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A partir da Resolução 67 de 24 de junho de 2019,
alterada pela Resolução 133 de setembro de 2019
que prevê que as unidades acadêmicas realizem
100% elaborado e aplicado pelos Núcleos Docentes
100% - Totalmente
por meio do NDE (artigo 11 e 2) a autoavaliação
Autoavaliação dos 05 cursos.
Estruturantes- NDE, referente aos 5 (cinco) cursos CPPPEAD/SETEC
dos cursos. A SETEC por meio da Coordenação
executado
de graduação vigentes na EaD
UAB/UFMT acompanhará a elaboração, aplicação
e tabulação dos questionários de autoavaliação
nos cinco cursos de graduação.
Em 2020/2, previsão média
Realização de Edital de matrícula de graduado e de oferta com base em dois
Neste índice estão computadas as novas vagas
Edital de Transferência; Cursos de nivelamento;
cursos de graduação,
100% - Totalmente
provenientes dos editais nº 012/2020 e
CPPPEAD/SETEC
Aperfeiçoar o calendário de editais da UFMT para aproximadamente 40% do
executado
013/2020-PROEG, cursos de Licenciatura em
os cursos EaD
atual número de vagas
Pedagogia e Curso Tecnologia Educacional.
ocupadas.

Elevar parcerias com as
Levantamento de demandas, por meio da
redes públicas de
Firmar pelo menos 1
elaboração, aplicação e tabulação de questionário.
convênio para oferta de
educação para oferta
100% - Totalmente
Realizar reuniões para efetivação de convênios e
de cursos de graduação
cursos em polo e municípios
executado
respectivas contrapartidas. Firmar convênios com
por meio da
circunvizinhos.
a secretária de estado e a secretárias municipais.
modalidade a distância

Elevar o número de
egressos dentro do
período mínimo de
integralização

Gestão de vinculo por meio de rematricula
semestral. Acompanhamento sistemático dos
alunos evadidos. Atendimento individual de
acadêmicos em outros ritmos de aprendizagem
(repercurso).

Ampliar o número de
projetos de pesquisa

Parcerias com unidades acadêmicas com foco na
temática da tecnologia educacional

Considerando a continuidade das parcerias
firmadas em virtude que os cursos de graduação
(05) na modalidade a distância continuam em
andamento/vigência.

SETEC

Considerando a métrica de cálculo dos Objetivos e
Metas PDI (Número de diplomados no ano /
Aumentar o percentual de
Número total de ingressantes com base na
egressos nos cursos de
integralização de cada curso) x 100. O resultado é
0% - Não iniciado
CPPPEAD/SETEC
graduação em EaD
0%, devido a integralização acontecer em
mantendo no mínimo 50%.
junho/2021. Todavia, o nivelamento e atendimento
individual estão ocorrendo para acadêmicos
oriundos de outras chamadas.
Aumento dos projetos de
Com relação as atividades de pesquisa temos 08
pesquisa visando a produção
projetos registrados em andamento, sendo 06 do
100% - Totalmente
de novos conhecimentos na
ano anterior que estão em continuidade e 02
SETEC
executado
área de tecnologia
registrados no corrente ano, intitulados: Avaliação
educacional
e Comparação de Desempenho das Ferramentas
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Computacionais SEI e Control-P no Âmbito do
TCE-MT - Propeq 365/2020; Hábitos de Consumo
de Informação e Mídia dos Jurisdicionados do
TCE-MT- Propeq 354/2020, resultantes da parcerias
da SETEC e docentes de unidades acadêmicas da
UFMT que participam do Convênio Tribunal de
Contas do Estado com a Universidade Federal de
Mato Grosso (Convênio 01/2017).
Em relação ao previsto no PDI/2020, temos 02
programas e 49 projetos de extensão, 78% dos
Elevar o número de
Aumento no número de
projetos foram desenvolvidos por meio do
projetos de extensão
Celebrar convênios e parcerias com Instituições
100% - Totalmente
projetos de extensão
Convênio Tribunal de Contas do Estado com a
(cursos, eventos,
Públicas e unidades acadêmicas
executado
(cursos, eventos)
Universidade Federal de Mato Grosso (Convênio
programas)
01/2017), com participação de docentes e técnicos
de unidades acadêmicas da UFMT.
Do total previsto para o ano de 2020 (conforme
PDI) temos realizados 50 cursos MOOC em fase de
execução.
O quantitativo de efetivação de cursos MOOC não
atingiu sua integralidade devido a necessidade de
readequar a estruturação e customização técnica
da plataforma virtual edX, no sentido de prover
Planejar e customizar novos cursos abertos para
Elevar os números de ofertas
novas funcionalidades de integração de sistemas, o
Elevar a oferta de
disponibilização em plataforma virtual MOOC com
de cursos à comunidade
26% a 50% - Foram que demandou um tempo considerável da equipe
cursos de extensão
certificação de extensão universitária; Permutar
acadêmica e externa, e
desenvolvidas
de desenvolvimento para realização dos ajustes,
universitária em
cursos abertos – MOOC – com outras instituições
aumentar o acesso do
algumas ações
com impactos na entrega do produto. Para mais,
plataformas de cursos públicas de ensino superior, com certificação de
conhecimento devido a
previstas
devido ao cenário da pandemia COVID-19, e
abertos em ambiente
extensão universitária/UFMT; Reofertar cursos
natureza massiva dos
(intermediário)
atendendo aos protocolos de segurança sanitária
virtual (MOOCs)
abertos da UFMT (MOOC) com a abertura de
MOOCS.
vigentes, as gravações presenciais de videoaulas,
novas turmas
que ocorriam no estúdio da SETEC com os docentes
e profissionais de multimídia, foram interrompidas,
ocasionando atraso na produção dos materiais
didáticos que são disponibilizados na plataforma
MOOC/edX. Importa dizer que as videoaulas
comumente são os materiais mais utilizados para
compor cursos MOOC.
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