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PROGRAMA INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA POR PROPOSIÇÃO INICIAL DOS 
GRUPOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE ABERTA DE PORTUGAL, DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA E DA UNIVERSIDADE 
SALVADOR  
 
Considerando a urgente necessidade global de ampliar e aprofundar o debate na academia e na sociedade 
sobre o uso de tecnologia na educação,  
 
Considerando ser de mútuo interesse dos programas de pesquisa signatários a contribuição científica a este 
debate, através do estabelecimento de relações de cooperação no desenvolvimento e intercâmbio da 
investigação, na capacitação científica e técnica, na formação de quadros para a pesquisa e na difusão de 
pesquisas e articulação de ações na sociedade,  
  
Os grupos/programas/órgãos de pesquisa, identificados nos documentos que integram o Anexo 1 deste 
documento, acordam o presente Protocolo de intenções, que se regerá pelas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
 
ÂMBITO  
 
O presente Protocolo regulará em termos gerais as formas de cooperação entre os programas/grupos de 
pesquisa signatários, definindo o tipo de ações e atividades de cooperação, os modos de coordenação de 
ações, assim como a forma de gestão e a sua duração;  
 
Os signatários deste protocolo serão os líderes dos grupos de pesquisa certificados pelas respectivas 
instituições, ou, alternativamente, de modo provisório, até que se definam/certifiquem os grupos de 
pesquisa, os gestores institucionais superiores da pesquisa ou da educação à distância da respectiva 
instituição.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA  
 
OBJETIVOS  
 
As ações a desenvolver, enquadradas no objetivo principal de contribuir para a pesquisa, o entendimento e 
o aprimoramento do uso de tecnologias digitais na educação, poderão incidir sobre todos os domínios 
julgados úteis e relevantes, tendo em conta a natureza e atuação específica de cada programa/grupo de 
pesquisa, designadamente:  
 
a) Atividades de intercâmbio científico, pedagógico, técnico, acadêmico e cultural;  
b) Mobilidade de membros do corpo docente e do quadro técnico-administrativo para participação em 
pesquisas dos parceiros signatários;  
c) Formação e atualização permanente de pessoal;  
d) Participação em seminários e encontros acadêmicos;  
e) Desenvolvimento de atividades conjuntas de investigação;  
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f) Participação conjunta em cursos internacionais;  
g) Implementação de trabalhos e de projetos que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico da 
região onde se inserem os signatários.  
Em data e escopo a serem definidos pelos signatários, no primeiro ano de atividade deste protocolo serão 
prioritariamente desenvolvidas as seguintes ações:  
a) Estabelecimento de um site de compartilhamento de conteúdo entre os signatários, inicialmente com a 
disponibilização estruturada das pesquisas e estudos desenvolvidos nos vários programas/grupos de 
pesquisa;  
b) Realização de um evento anual, presencial e/ou virtual, para apresentação de trabalhos selecionados e 
debate de questões teóricas e metodológicas.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA  
 
ESCOPO TEMÁTICO  
 
As ações a desenvolver neste Protocolo envolvem, de modo amplo, a pesquisa e a interpretação teórica e 
empírica do fenômeno da expansão da tecnologia digital no campo dos sistemas educacionais, em 
perspectivas locais e internacionalmente comparada. Especificamente, envolvem, mas não se limitam a, os 
seguintes eixos e linhas de pesquisa:  
 
Eixo Básico  
Literatura (revisão e atualização);  
Estatísticas (básicas e contínuas; acesso e uso).  
Eixo Focos  
Modelos e Qualidade Pedagógica na EAD  
Autonomia Docente na EAD  
Expansão e abrangência da EAD na sociedade  
Regulação da EAD  
Competências Digitais e EAD  
EAD e mundo corporativo  
EAD e administração pública  
Tecnologias emergentes e EAD  
 
CLÁUSULA QUARTA  
 
PROCEDIMENTOS  
 
1) As ações de colaboração a desenvolver contempladas na cláusula anterior, bem como outras não previstas, 
mas consideradas de interesse mútuo, poderão ser provocadas por iniciativa de um ou mais 
programas/grupos signatários.  
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2) Todas as ações ou atividades comumente acordadas pelos programas/grupos signatários serão objeto de 
termos aditivos a este Protocolo, nas quais se especificará os objetivos, os termos e condições em que as 
mesmas se desenvolverão.  
 
3) Os termos aditivos ao presente Protocolo, além da descrição das atividades previstas, incluirão, sempre 
que possível, os seguintes itens:  
 
a) Objetivos da ação ou atividade·  
b) Duração prevista para a ação ou atividade, a qual não poderá ultrapassar o prazo de vigência do presente 
Protocolo;  
c) Indicação do coordenador (ou uma comissão constituída por representantes dos programas/grupos 
signatários) responsável pela supervisão e gestão da ação ou atividade de cada uma das instituições 
outorgantes;  
d) Descrição das etapas e do cronograma de desenvolvimento;  
e) Definição de recursos humanos e materiais envolvidos.  
 
CLÁUSULA QUINTA  
 
ENCARGOS FINANCEIROS  
 
Não haverá transferência financeira entre os programas/grupos de pesquisa no âmbito deste Protocolo. 
Cada programa/grupo de pesquisa executará suas atividades conforme seu próprio plano de trabalho, 
internamente aprovado por cada instituição;  
 
Eventuais captações para projetos de pesquisa multi-institucional serão executadas de acordo com a 
estrutura de lideranças e participações estabelecidas nos projetos aprovados e seguirão os trâmites jurídicos 
e contábeis de acordo com os projetos aprovados nas instâncias de cada instituição.  
 
CLÁUSULA SEXTA  
 
COORDENAÇÃO  
 
Cada Programa/Grupo de Pesquisa Signatário designará um coordenador responsável pelas atividades 
definidas ao abrigo deste Protocolo, cuja nomeação ou posterior alteração deverá constar anexo a este 
documento. O conjunto dos coordenadores designados comporão a instância de Coordenação deste 
protocolo:  
 
À Coordenação do Protocolo competirá:  
a) Acompanhar e garantir a boa execução dos trabalhos em curso, gerindo as tarefas dentro dos objetivos e 
termos acordados entre as partes e tomando as medidas necessárias ao integral cumprimento dos termos 
constantes do presente Protocolo e termos aditivos a celebrar;  
b) Promover as medidas necessárias ao desenvolvimento das ações e atividades, nomeadamente através de 
reuniões e simpósios presenciais e virtuais;  
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c) Diligenciar pela apresentação, na periodicidade que venha a ser definida em termo aditivo, dos relatórios 
de acompanhamento relativos ao desenvolvimento das ações e atividades e da sua execução em termos 
materiais.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA  
 
VIGÊNCIA  
 
O presente Protocolo entrará em vigor a partir da sua assinatura por ambas as partes e terá duração anual, 
automaticamente prorrogado até 60 (sessenta) meses contados a partir da data de sua assinatura. Após os 
60 (sessenta) meses, somente em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante acordo das 
partes, o prazo poderá ser ainda prorrogado em até (no máximo) 12 (doze) meses. Um novo Protocolo 
poderá ser assinado pelos representantes legais, mediante o interesse das partes.  
O presente Protocolo, pode ser denunciado por qualquer das partes, com notificação mínima de 60 dias em 
relação à data do termo do período decorrente, não podendo, no entanto, comprometer ações em curso, 
salvo se de comum acordo.  
 
CLÁUSULA OITAVA  
 
ALTERAÇÕES  
 
Eventuais alterações ao presente Protocolo de Cooperação deverão ser objeto de proposta a apresentar aos 
signatários, com o mínimo de 90 dias de antecedência.  
 
CLÁUSULA NONA  
 
DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Os Acordos e Termos Adicionais elaborados na sequência deste protocolo farão parte integrante do mesmo 
e constituirão os documentos de referência para as ações a desenvolver.  
As dúvidas e omissões relacionadas com a interpretação do presente protocolo ou seus termos aditivos 
serão resolvidas por mútuo acordo das partes.  
 
E por assim acordarem lavrou-se o presente Protocolo, que vai em seguida ser assinado em dois exemplares 
de igual forma e conteúdo pelos grupos responsáveis pela proposição inicial.  
 
Ao assinar este protocolo você estará concordando expressamente com todas as regras e condições de 
participação dos grupos de pesquisa na Rede Colaborativa de Aprendizagem.  


