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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

PORTARIA Nº 1699/2021 - PROPG (11.01.06)
Nº do Protocolo: 23006.008895/2021-17
Santo André-SP, 06 de maio de 2021.
Trata das ferramentas
institucionais para os cursos de
pós-graduação lato sensu da
UFABC.
O PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 173, de 22 de março de 2018, publicada
no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 14, de 23 de março de 2018, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
O Regimento da Comissão de Especialização (CoE) da Pós-Graduação da
Universidade Federal do ABC - UFABC (Ato Decisório Consuni nº 174);
RESOLVE:
Art. 1º Cabe ao docente de cada disciplina ou módulo dos cursos de pós-graduação lato sensu
(especialização) explicitar aos discentes as ferramentas e materiais didáticos que serão
utilizadas durante as aulas presenciais ou remotas, tais como quais as plataformas virtuais
serão utilizadas para videoconferências, webconferências, disponibilização de conteúdo, textos,
áudios ou vídeos e outras atividades selecionadas pelo docente.
Parágrafo único - Todas as ferramentas, softwares, aplicativos, livros ou quaisquer itens
necessários para a realização de atividades devem ser fornecidos de maneira gratuita aos
alunos, por disponibilização online ou pelo uso de licenças estudantis garantidas pela UFABC.
Art. 2º A comunicação entre a coordenação dos cursos, docentes e discentes deve
obrigatoriamente utilizar ferramentas institucionais da UFABC, como o e-mail institucional,
plataformas como o TIDIA e o MOODLE, e grupos criados na Google Suite ou plataformas
análogas institucionais.
Parágrafo único - A lista dos sistemas computacionais institucionais estão disponíveis na
página do Núcleo de Tecnologia da Informação através do link:
https://nti.ufabc.edu.br/sistemas/
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor a partir da sua publicação no Boletim de Serviços.
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