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Histórico:

UniRede

Associação institucional que congrega
as IES públicas

Consórcio Interuniversitário: 
"Universidade Virtual Pública do Brasil”



Objetivos:

UniRede

• Promoção e desenvolvimento científico e 
tecnológico da EaD, contribuindo com a 
pesquisa, produção e difusão do 
conhecimento científico e tecnológico

• Participação nas discussões de políticas
públicas de EaD



Políticas Públicas de EaD

Um breve resgate...



Resgatando...

• 1972 - Comissão de especialistas para 
estudar a possível implantação de 
experiência semelhante  a da 
Universidade Aberta da Inglaterra no 
Brasil – Open University

• 1988/1989  - GT instituído pela portaria 
ministerial nº 418/1988

Elaboração do documento “Por uma Política Nacional de 

Educação Aberta e a Distância” no qual estabelecia 
estratégias de implantação, acompanhamento e avaliação da 
EaD no Brasil. 



Resgatando...

• 1995 - Criação da SEED/MEC  – elevou o 
status da área no âmbito do MEC e das 
políticas públicas

• 1996 – é proposto ao CNE a Indicação  nº 
6/96 prevendo a criação de um “Sistema 
Nacional de Educação Aberta e a 
Distância”. 
• Estabelecer a Política Nacional de Educação Aberta e a 

Distância, no âmbito do CNE, integrando o Plano Nacional de 
Educação

• Criar no CNE, uma Comissão para acompanhar os 
experimentos de EaD, garantindo assim a sua avaliação 
continuada.



Resgatando...

• 1996 –Lei nº 9.394/1996 – “LDB” 
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os
níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. 
§1º A educação a distância, organizada com abertura e
regime especiais, será oferecida por instituições
especificamente credenciadas pela União. 
§2º A União regulamentará os requisitos para a realização de 
exames e registro de diploma relativos a cursos de educação
a distância. 
§3º As normas para a produção, controle e avaliação de
programas de educação a distância e a autorização para sua
implementação, caberão aos respectivos sistemas de 
ensino, podendo haver cooperação e integração entre os
diferentes sistemas. 
[…]



Resgatando...

• 1999- Universidade Virtual Publica do 
Brasil



Resgatando...

• 2001 - Lei 10.172/2001 – “PNE 2001”
6º Capítulo– Educação a Distância e Tecnologias Educacionais.

Incentivo da EaD em todos níveis de ensino; Reforça a política de
EaD para a formação de professores; Determina estratégias,
prazos, formas de atuação, etc.

• 2004 – Portaria 4059/2004

Art. 1o. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na 
organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 
reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que 
utilizem modalidade semi-presencial, com base no art. 81 da Lei 
n. 9.394, de 1.996, e no disposto nesta Portaria. 

§ 2o. Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no 
caput, integral ou parcialmente, desde que esta oferta 
não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da carga horária 
total do curso. 



Resgatando...

• 2005 – Decreto 5.622/2005 
Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394/1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional

• 2005 – Fórum das Estatais pela Educação: 

UAB

• 2006 – Decreto 5.800/2006

Dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.

• 2007 – UAB na CAPES



Políticas Públicas de EaD

e a UniRede



• reuniu as instâncias governamentais
envolvidas para debater EaD (SERES, 
SESU, INEP, CONAES…)

• reconhecimento da Educação a 
distância como modalidade educativa

• apresenta melhoria do processo de 
avaliação

Avanços…

Resolução 01/2016 CNE/CES -
Diretrizes de EaD



• articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão

• instiga a discussão de EaD nas
instâncias superiores das IES

• defende um projeto institucional  
orgânico para EaD nas IES (PDI, PPI, 
PPC)

• polo: extensão orgânica da instituição

• tecnologias e materiais digitais

Avanços…

(Resolução 01/2016 CNE/CES) 



• GT para organização de padrões e 
parâmetros de qualidade da 
modalidade a distância, definição de 
indicadores para os instrumentos de 
avaliação externa do SIstema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior  
(SINAES)

• Conforme art 30 da Resolução 
01/2016CNE/CES 

Avanços…

GT de EaD - Portaria INEP 209/2016



Art. 30 Resolução 01/2016 CNE/CES:

“Caberá ao Inep, em articulação com a

Secretaria de Regulação e Supervisão da

Educação Superior (SERES), a Secretaria de

Educação Superior (SESu), a Conaes, a Capes e

o CNE, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a

partir da data de publicação desta Resolução:

I - a organização de padrões e parâmetros de qualidade destinados

à modalidade de educação a distância, na perspectiva institucional

prevista nesta Resolução;

II - a definição de instrumento de avaliação externa para fins de

credenciamento e recredenciamento institucional, autorização e

reconhecimento de cursos superiores na modalidade a distância;

III - o estabelecimento de processo avaliativo dos(as) estudantes em

formação e concluintes em cursos superiores na modalidade a

distância.

Avanços…



“SEM  POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

ARTICULADAS,  QUE CONTEMPLEM A 
MODALIDADE A DISTÂNCIA NA 
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA,  

O ‘NOVO’ MARCO REGULATÓRIO SERÁ 
SÓ MAIS UMA RESOLUÇÃO. 

É PRECISO  REGULAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO”             

(Nara Pimentel, 2016)

Avanços…



Desafios POLÍTICOS na EaD



• Revisão da legislação vigente 
(Decretos 5.622/2005 e 5.800/2006, 
portaria 4.059/2004, ...)

• Atualização dos Referenciais de 
Qualidade;

• Revisão dos Instrumentos de Avaliação 
Institucional e de Cursos EaD

• Definição de instância governamental 
para tratar as especificidades 
inerentes à EaD em convergência com 
as demandas da Educação Superior

Desafios Políticos na EaD



MAIOR DESAFIO:

Definição de Políticas de Estado 
para a Educação a Distância !!!!



A EaD nas Instituições de Ensino 
Superior Públicas



A EaD nas IES Públicas

• Ampliação e democratização do ensino 
superior público “gratuito”?

• Atendimento das metas do PNE?

• Integração da EaD ao ensino presencial?

Qual o PAPEL das IES Públicas na EaD?



A EaD nas IES Públicas

• dependência de “programas/projetos”

• descontinuidade de financiamento e 
ações

• encargos docentes – bolsas...

• tutor – como institucionalizar?

• avaliações  desconexas 

• educação “paralela”

Dificuldades:



QUAL O CAMINHO???

Institucionalização da

Educação a Distância !!!!



Institucionalização da EaD nas 
Instituições de Ensino Superior 

Públicas



Institucionalização da EaD
nas IES Públicas

• EaD deve estar presente nos 
documentos institucionais (PDI e PPI)

• PPC deve definir claramente as 
especificidades da EaD

• Buscar a autonomia para oferta de 
cursos

• Convergência da EaD e presencial



Institucionalização da EaD
nas IES Públicas

• Investimentos em conectividade e
mobilidade

• Capacitação contínua para uso das 
TDIC na educação superior

• Interação no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA)



• Financiamento na matriz 
orçamentária de forma similar aos 
cursos presenciais

• Definição de linhas de fomento para 
pesquisa, inovação e desenvolvimento 
de tecnologias e recursos educacionais 
abertos e acessíveis, laboratórios 
(presenciais e virtuais), equipamentos 
e infra-estrutura de redes de 
comunicação

Institucionalização da EaD
nas IES Públicas



E a UniRede???



• Políticas de Estado para EaD

• Debate sobre possibilidades de 
múltiplos modelos para EaD

• Promover o desenvolvimento científico 
e tecnológico da EaD, por meio da 
pesquisa, produção e difusão do 

conhecimento

UniRede

Propõe:



• Fortalecer a rede de EaD entre os 
segmentos Estaduais e Federais 
(universidades e institutos) com foco 
no processo colaborativo na produção 
de materiais didáticos, 
compartilhamento de materiais, ações, 
cursos e experiências

UniRede

Propõe:



Participação em 
reuniões/seminários/comissões na 
defesa da autonomia das IES públicas
para ações em EaD e para construção
e revisão de diretrizes, normativas e
legislação:

• Audiência pública no Senado

• Seminário na Câmara de Deputados
Federais (PL)

UniRede

Ações políticas:



• Seminário de EaD da ANDIFES. 
ABRUEM, CONIF, etc

• Diálogos no MEC/CAPES: Gabinete 
do Ministro, SESU, SERES, DED, etc

• Comissão para elaboração de 
diretrizes de EaD - Câmara de 
Educação Superior/CNE 

• GT de EaD do INEP

UniRede: Ações Políticas



• ESUD-CIESUD (2014 UFSC, 2015 
UNEB, 2016 UFSJ, 2017 FURG)

• Seminários Regionais e Seminário 
Nacional

• PromovEaD (2015 UFMG, 2016 
UFRGS)

• Diálogo constante entre as IES e 
com os órgãos governamentais

UniRede

Outras Ações contínuas:



• Revista EmRede

• REA UniRede

• Projeto de mestrado (PGTDE)

• Categoria de associado colaborador 
(PF)

• Manifesto da UniRede (elaborado no 
ESUD)

UniRede

Outras Ações:



OBRIGADA!

ivetepinto@furg.br

aunirede@gmail.com

secretaria.unirede.furg@gmail.com

www.sead.furg.br

www.aunirede.org.br

http://www.sead.furg.br
http://www.aunirede.org.br

