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Questionamentos e Respostas 

Questionamento 1: Quais as funcionalidades disponíveis no sistema disponível para o 

curso (AVA) que contemplam o item 3.2.2 e 3.2.3? 

Resposta: Relativamente ao questionamento de V.Sa., informamos que o sistema AVA 

CONASEMS dispõe dos dados/informações necessários à prestação dos serviços de 

Secretaria Acadêmica(subitem 3.2.2), não necessitando ter funcionalidades para tal, já 

que será de responsabilidade da entidade proponente/contratada a disponibilização de 

sistema e outros meios necessários para a prestação dos serviços ali especificados. 

Quanto ao subitem 3.2.3, favor refazer/elucidar o questionamento pois não foi possível 

compreendê-lo, assim como, caso a primeira questão não tenha sido suficientemente 

esclarecida, solicitamos que também a refaça. 

Questionamento 2: Com relação a entrega do tem 4.3 B, o tamanho da unidade do curso 

passará dos 100 MB, e o limite de envio de arquivo por e-mail é de 20 MB, precisamos 

saber se essa unidade poderá ser enviada via link para o download pela equipe do 

CONASEMS, uma vez que essa unidade não poderá ser fracionada e entregue via e-mail, 

como é feito com o envio da documentação 

Resposta: A documentação poderá ser encaminhada via link para o download pela 

equipe do CONASEMS. 

Questionamento 3: A Plataforma AVA do CONASEMS, desenvolvida por meio de Código 

Fonte próprio a partir da linguagem de programação Ruby On Rails possui sistema de 

gestão acadêmica? E a plataforma AVA do CONASEMS permitiria integração com 

plataforma de gestão externa desenvolvida pela proponente? A proponente 

(Fundep/Nescon/FM/UFMG) desenvolveu uma plataforma de gestão acadêmica que 

usa para a administração dos seus cursos EAD. 

Resposta: Quanto aos questionamentos sobre a plataforma AVA do CONASEMS, segue 

abaixo o retorno da área técnica do CONASEMS:  

O sistema de gestão acadêmica da plataforma AVA do CONASEMS está em fase de 

desenvolvimento e será concluído em seis meses. Entretanto, é possível que sistemas 

de terceiros se integrem a essa plataforma para utilização de dados pertinentes à 

administração acadêmica em seu ambiente próprio. Essa integração poderá ser 

realizada por meio de disponibilização dos dados do AVA do CONASEMS por meio de 

API de integração, porém, todo o esforço e custos de busca e utilização desses dados 

ficarão a cargo da empresa vencedora do certame. 

Brasília/DF, 07 de abril de 2021. 


