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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 52/2017-CPCF/CGPC/DED/CAPES
Brasília, 22 de dezembro de 2017.
Aos Coordenadores Gerais e Coordenadores Adjuntos
Ins tuição Pública de Ensino Superior integrante do Sistema Universidade Aberta do Brasil

Assunto: esclarecimentos sobre o prazo da Campanha REA UAB.
Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23038.004086/2015-11.
Prezados(as) Coordenadores(as),
1.
A Campanha Recursos Educacionais Abertos da UAB (REA UAB), cujo obje vo é o
compar lhamento público dos materiais didá cos já ﬁnanciados pelo Sistema UAB, mediante
licenciamento aberto, teve início em outubro de 2017 e foi o assunto do O cio Circular nº 28/2017CPCF/CGPC/DED/CAPES, enviado às reitorias e aos (às) senhores(as) coordenadores(as) nas ins tuições
parceiras. O prazo es mado para esta ação foi 90 dias, completados ao ﬁnal deste mês corrente.
2.
Avaliou-se a necessidade de prorrogar o prazo da Campanha devido a alguns fatores, tais
como: o baixo índice de manifestação das IPES; as diferentes realidades que elas nos apresentam,
demandando atendimentos especíﬁcos; e a necessidade de mais informação sobre o processo de
licenciamento.
3.
Assim, incorporamos a Campanha REA UAB como uma ação de médio prazo desta
Coordenação Geral de Programas e Cursos (CGPC), a ser executada no decorrer de 2018 pela equipe da
Coordenação de Programas, Cursos e Formação (CPCF), cujos servidores acompanharão todas as
ins tuições neste processo, assegurando o efe vo compar lhamento de recursos por meio do
eduCAPES.
4.
Por oportuno, reiteramos o pedido para que nos seja informado o mais brevemente
possível o nome e contatos (telefone e e-mail) do professor/técnico que ﬁcará responsável na sua IPES
pela interlocução com a DED sobre este tema (desconsidere, caso já tenha respondido).
5.
Nosso agradecimento às ins tuições que aderiram à Campanha, aproveitando para
reforçar a importância deste empenho para o sucesso do Sistema UAB.
6.
Estamos à disposição para tratarmos sobre o assunto no e-mail: cpcf@capes.gov.br ou por
telefone: (61) 2022.6426.
7.

Na expecta va de contar novamente com o Vosso apoio, subscrevo-me.
Documento assinado eletronicamente por Silvia Helena Rodrigues, Coordenador(a) de Programas,
Cursos e Formação em EAD, em 22/12/2017, às 15:16, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Alberto Rocha de Lira, Coordenador(a)-Geral de
Programas e Cursos em Ensino a Distância, em 22/12/2017, às 16:01, 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 0586003 e
o código CRC 684A625C.

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23038.004086/2015-11
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