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            A missão do Instituto de Educação a Distância (IEAD) é ofertar cursos na modalidade 
EaD e fomentar e fornecer serviços de capacitação e suporte de excelência, relacionados ao 
ensino a distância para unidades acadêmicas, bem como para processos de capacitação con-
tinuada para servidores por meio de ferramentas de ensino a distância, atuando, deste modo, 
como apoio ao pleno desempenho das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão, Inovação e 
Gestão para Unilab. Com esses recursos e alinhado a essa missão,  o IEAD contribui para a 
interiorização do ensino da Unilab, com polos de educação a distância em cidades do interior 
do Ceará e da Bahia, e para a internacionalização da universidade, pela celebração de convê-
nio com polos de educação a distância em outros países.

            Partindo do entendimento da gestão superior que  no IEAD não poderia haver lotação 
de professores, pois trata-se de uma unidade de ensino especial, em 2020, os 5 professores 
lotados no IEAD foram transferidos para Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Susten-
tável (IEDS) e Instituto de Humanidades (IH).  Deste modo,  buscamos construir nossas ações 
a partir das seguintes pautas: a) construir o entendimento e a resolução de funcionamento do 
IEAD deixando claro sua missão, constituição e funcionamento; b) promover a expansão da 
atuação do IEAD considerando outras fontes de fomento para cursos EaD fora do programa 
UAB; e c) reforçar o progresso de governança e transparência do pagamento de bolsas de 
fomento EaD através da criação de um sistema de gestão de folha de pagamento de bolsas. 
Em 2020, com a necessidade de adaptação da Universidade para o Ensino Remoto Emergen-
cial (ERE), o IEAD assumiu muitas demandas para oferecer diferentes tipos de capacitação 
com o objetivo de apoiar a comunidade interna na execução de suas atividades. Com relação 
aos docentes, ajudamos na construção de seu material pedagógico, como por exemplo o uso 
de ferramentas tecnológicas importantes para a sua prática docente. Além dos deles, servido-
res, técnicos e terceirizados também foram beneficiados com as ações do IEAD, o qual forne-
ceu o suporte necessário ao processo de ensino remoto em toda universidade.
.
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Equipe 2020
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Antônio Manoel Ribeiro de Almeida
manoel.ribeiro@unilab.edu.br 
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Antonio Carlos da Silva Barros
carlosbarros@unilab.edu.br  
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iead@unilab.edu.br 
Keuliane da Silva Nogueira – Assistente em Administração
Francisco Lindolfo Castro Gomes – Assistente de  Apoio à Gestão
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nupe-iead@unilab.edu.br
Ana Paula Vieira Gomes – Gerente do Núcleo
Eugênia Maria Andrade Rios – Assistente em Administração
Ana Cristina Costa Pereira Barros – Auxiliar Administrativo
Ana Paula Lopes Ferreira– Auxiliar Administrativo
Isaura Abreu Lopes – Auxiliar Administrativo

�����������������������������������������������������	������
spmdc-iead@unilab.edu.br 
Danyelle de Lima Teixeira – Chefe da Seção
Aline Alves da Silva – Administradora
Rafael de Brito Cipriano – Tradutor e Intérprete de Libras
Iazmin Lima Abreu – Assistente de Apoio à Gestão
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suporte-ead@unilab.edu.br 
Geysson Lima Bezerra – Assistente Administrativo
Francisco José Alves da Silva – Assistente de Apoio à Gestão
Francisco George Oliveira Dias – Auxiliar Administrativo
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polo-sfc@unilab.edu.br 
Vicente Araújo Silva Filho – Assistente em Administração



Equipe 2021
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Antônio Manoel Ribeiro de Almeida
manoel.ribeiro@unilab.edu.br 
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Antonio Carlos da Silva Barros
carlosbarros@unilab.edu.br    

�����������������������
iead@unilab.edu.br 
Bárbara Eleodora Santiago Gomes – Assistente em Administração
Francisco Lindolfo Castro Gomes – Assistente de  Apoio à Gestão

������������
�����	������
nupe-iead@unilab.edu.br
Ana Paula Vieira Gomes – Gerente do Núcleo
Eugênia Rios – Assistente em Administração
Ana Cristina Barros – Auxiliar Administrativo
Ana Paula Lopes – Auxiliar Administrativo
Isaura Abreu Lopes – Auxiliar Administrativo
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spmdc-iead@unilab.edu.br 
Danyelle de Lima Teixeira – Chefe da Seção
Aline Alves da Silva – Administradora
Rafael de Brito Cipriano – Tradutor e Intérprete de Libras
Iazmin Lima Abreu – Assistente de Apoio à Gestão
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suporte-ead@unilab.edu.br 
Geysson Lima Bezerra – Assistente Administrativo
Francisco José Alves da Silva – Assistente de Apoio à Gestão
Francisco George Oliveira Dias – Auxiliar Administrativo
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polo-sfc@unilab.edu.br 
Vicente Araújo Silva Filho – Assistente em Administração
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Até 2021, a Unilab ofertou 45 cursos nas modalidades de licenciatura, bacharelado, especiali-
zação e extensão. No interstício, foram matriculados 5.842 alunos pela Universidade Aberta do 
Brasil, nas áreas de gestão, saúde e formação de professores. 

Cursos da Instituição no ano de 2020-2021

GÊNERO, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS

LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Especialização

Especialização

Licenciatura

Bacharelado

Extensão

Especialização

Especialização

Especialização

Especialização

INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA

ADMINISTRACAO PÚBLICA

FORMAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

CIÊNCIA É 10!

GESTÃO PÚBLICA

GESTÃO EM SAÚDE

METODOLOGIAS INTERDISCIPLINARES E INTER-
CULTURAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

UAB

UAB

PNAP

PNAP

PNAP

UAB

UAB

UAB

Ciência é 10

Nome Tipo Edital de Curso
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Especialização

Especialização

Especialização

TOTAIS = 

Bacharelado

Bacharelado

Formação de 
Professores

Histórico

Histórico

Ativos

Ativos

UNILAB

UNILAB

UNILAB

UNILAB

UNILAB

CE 2 432 192

489

650

3691

580

423

0

0

423
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0%

35%

40%

0%

38%

0%

64%

54%

26%

6

5

29

4

CE

CE

CE

CE

Sigla da 
IES
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Ofertas
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Matricu
lados

Qtd 
Cursando

Percen
tual de 
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dos
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Não 
Forma

dos
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Oferta

UF
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NORMATIZAÇÃO IEAD

No biênio, O IEAD concentrou-se em construir o entendimento sobre o seu funcionamento, suas 
diretrizes, valores e missão, e por isso preocupou-se em construir a resolução de funcionamento 
do IEAD junto às instâncias competentes da Instituição.

● Comissão designada concluiu a elaboração da minuta de resolução do IEAD e enviou para 
aprovação do CONSUNI
●  Elaboração da minuta da  resolução complementar de funcionamento de cursos EaD

Concomitante a esse esforço, o IEAD conta com cursos em andamento, iniciados e finalizados, a 
saber:

CURSOS EM ANDAMENTO
 
● Bacharelado em Administração Pública - Turmas 2017.1 - 2017.2

CURSOS INICIADOS

● Especialização em Gestão em Saúde-Turma 2020.1
● Especialização em Gestão Pública - Turma 2020.1
● Especialização em Ensino de Ciências – Anos finais do Ensino Fundamental “Ciência é Dez!”      
- Turma 2019.2 e 2020.1
● Especialização Interdisciplinar em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa - Turma 2020.2
● Especialização em Metodologias Interdisciplinares e Interculturais para o Ensino Fundamental 
e Médio - Turma 2020.2
● ESpecialização em Gênero, Diversidade e Direitos humanos 

C) CURSOS FINALIZADOS

● Especialização em Gestão em Saúde-Turma 2020.1
● Especialização em Gestão Pública - Turma 2020.1

Além dos cursos citados, o IEAD também promoveu eventos, palestras, aplicação de avaliações 
presenciais e visitas técnicas em polos:
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PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS
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EVENTOS REALIZADOS

● Aulas Inaugurais Presenciais no Polo Associado de Redenção-CE e nos Conveniados de Boa 
Viagem-CE, Quiterianópolis-CE e Canindé-CE 
● Aulas Inaugurais a Distância para  todos os polos Associados e Conveniados 
● Aplicação de provas onlines
● Palestras
● Visita Técnica a Secretária de Educação a Distância da Universidade Federal da Paraíba-UFPB
● Visitas Técnicas aos Polos de Quiterianópolis-CE, Boa Viagem-CE, Canindé-CE e Aracati-CE
● Visita Técnica a Secretária de Educação a Distância da Universidade Federal de Santa Catari-
na-UFSC.

Para a realização de todas essas ações, o IEAD realizou diversos processos seletivos, publican-
do 48 (quarenta e oito) editais de seleção Pública:

- Seleção de tutores Presenciais
- Seleção de tutores a distância
- Seleção de professores formadores
- Seleção de discentes



ASSOCIADOS
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  Redenção-CE
  Aracati-CE

POLOS CONVENIADOS
  São Francisco do Conde-CE
  Limoeiro do Norte-CE
  Piquet Carneiro-CE
  Aracoiaba-CE
  Orós-CE
  Quiterianópolis-CE
  Boa Viagem-CE
  Madalena-CE
  Canindé-CE
  Caucaia - Novo Pabussu-CE
  Fortaleza-CE
  Itarema-CE
  Beberibe-CE
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Com o objetivo de promover a expansão da atuação do IEAD considerando as demandas de 
adaptação tecnológica para a prática docente. No biênio, realizamos as seguintes ações:

● Migração para o Moodle, denominado de AVA Acadêmico 
● Consolidação da Integração entre o sistema Sigaa e o Moodle. Automatização do curso, 
disciplina, alunos e nota.
● Melhoria na integração automatizando, professores, polos e tutores. 
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Em 2021, o IEAD lançou a plataforma Unilab Virtual: plataforma moodle para capacitações, 
cursos de extensão e cursos abertos . A plataforma foi idealizada para atuar de forma interdis-
ciplinar na Universidade fornecendo apoio às demandas da gestão, extensão e pesquisa, 
atuando junto às comunidades interna e externa à Universidade.

CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APOIO AO DOCENTE:

Até o momento, na plataforma foram realizados, os seguintes cursos de capacitação e apoio 
ao docente:

● Cursos de capacitação A Comunicação como instrumento de acolhimento na Educação à 
Distância
● Curso capacitação Moodle para Professores 
● Curso aberto sobre gravação de videoaulas 

PESQUISA 

Na pesquisa, o IEAD credenciou junto ao CNPQ o Grupo de Pesquisa CNPQ - GPIEAD (Grupo 
de Pesquisa do Instituto de Educação a Distância), que tem como objetivo XXXXXXXXXXX

O IEAD também forneceu suporte a POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSO-
RES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) e RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA, com o apoio 
das atividades dos 186 bolsistas ao disponibilizar o AVA como  instrumento de trabalho indis-
pensável aos professores estudantes.
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Após as deliberações sobre como período letivo remoto se daria (RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 
23, DE 17 DE JULHO DE 2020), definiu-se que os cursos presenciais da Universidade realiza-
riam um Período Letivo Excepcional (PLEX), e nesse contexto, o IEAD assumiu um papel 
crucial para o acolhimento das demandas acadêmicas que emergiram no período. Diante 
disso, foi realizada uma Formação para os professores Ferramentas de TICs no Contexto da 
Pandemia, além da prestação de um suporte contínuo às atividades do PLEX.
● Suporte ao PLEX 
● Formação para os professores Ferramentas de TICs no Contexto da Pandemia 

ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO UAB

No bienio, coube a coordenação da UAB realizar:

● Elaboração dos relatórios de comprimento de objeto (RCO) dos períodos de 2013 e 2015 
● Empenho e execução de recursos financeiros de custeio
● Implementação do sistema de registro do relatórios de bolsistas 

Uma das grandes preocupações do IEAD é coadunar com uma política de inclusão na Unilab, 
fornecendo apoio necessário para a criação e adaptação de ferramentas de ensino e aprendi-
zagem que fortaleçam a acessibilidade. A este respeito, no biênio, foram realizadas as seguin-
tes ações:

● Tradução no par linguístico Libras/Português/Libras em vídeoaulas e tutoriais. 
● Implementação de materiais orientadores para docentes na preparação e organização de 
conteúdos para receber a janela de Libras
● Estudo sobre usabilidade e acessibilidade comunicacional e sensorial dos AVAs
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Com base no que foi apresentado, segue a nossa agenda futura:

● Aprovação do regimento do IEAD
● Elaboração dos Relatórios de Cumprimento de Objeto para o MEC (parcial e final)
● Criação e Associação do Polo de Apoio Presencial no Município de Baturité-CE
● Implementação de resolução de criação e gestão dos polos associados
● Inscrição/Submissão- Edital nº 9/2022-Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB)
● Oferta de novos cursos de licenciatura UAB e outros fomento.
● Aprovação do curso de Licenciatura em Computação no Reuni Digital
● Aprovação de uma instrução normativa para o funcionamentos de cursos na modalidade 
EaD na Unilab
● Elaboração e aprovação de uma instrução normativa para o funcionamentos das plataformas 
virtuais de aprendizagem na Unilab 
● Implementação da integração Moodle x Sigaa para disciplinas EaD nos cursos presenciais
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