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 CGIP  Brasília-DF, 03 de agosto de 2009   

 CGTI    

APRESENTAÇÃO  
  

   

O Sistema de informação da Universidade Aberta do Brasil – SisUAB – tem como principal 

objetivo sistematizar as informações referentes à UAB, com seus Polos, mantenedores e 

colaboradores, bem como com as IES e cursos.  

  

Já iniciamos uma primeira etapa de alimentação do Sistema e agora abriremos para os 

Coordenadores de Curso e Coordenadores UAB  fazerem a inserção dos dados referentes ao 
Compartilhamento de Material Didático.   

  

Dessa forma, temos agora mais um desafio a ser vencido:  

  

O Compartilhamento de Material Didático entre as IES que atuam no âmbito da UAB.   

  

 Ressaltamos a importância da inclusão dos materiais didáticos e a formalização dos documentos que 

garantem os direitos de uso dos materiais a serem disponibilizados.   

 Esclarecemos ainda que o SisUAB é um Sistema novo, que estará em constante aprimoramento. Por 

isso, contamos com o apoio de todos para que esse Sistema seja aperfeiçoado e se torne cada vez 

mais funcional a todos os seus usuários.  

  

 Este tutorial tem como objetivo orientá-los nas tarefas de pesquisa e disponibilização dos materiais 
acadêmicos para todas as IES que participam do sistema UAB.  

  

   Estamos à inteira disposição para o caso de dúvidas. Desejamos um bom trabalho a todos!  

  

  

  

  

Diretoria de Educação a Distância   

Coordenação Geral de Articulação Acadêmica  

Coordenação Geral de Políticas de Informação  
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O SISUAB  
  

Principais áreas da interface gráfica do SisUAB:  

  

  

 
  

Figura 1. Interface gráfica do SisUAB  

    

  

SUBMISSÃO DOS MATERIAIS 

DIDÁTICOS PASSO A PASSO  

  

  

1. Acesso ao SisUAB:  
  

• Página de acesso: 

www.uab.capes.gov.

br/sisuab  

• Login: nº do CPF do 
avaliador  

• Senha padrão: 

uab2009  

 POR 

 SEGU

RANÇA, 

 ALTER
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E  SUA  SENHA  APÓS  O  

PRIMEIRO ACESSO. (A alteração da senha deverá ser feita 
na tela de logon do SisUAB, conforme imagem abaixo).  

 Caso a senha esteja inválida utilize a opção “Esqueci 

minha senha. Preciso de ajuda!”  

 
2. Acesso ao menu de disponibilização e pesquisa de 

material didático :  
  

2.1. Aba “Cursos”  

• Posicionar o cursor sobre a aba “Cursos”, localizada no 
menu superior da tela (Figura 2);  

• Ao aparecer o menu em cascata tipo “drop-down” o 

usuário poderá selecionar uma das opções entre alas 

“Disponibilizar material didático” e “Consultar materiais 
didáticos” (Figura 2);  

   

2.1.1.  Disponibilizar material didático  

  

• Clicar no item do menu “Disponibilizar material didático” a  
tela se abre automaticamente na sequência de passos a 
serem seguidos para a disponibilização do material didático 
(figura 3);  

• O coordenador deverá escolher o curso que o material  

IMPORTANTE:  

Por segurança, altere sua 

senha após primeiro acesso.  
  

IMPORTANTE:  

Ao entrar no sistema, em 
cada tela, o colaborador 
poderá acessar o seu 
cadastro ao clicar no seu 
nome que aparecerá em 
azul no rodapé da tela. No 
botão “alterar” o usuário 
poderá atualizar ou corrigir 
as informações do seu 
cadastro. O correto cadastro 
do colaborador é muito 
importante para que 
possamos manter contato.  
Informar dados pessoais (e-
mail, telefone/celular) nos 
campos específicos.  

  

OBS: Os campos marcados 

com (*) exigem o seu 

preenchimento.  

  

  

IMPORTANTE: Para ter 
acesso a disponibilização e 
pesquisa  de material 
acadêmico é necessário ter 
perfil para isto.  
Somente coordenadores de 
curso e UAB podem  
disponibilizar ou pesquisar 
material.   
  

didático contempla os quais constam a sua IES de atuação;    
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_____________________________________________________________________  

Figura 2 – Menu da aba “Cursos”  

  

Ao clicar no menu acima; aparecerá a tela para a escolha da IES e do respectivo curso:   

  

  

  

Aba “Cursos”   

Menu  “drop-down”  



Tutorial de atualização de dados no SisUAB  

 Documento versão 05-06-2009.    6 | P á g i n a  

  

 
_________________________________________________________________________________  

Figura 3 – Menu  “1º passo para Disponibilização de Material Didático”  

  

Ao clicar na consulta de IES, o colaborador poderá escolher um dos cursos cadastrados e ativos da sua 

área ou IES de atuação:   

  

 
_________________________________________________________________________________  

Figura 4 – Menu  “1º passo para Disponibilização de Material Didático; escolha do curso”  

   

Ao escolher o curso, o colaborador passará ao segundo passo que é a escolha da disciplina que o 
material contempla:   

  

  

  

  

Muito Importante   

  

Escolha o curso   
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________________________________________________________________________________  

Figura 5 – Menu  “2º passo Escolha da disciplina ”  

  

  

Ao clicar sobre a disciplina na qual o material didático será empregado, aparecerá a tela para a 

execução do terceiro passo de disponibilização do material didático (figura 6). Nesta tela, o 

colaborador deverá escrever as características descritivas sobre o material, as quais serão utilizadas 

para busca dentro do banco de dados compartilhado (metadados). É muito importante que estas 

características sejam bem definidas para facilitar a busca deste material no banco de dados. Na carga 
do arquivo do material didático deverão ser observados os seguintes aspectos:      

    

• Poderão ser incluídos vários autores para cada 
material  

• Ao começar a preencher o item autor, o mesmo deverá 
aparecer na lista de colaboradores, caso contrário, 
clicar no local indicado para inclusão na lista de 
colaboradores.   

• Assim que um autor é digitado, clicar em incluir para 
adicionar este colaborador na lista de autores que irá 
aparecer logo abaixo.   

• Observar  os  campos  obrigatórios 
 que  estão sinalizados com “(obrigatório)” 
em cada item de tela;   

  

Escolha a disciplina do curso   
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• Ao terminar de preencher cada formulário (tela), clicar 
o botão “salvar”;  

• Observar o tamanho máximo do arquivo 
compartilhado (20 Mb);   

• Ao clicar no botão continuar, após preenchimento dos 
campos obrigatórios, o usuário deve dar o aceite no 
“Termo de Disponibilização de Material Didático”;  

• Os arquivos de cada tipo (texto, animações, etc.) deverão 

ser disponibilizados em separado.   
  

 
_________________________________________________________________________________  

Figura 6 – Menu  “3º passo Características, Autores e arquivo do material didático ”  

  

  

Ao clicar no botão “Continuar”, deverá ser dado o aceite no Termo de Disponibilização de Material 

Didático, dando prosseguimento ao 4º passo o qual apresentará a mensagem de finalização da 

disponibilização do material didático e link de “download” do termo modelo de Cessão de Direitos 
Autorais que deverá ser preenchido e assinado pelo(s) Autor(es) (Figura 7):  

  

  

  

  

    

Lista de Autores   

Pre encher todos os campos   
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_________________________________________________________________________________  

Figura 7 – Menu  “4º passo -  Conclusão do Processo ” e download   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Baixar  Termo Modelo  de Cessão de Direitos Autorais   
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2.1.2. Consultar e baixar materiais didáticos    

  

• Ao clicar no item do menu “Consultar materiais 

didáticos” a  tela se abre automaticamente para a 

consulta de materiais didáticos com os critérios de 
busca pré definidos (figura 8);  

• O coordenador deverá inserir o critério de busca e 

clicar no botão consultar  

  

  

  
_________________________________________________________________________________  

Figura 8 – Menu  “Consultar Materiais Didáticos ”  
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Ao clicar no botão “Consultar” o sistema devolverá os materiais que atendam aos critérios de 

busca. Caso não seja digitado um critério, o sistema retornará todos os materiais disponíveis 
para que o colaborador possa escolher e baixar o material(Figura 9).  

  

  

  

  

 
________________________________________________________________________________  

Figura 9 – “Escolher Materiais Didáticos ”  

  

  

  

Escolha o Material Didático   
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______________________________________________________________________________ 
Figura 10 – “Download do Material”  

  

  

  

  

Download do Material Didático  

  

• Ao Clicar no botão “Download” o colaborador terá que 
dar o aceite no termo de uso do material didático 
(Figura 10);  

• Observar que o material deve ser usado no âmbito da 
UAB (Figura 11)  

  

  

  

] 
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______________________________________________________________________________  

Figura 11 – “Termo de Uso do Material Didático”  

  

  

  

  


