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Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados do Planejamento Estratégico
Setorial (PES) do Núcleo de Educação a Distância – NEAD do ano de 2018 referente às ações
planejadas no PES. Pretende-se conhecer de que forma o Núcleo de Educação a Distância –
NEAD tem alcançado seus objetivos e quanto tem contribuído para UFSJ atingir os objetivos
estratégicos. Visa, também, identificar o grau de efetividade das ações, o índice de não
cumprimento das ações planejadas, o nível de vulnerabilidade frente aos riscos conhecidos,
dentro outros dados relevantes para a tomada de decisões desta unidade e da UFSJ.

Atualmente, os cursos oferecidos pelo NEAD estão listados a seguir:

Curso Titulação Carga horária Duração (meses)

Administração Pública Bacharelado 3000 48

Filosofia Licenciatura 2676 48

Matemática Licenciatura 3240 48

Pedagogia Licenciatura 3294 48

Curso Titulação Carga horária Duração (meses)

Educação Empreendedora Especialização 360 18

Engenharia de Segurança
do Trabalho

(Outubro/2018)

Especialização 685 24

Ensino de Filosofia no
Ensino Médio

Especialização 360 18

Ensino de Sociologia no
Ensino Médio

Especialização 360 18

Gestão Pública Especialização 510 18

Gestão Pública Municipal Especialização 510 18

Gestão em Saúde Especialização 510 18

Mídias na Educação Especialização 510 24

Mundos nativos: Saberes,
Cultura e História dos
povos indígenas início

(Outubro/2018)

Especialização 360 18

Práticas de Letramento e
Alfabetização

Especialização 360 18



Informática para
Professores (início:

Março/2019)

Especialização 360 18

Computação Aplicada à
Educação Básica (início:

Março/2019)

Especialização 420 18

Objetivos previstos no PES Núcleo de Educação a Distância – NEAD

Os objetivos propostos são:

Objetivo 1: Institucionalizar a EaD na Universidade
Objetivo 2: Reestruturar o administrativo, o acadêmico e o físico do NEAD
Objetivo 3: Melhorar os indicadores acadêmicos dos cursos ofertados em modalidade EAD
Objetivo 4: Formar de maneira continuada e apoiar pedagogicamente os docentes, os técnicos
e os discentes da UFSJ via EAD
Objetivo 5: Investir em tecnologia de informação e comunicação integrando as ferramentas da
EAD a todas as modalidades
Objetivo 6: Expandir a EAD usando outros fomentos

Realização de ações - Objetivo 1: Institucionalizar a EaD na Universidade

Objetivo 1: Institucionalizar a EaD na Universidade

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Ampliar e consolidar os cursos de graduação e
pós-graduação

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 80%

Dados qualitativos positivos: Houve a participação do Nead em edital lançado pela Capes
proporcionando a abertura de 4 novas especializações, além de novas ofertas das graduações
e especializações.

● Na Tarefa / Ação 1 (“Realizar o levantamento das demandas de cursos a distância nos
municípios”): foi realizado uma pesquisa através de formulário online desenvolvido
em parceria com as Universidades Mineiras atuantes no Sistema Universidade Aberta
do Brasil. O instrumento visou mapear a demanda atual existente para cursos na
modalidade Educação a Distância. O formulário foi intitulado “Levantamento de
demanda em cursos na modalidade a distância EAD/UAB” onde foram obtidas mais de
20.000 respostas.

● Na Tarefa / Ação 2 (“Participar dos editais da CAPES/UAB”) o Nead/ UFSJ participou
do Edital CAPES 005/2018 e obtivemos aprovação de 1.500 novas vagas em cursos que
iniciarão em 2018 e 2019. Para início em Outubro/2018, tivemos aprovação do curso
de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, com 210 vagas
distribuídas em 06 polos presenciais, e do curso de Especialização em Mundos Nativos:
Saberes, Cultura e História dos Povos Indígenas, com 150 vagas distribuídas em 05



polos presenciais. Para início em Março/2019 tivemos aprovação do curso de
Especialização em Computação Aplicada à Educação Básica, com 90 vagas distribuídas
em 05 polos presenciais, do curso de Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino
Médio, com 150 vagas distribuídas em 5 polos presenciais, do curso de Especialização
em Ensino de Sociologia no ensino Médio, com 150 vagas distribuídas em 5 polos
presenciais, do curso de Especialização em Informática para Professores, com 150
vagas distribuídas em 5 polos presenciais, do curso de Especialização em Mídias na
Educação, com 150 vagas distribuídas em 5 polos presenciais e do curso de
Especialização em Práticas de Letramento e Alfabetização, com 150 vagas distribuídas
em 5 polos presenciais. Para início em Julho/2019, tivemos aprovação do curso de
Licenciatura em Filosofia, com 300 vagas distribuídas em 9 polos presenciais.

● Na tarefa / Ação 3 (“Buscar apoio da Reitoria, PROEN, PROPE e departamentos para a
oferta de curso a distância”) : Essa tarefa é realizada com frequência, visto que consiste
em busca de parceria do trabalho entre as unidades envolvidas nos cursos ofertados
pelo Nead. Está como realizada no ano de 2018 mas consiste em atividade em
constante elaboração.

● Na tarefa / Ação 4 (“Buscar parcerias com as Prefeituras e Coordenadores de Polo”):
Foram realizados encontros e visitas aos polos onde o Nead atua, buscando estreitar e
aprimorar a parceria existente. Além disso, durante o processo de submissão ao Edital
05 da Capes, articulações com os coordenadores de polo foram realizadas durante o
processo de escolha cursos/polos.

● Na tarefa / Ação 5 (“Realizar reuniões para a criação de regulamentações específicas
para as funções desempenhadas pelos agentes de apoio a EAD (tutores, coordenadores
de tutores, equipe multidisciplinar, etc”): Em 2018 foram realizadas reuniões para
discussão de regulamentações que foram documentadas, além de definidos e
aprimorados critérios e editais de seleção.

● Na tarefa / Ação 7 (“Realizar reuniões para a criação de regulamentações específicas
para procedimentos de EAD”): Diversas reuniões foram realizadas de forma a
documentar as regulamentações existentes. Além disso, foram criados mapeamentos
das atividades desenvolvidas no Nead. Esses mapeamentos foram apresentados,
discutidos e compartilhados entre os envolvidos.

● Na tarefa / Ação 9 (“Realizar reuniões para criação de regulamentações sobre encargo
didático da EAD”): Regulamentações sobre a contagem de encargos foram discutidas
durante as reuniões de congregação e outros órgãos competentes, contando com a
participação de representantes do Nead.

● Na Tarefa / Ação 10 (“Agendar reuniões com os departamento das sede e os fora de
sede para divulgação do NEAD”): as reuniões foram realizadas pela professora Elisa
Tuler de Albergaria, Coordenadora Geral do NEAD, com os departamentos conforme
cronograma proposto.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES
20% -

Dados qualitativos negativos:

● Na tarefa / Ação 6 (“Submeter a proposta de regulamentações específicas para as
funções desempenhadas pelos agentes de apoio a EAD (tutores, coordenadores de
tutores, equipe multidisciplinar etc”): As regulamentações discutidas não foram



sumarizadas em um único documento para que fosse submetida aos órgãos
responsáveis.

● Na tarefa / Ação 8 (“Submeter a proposta de regulamentações específicas para
procedimentos de EAD ao Colegiado de Educação a Distância (COEAD) do NEAD e do
Conselho Universitário (CONSU”): As regulamentações discutidas não foram
sumarizadas em um único documento para que fosse submetida aos órgãos
responsáveis.

Gestão de Riscos - Objetivo 1: Institucionalizar a EaD na Universidade

Objetivo 1: Institucionalizar a EAD na Universidade

Índice de Vulnerabilidade: 20% - foram planejadas 10 respostas preventivas aos riscos (uma
para cada risco identificado). Contudo, duas respostas aos riscos não puderam ser realizadas
pelas seguintes razões: As demandas surgidas foram priorizadas em relação a elaboração do
documento sumarizado. Está como prioridade para 2019.
Índice de Prevenção aos riscos: 80% - foram planejadas 10 respostas preventivas aos riscos
(uma para cada risco identificado). Oito respostas aos riscos foram realizadas pelas seguintes
razões: As articulações entre polos e Capes foram priorizadas no sentido de possibilitar a
oferta de cursos.

Respostas em andamento: Nenhuma resposta que foi planejada visando prevenir os riscos
está em andamento.

Realização de ações - Objetivo 2: Reestruturar o administrativo, o acadêmico e o físico
do NEAD

Objetivo 2: Reestruturar o administrativo, o acadêmico e o físico do NEAD

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G4 - Promover a reestruturação administrativa
com o mapeamento e definição das políticas de fluxos de processos

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 57%

Dados qualitativos positivos:

● Na Tarefa / Ação 1 (“Contratar pessoal para atuar como suporte em atividades EAD”):
As contratações para as atividades do Nead são feitas a partir das demandas dos cursos
que vão sendo ofertados.

● Na Tarefa / Ação 3 (“Participar de editais para captação de recursos”): Nos editais
lançados em 2018 dentro do contexto do Sistema Universidade Aberta do Brasil foram
submetidas propostas de projetos e cursos.

● Na Tarefa / Ação 4 (“Buscar parceria com a ASCOM para divulgar os eventos e
trabalhos desenvolvidos pelo NEAD”): No sentido de divulgar as ações do Nead, além
de estreitar a parceria com a Ascom, foram criados meios de divulgação como: Boletim
impresso enviado a todos os polos e setores da UFSJ, canal de youtube, perfil em
diferentes redes sociais. Além disso, foi criado um setor de comunicação para atuar de
forma mais presente no processo de divulgação e produção de material audiovisual.



● Na Tarefa / Ação 7 (“Solicitar aos Coordenadores de Cursos de Graduação e
Especialização planilha com previsão de despesas para disponibilização de recursos
para os cursos”): Foi solicitado aos coordenadores uma previsão de gastos em relação
às viagens e outras atividades necessárias para o funcionamento dos cursos. Essas
previsões foram utilizadas no momento das tomadas de decisão em relação a
priorização das ações e a distribuição de recursos recebidos.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES
43% -
Dados qualitativos negativos:

● Na tarefa / Ação 2 (“Elaborar projetos para captação de recursos”): As iniciativas
frente a captação de recurso foram dentro do Sistema UAB, ainda não houve o envio de
oferta de curso pago com outra fonte de recurso.

● Na Tarefa / Ação 5 (“Criar projeto de reestruturação do espaço físico do NEAD”): Em
relação a estruturação do espaço físico, foram realizadas reuniões e enviados
memorandos abordando o Prédio do NEAD/DEPEB-PPBE - Campus Dom Bosco,
abordado no processo licitatório 23122.106242/2014-39, mas trata-se ainda de um
assunto ainda não definido.

● Na Tarefa / Ação 6 (“Revisar a norma de criação e regulamento do NEAD”): Algumas
alterações internas foram realizadas, como criação de setores para melhoria das
atividades realizadas. Entretanto, essas mudanças ainda não estão documentadas na
resolução do Nead.

Gestão de Riscos - Objetivo 2: Reestruturar o administrativo, o acadêmico e o físico do
NEAD

Objetivo 2: Reestruturar o administrativo, o acadêmico e o físico do NEAD

Índice de Vulnerabilidade: 43% - foram planejadas 7 respostas preventivas aos riscos (uma
para cada risco identificado). Contudo, três respostas aos riscos não puderam ser realizadas
pelas seguintes razões: As prioridades foram alterados em relação às ofertas dos cursos
existentes e não a busca por novos recursos. Sobre o espaço físico, não houve definição
externa ao Nead em relação ao tema.

Índice de Prevenção aos riscos: 57% - foram planejadas 7 respostas preventivas aos riscos
(uma para cada risco identificado). Quatro respostas aos riscos foram realizadas pelas
seguintes razões: Houve a publicação do edital no Sistema UAB, o que permitiu que as ações
fossem realizadas.

Respostas em andamento: Nenhuma das sete respostas que foram planejadas visando
prevenir os riscos estão em andamento.

Realização de ações - Objetivo 3: Melhorar os indicadores acadêmicos dos cursos
ofertados emmodalidade EAD

Objetivo 3: Melhorar os indicadores acadêmicos dos cursos ofertados em modalidade EAD



Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: A4 - Aperfeiçoar o acompanhamento e
avaliação das atividades de acadêmicas da UFSJ

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 75%

Dados qualitativos positivos:

● Na Tarefa / Ação 1 (“Realizar Pesquisa com os alunos e tutores para acompanhamento
e avaliação pedagógica dos cursos”): Foram elaboradas pesquisas de acompanhamento
dos alunos, assim como para tutores. Elas estão disponíveis na plataforma de forma
eletrônica e são preenchidas mensalmente. Os dados coletados são repassados aos
interessados, de forma a promover melhorias necessárias e sugeridas.

● Na Tarefa / Ação 2 (“Repassar as avaliações para os Coordenadores”): As pesquisas e
acompanhamentos realizados são repassados aos envolvidos para que as melhorias
possam ser realizadas e os problemas solucionados.

● Na Tarefa / Ação 4 (“Enviar via e-mail questionário para os Coordenadores de Polos
para fins de levantar e analisar as demandas de cursos nos municípios”): foi realizado o
levantamento através de pesquisa com municípios através de formulário desenvolvido
em parceria com as Universidades Mineiras atuantes no Sistema Universidade Aberta
do Brasil. O instrumento visou mapear a demanda atual existente para cursos na
modalidade Educação a Distância. O formulário foi intitulado “Levantamento de
demanda em cursos na modalidade a distância EAD/UAB” onde foram obtidas mais de
20.000 respostas.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES
25% -

Dados qualitativos negativos:

● Na tarefa / Ação 3 (“Realizar Reunião para analisar os indicadores de desempenho
disponibilizados pelos órgãos de fomento”): Algumas reuniões ocorreram para análise
de indicadores de qualidade dos cursos mas ainda não foi instituído um programa de
acompanhamento dos índices, como foi planejado.

Gestão de Riscos - Objetivo 3: Melhorar os indicadores acadêmicos dos cursos ofertados
emmodalidade EAD

Objetivo 3: Melhorar os indicadores acadêmicos dos cursos ofertados em modalidade EAD

Índice de Vulnerabilidade: 25% - foram planejadas 4 respostas preventivas aos riscos (uma
para cada risco identificado). Contudo, uma respostas aos riscos não pôde ser realizada pelas
seguintes razões: Falta de disponibilidade da coordenação pedagógica para realização da
atividade.

Índice de Prevenção aos riscos: 75% - foram planejadas 4 respostas preventivas aos riscos
(uma para cada risco identificado). Três respostas aos riscos foram realizadas pelas seguintes



razões: As atividades foram priorizadas e uma bolsista contratada para acompanhar parte das
atividades propostas.

Respostas em andamento: Nenhuma das quatro respostas que foram planejadas visando
prevenir os riscos estão em andamento.

Realização de ações - Objetivo 4: Formar demaneira continuada e apoiar
pedagogicamente os docentes, os técnicos e os discentes da UFSJ via EAD

Objetivo 4: Formar de maneira continuada e apoiar pedagogicamente os docentes, os técnicos
e os discentes da UFSJ via EAD

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G1 - Promover o desenvolvimento profissional
e a qualidade de vida no trabalho

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 67%

Dados qualitativos positivos:

● Na Tarefa / Ação 2 (“Disponibilizar plataforma moodle para os Cursos de Capacitação
promovidos pelo NEAD e setores da UFSJ”): Foram ofertados por outros órgãos, mas
apoiados pelo Nead os seguintes cursos: Curso de Gestão de Resíduos, Curso de
Prevenção de Incêndios, Curso de Procedimentos Administrativos Departamentais e
Curso de Gramática, Leitura e Interpretação de Textos

● Na Tarefa / Ação 3 (“Manter a plataforma em pleno funcionamento para atendimento
aos usuários”): A plataforma esteve disponível para os alunos, havendo manutenção
constante de máquinas e recursos necessários.

● Na Tarefa / Ação 4 (“Manter o Portal Didático em pleno funcionamento para apoiar
pedagogicamente os docentes e discentes dos cursos presenciais”): Essa atividade foi
realizada, visto que o Portal Didático da UFSJ é um ambiente no qual o docente tem
uma sala de aula virtual montada com seus discentes e monitores (se houver). Nesse
espaço, ele tem total liberdade de criação de conteúdo e interações. O Portal Didático é
um ambiente estruturado, dividido por tópicos ou por semanas. Além do Portal
Didático, há dentro do Campus Virtual a Comunidade Acadêmica Virtual, dedicado a
Grupos de Pesquisa, PETs e outros grupos acadêmicos que forem necessários. A
existência das comunidades é atemporal, ou seja, não está ligado a ano e semestre
letivo. Semestralmente, cursos oferecidos na modalidade Educação Presencial têm se
beneficiado do Portal Didático. O crescimento da utilização do portal didático nos
últimos anos pode ser apreciado pelos gráficos a seguir:



● Na Tarefa / Ação 5 (“Realizar Reunião com a Comissão Editorial do NEAD para apoiar
pedagogicamente os envolvidos em EAD”):

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES
33%

Dados qualitativos negativos:

● Na tarefa / Ação 1 (“Publicar Editais para contratação de bolsistas para atuar no Curso
de Capacitação de Docentes e Técnicos de assuntos voltados à EAD”): O edital de
seleção para contratação específica de elaboração de capacitações não foi lançado,
porém buscas por cursos estão sendo realizadas através do contrato celebrado com a
Fundação de Apoio.

● Na Tarefa / Ação 6 (“Disponibilizar cursos de Capacitações para Docentes e Técnicos
utilizando a modalidade EAD”): por não ter sido publicado o edital de contratação de
bolsistas, os cursos não foram ofertados.



Gestão de Riscos - Objetivo 4: Formar de maneira continuada e apoiar
pedagogicamente os docentes, os técnicos e os discentes da UFSJ via EAD

Objetivo 4: Formar de maneira continuada e apoiar pedagogicamente os docentes, os técnicos
e os discentes da UFSJ via EAD

Índice de Vulnerabilidade: 33% - foram planejadas 6 respostas preventivas aos riscos (uma
para cada risco identificado). Contudo, duas respostas aos riscos não puderam ser realizadas
pelas seguintes razões: não houve disponibilidade dos participantes do Nead para todas as
atividades propostas.
Índice de Prevenção aos riscos: 67% - foram planejadas 6 respostas preventivas aos riscos
(uma para cada risco identificado). Quatro respostas aos riscos foram realizadas pelas
seguintes razões: Foram atendidos aos pedidos de uso da plataforma e manutenção dos
equipamentos necessários.
Respostas em andamento: Nenhuma das seis respostas que foram planejadas visando
prevenir os riscos estão em andamento.

Realização de ações - Objetivo 5: Investir em tecnologia de informação e comunicação
integrando as ferramentas da EAD a todas as modalidades

Objetivo 5: Investir em tecnologia de informação e comunicação integrando as ferramentas da
EAD a todas as modalidades

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G7 - Promover a governança dos sistemas e
infraestrutura de tecnologia da informação

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 50%

Dados qualitativos positivos:

● Na Tarefa / Ação 1 (“Elaborar projetos para participar de Editais para captação de
recursos para criação de um estúdio, com equipe especializada, para criação de vídeo-
aulas”): o estúdio para criação de material audiovisual foi criado, com a inclusão de
pessoas essenciais para realizarem as atividades e o projeto foi elaborado.

● Na Tarefa / Ação 5 (“Realizar pesquisa com os discentes para implantação de
estratégias pedagógicas inovadoras utilizando novas TICs”): o grupo de pesquisa foi
instituído em “Tecnologias, práticas e gestão em EaD, além da publicação de edital de
seleção de pesquisa e realização de eventos e encontros para discussões.

● Na Tarefa / Ação 6 (“Elaborar, juntamente com a PROPE, Edital de Pesquisa em EAD”):
Foram lançados os seguintes editais abaixo, com a aprovação dos projetos:

Edital 016/2017/PROPE/NEAD - PIBIC-EAD/CAPES
Vigência: março de 2018 a fevereiro de 2019

Projetos aprovados:



● “Implementação de um Sistema Hipermídia para Auxílio no Aprendizado a
Distância”

● “Vídeo-aulas de Cálculo Diferencial e Integral: confecção de vídeos e seu uso em
EAD”

● “Recursos Educacionais Abertos (REAs) para o ensino de Anatomia Vegetal”
● “Detecção Automática e dinâmica de estilos de aprendizagem utilizando

Dynamic Scripting em sistemas adaptativos para ensino a distância”
● “Aprimorando aplicativos para dispositivos móveis voltados ao controle e

estudo à distância”
● “Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizando Realidade Virtual”
● “Estudo e implementação de um tutor inteligente para o Sistema Online de

Aprendizagem em Robótica Educacional SOARE”
● “O potencial pedagógico de sites da internet: educação matemática e a rede

mundial de computadores”
● “Porque licenciaturas na modalidade educação a distância? Análise dos

documentos normativos que criaram e regulamentaram as ações da
Universidade Aberta do Brasil desde 2005”

● “Recursos Educacionais Abertos - Tecnologias, Práticas e Gestão na Educação a
Distância”

Edital 004/2018/PROPE - PIBIC/PIBITI/CNPq/UFSJ e PIIC
Vigência: agosto de 2018 a julho de 2019

Projetos aprovados:
● “Uso de Regras de Associação para a Predição de Desempenho de Estudantes

em Cursos Ofertados na Modalidade a Distância da UFSJ”
Edital 005/2018/PROPE - PIBIC/PIBIC-EAD/Fapemig/CAPES e PIIC
Vigência: março de 2019 a fevereiro de 2020
Projetos aprovados:

● “Construção de Recursos Educacionais Abertos (REAs) para o ensino de
Anatomia Vegetal”

● “Descoberta automática de estilos de aprendizagem de alunos utilizando
mineração de dados”

● “Jogos como suporte ao ensino na disciplina de Matemática Discreta”
● “Desenvolvimento de Recursos Educacionais Abertos para o Saberes Digitais”
● “Laboratório Virtual de Ensino de Matemática”
● “Desenvolvimento de jogo educativo em realidade virtual para ensino a

distância sobre os aspectos da dor na hospitalização pediátrica por anemia
falciforme”

● “Desenvolvimento de um jogo em realidade virtual para popularização da
tecnologia na educação a distância nos serviços oncológicos pediátricos”

● “Construção de um Chatbot para Atendimento aos Alunos dos cursos de EAD da
UFSJ”

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES
50%

Dados qualitativos negativos:

● Na tarefa / Ação 2 (“Participar de Editais para captação de recursos para criação de um
estúdio, com equipe especializada, para criação de vídeo-aulas”): não houve edital com
essa finalidade.



● Na tarefa / Ação 3 (“Reunir com o Chefe do Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários
(SINAC) para expor sobre o interesse do NEAD na tecnologia assistiva”): foram
desenvolvidos trabalhos e parcerias mas não oficializadas com o Sinac.

● Na tarefa / Ação 4 (“Realizar juntamente com o Chefe do Setor de INclusão e Assuntos
Comunitários (SINAC) pesquisa com os discentes na modalidade EAD e presencial para
levantamento das necessidades de tecnologia assistiva”): a pesquisa não foi realizada
por priorização de outras atividades.

Gestão de Riscos - Objetivo 5: Investir em tecnologia de informação e comunicação
integrando as ferramentas da EAD a todas as modalidades

Objetivo 5: Investir em tecnologia de informação e comunicação integrando as ferramentas da
EAD qa todas as modalidades

Índice de Vulnerabilidade: 50% - foram planejadas 6 respostas preventivas aos riscos (uma
para cada risco identificado). Contudo, três respostas aos riscos não puderam ser realizadas
pelas seguintes razões: não houve pessoal disponível para realização das atividades
planejadas.

Índice de Prevenção aos riscos: 50% - foram planejadas 6 respostas preventivas aos riscos
(uma para cada risco identificado). Três respostas aos riscos foram realizadas pelas seguintes
razões: Buscou-se agregar mais professores e alunos de forma a fomentar as pesquisas em
EaD, juntamente com a parceria feita com a Prope no lançamento dos editais.

Respostas em andamento: Nenhuma das seis respostas que foram planejadas visando
prevenir os riscos estão em andamento.

Realização de ações - Objetivo 6: Expandir a EAD usando outros fomentos

Objetivo 6: Expandir a EAD usando outros fomentos

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G5 - Desenvolver a gestão orçamentária de
forma transparente e participativa

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 33%

Dados qualitativos positivos:

● Na Tarefa / Ação 2 (“Participar de editais de financiamento de projetos de cursos de
especialização”): Houve a participação do Nead no edital da Capes lançado para
fomento dos cursos.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES
77%

Dados qualitativos negativos:



● Na tarefa / Ação 1 (“Buscar recursos de outros programas para criação de cursos de
especialização”): Como houve o edital do Sistema UAB, a prioridade foi dada para os
cursos oferecidos no mesmo.

● Na Tarefa / Ação 3 (“Realizar contatos com as prefeituras e demais órgãos públicos
para estabelecer parcerias de fomento”) Como houve o edital do Sistema UAB, a
prioridade foi dada para os cursos oferecidos no mesmo.

Gestão de Riscos - Objetivo 6: Expandir a EAD usando outros fomentos

Objetivo 6: Expandir a EAD usando outros fomentos

Índice de Vulnerabilidade: 67% - foram planejadas 3 respostas preventivas aos riscos (uma
para cada risco identificado). Contudo, duas respostas aos riscos não puderam ser realizadas
pelas seguintes razões: Foi priorizada a participação e oferta dos cursos inseridos no âmbito
da UAB
Índice de Prevenção aos riscos: 33% - foram planejadas 3 respostas preventivas aos riscos
(uma para cada risco identificado). Uma resposta ao risco foi realizada pelas seguintes razões:
Houve o edital para abertura de ofertas de cursos.

Respostas em andamento: Nenhuma das três respostas que foram planejadas visando
prevenir os riscos estão em andamento.


