quantidade de bolsas recebidas a cada semestre e na possibilidade de vinculações de bolsistas
e ofertas de disciplinas. Exemplo: O número de estudantes matriculados na disciplina impacta
na quantidade de tutores que podemos vincular nela, e consequentemente nas aulas
conceituais presenciais, pois se temos dois tutores, um formador e quatro pólos, a conta para a
aula não fecha, não é possível em uma situação como esta exemplificada atendermos os
quatro polos.
Diante do exposto acima, queremos que tomem ciência de que a cada semestre
fazemos e faremos o estudo de viabilidade de execução pedagógica em conformidade com o
financeiro e cotas de bolsas disponibilizadas para aquele período letivo. Quanto ao tempo para a conclusão dos cursos de Graduação ofertados pela
EaD-UFGD via UAB, a Capes estipula o seguinte:
O tempo estipulado pela DED/CAPES para o financiamento e conclusão do curso de
graduação, aquele entre o ingresso e a saída do estudante é de: quatro anos (08 semestres para
os cursos de Pedagogia e Licenciatura em Computação) e de quatro anos e meio (09 semestres
para o curso de Bacharelado em Administração Pública). Após esse período citado acima, a
Capes financiará apenas mais dois semestres para que o estudante conclua seu curso, após isso
ele será desligado perdendo a vaga e sendo desligado do SISUAB - Sistema UAB
independente de motivos e circunstâncias.
Dentro do Sistema UAB as reofertas são custeadas apenas ao final do tempo
considerado normal para a integralização do curso, dessa forma, a partir de 2020 a EaD
UFGD só disponibilizará reofertas quando houver margem orçamentária nas cotas de bolsas
para pagamentos de Professores Formadores e Tutores para esta finalidade.
A esse respeito, pedimos que quando houverem reofertas de disciplinas, que os
estudantes valorizem e levem a sério a oportunidade de eliminar a disciplina, pois as
“torneiras” estão sendo fechadas, e temos tido pouco êxito nessas ações, os índices de
reprovações e desistências em reofertas têm sido alarmantes.
Considerando as informações sobre o tempo para a conclusão do curso, reforçamos
que se esforcem ao máximo para não reprovar nas disciplinas de reoferta evitando atividades
plagiadas de colegas e textos com plágios da internet e de outros textos sem a devida citação
adequada. Qualquer dúvida ou problema com quaisquer disciplinas procure imediatamente o
tutor e/ou professor e caso não respondam em até 24 horas envie e-mail para a coordenação
do curso indicando qual a sua pendência na disciplina para que seja esclarecido com maior
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rapidez possível. Reforçamos que apenas procure a coordenação na ausência do tutor e/ou
professor para evitar transtornos de ordem hierárquica.
Para atender estas orientações da CAPES, a EaD UFGD publicou a resolução nº 09 de
08 fevereiro de 2019 do Conselho Diretor da EaD UFGD, que fixa o tempo máximo de
integralização dos cursos ofertados pela UAB em dois semestres letivos além do tempo
mínimo previsto na matriz curricular de cada curso de graduação ofertado no âmbito da UAB.
Orientamos que cada estudante fique atento a esta realidade e que zele pela sua vida
acadêmica aproveitando cada oportunidade para que não haja risco de perder o seu curso.
Este documento será amplamente divulgado nos polos UAB de apoio presencial e no
Ambiente Virtual de Aprendizagem do curso.

Respeitosamente,

Prof.ª. Elizabeth Matos Rocha
Diretora da Faculdade de Educação a Distância
EaD/UFGD

Prof.ª Grazielly Vilhalva Silva do
Nascimento
Coordenadora - UAB/EaD/UFGD

Prof.ª. Janete de Melo Nantes

Prof.ª Andréia Vicência Vitor Alves
Coordenadora do curso de
Licenciatura em Pedagogia EaD/UFGD

Coordenadora AdjuntaUAB/EaD/UFGD
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