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RESUMO - O presente artigo apresenta dados preliminares de uma pesquisa de pós-graduação que 

objetiva analisar a produção científica acadêmica nacional de teses e dissertações na área de Educação a 

Distância (EaD) no período de 2001 a 2011. Nesse artigo, são apresentados os dados da produção 

científica acadêmica nacional no período de 2009 a 2011. Os dados foram extraídos do Banco de Teses 

da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) que reúne as principais 

informações das dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação (stricto sensu) do 

país.  Os dados revelaram que a evolução das pesquisas tem acompanhado a evolução da EaD no Brasil, 

porém com uma concentração da produção na região sudeste e sul do Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE – Educação a distância; Produção científica; Pesquisa 

 

INTRODUÇÃO 

A produção do conhecimento gerado nas universidades e institutos de pesquisa brasileiros é divulgada 

em diferentes canais que variam de área para área, ou mesmo de pesquisa para pesquisa, sendo o 

documento formal o meio mais reconhecido para dar maior visibilidade aos estudos e pesquisas 
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realizados, transformando-os em uma força motriz, na medida em que são recuperados e divulgados, 

impulsionam o desenvolvimento intelectual e realimentam o ciclo da geração do conhecimento 

(CAVALCANTI, et al., 2000). No Brasil, as universidades, sobretudo as públicas, historicamente sempre 

foram as principais responsáveis pela formação de pesquisadores e pela realização de pesquisas, 

especialmente no âmbito dos cursos de pós-graduação. As agências de fomento a pesquisas federais e 

estaduais têm sido as principais e quase únicas fontes financiadoras das atividades desse setor. Neste 

processo de financiamento, está sempre implícito o mecanismo de avaliação. Este mecanismo envolve a 

avaliação da excelência de um pesquisador, utilizando como critério a quantidade de publicação e, mais 

recentemente, a qualidade desta publicação. Nessa perspectiva, os indicadores de produção científica 

vêm ganhando importância crescente como instrumento para análise da atividade científica e suas 

relações com o desenvolvimento econômico e social (CAVALCANTI, et. al., 2000). Os indicadores 

propiciam a medição e avaliação das produções científicas e tecnológicas produzidas pelas nações e, 

dentro delas, instituições e empresas, sejam elas públicas ou privadas (FARIA, 2001). Diante disso, este 

estudo objetivou gerar indicadores da produção científica acadêmica nacional na área de Educação a 

Distância (EaD) no período de 2009 a 2011. Para tanto, estabeleceu os seguintes objetivos específicos: a) 

identificar a produção de teses e dissertações presente no banco de teses da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) no período analisado; b) classificar e quantificar os 

trabalhos recuperados por nível (M – Mestrado; D – Doutorado e P – Profissionalizante); c) identificar as 

principais instituições que desenvolvem pesquisas na área; d) identificar a natureza administrativa das 

instituições que possuem trabalhos na área; e) identificar os principais programas de pós-graduação / 

áreas de concentrações dos trabalhos recuperados. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICO 

Considerando os objetivos anteriormente propostos, priorizou-se o estudo de natureza exploratória 

através de uma abordagem qualitativa – quantitativa que utilizou teses e dissertações como fonte 

material. O aspecto qualitativo justifica-se pela investigação e interpretação dos dados que foram 

organizados por meios quantitativos, procurando assegurar exatidão no plano dos resultados 

(SEVERINO, 2008). Do ponto de vista teórico, concordamos com Kobashi, Santos e Carvalho (2006, p. 2) 

que caracterizam este tipo de pesquisa inserida “(...) no campo dos estudos sociais da ciência, tendo 

como objetos empíricos bases de dados referenciais de dissertações e teses, cuja exploração se faz por 

meio de métodos bibliométricos avançados, os quais fornecem estruturas e representações para a 
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análise e representação”. Do ponto de vista metodológico, foi utilizada a análise bibliométrica, que 

consiste em analisar a atividade científica ou técnica através de estudos quantitativos das publicações. 

Para Hayashi et al. (2007), a análise bibliométrica tem sido utilizada por diversas áreas do conhecimento  

como uma maneira metodológica de avaliar a produção científica, bem como de permitir visualizar a 

bibliografia de um determinado campo temático. Ainda para esses autores, o princípio da bibliometria 

consiste em analisar a atividade científica pelo estudo quantitativo das publicações com objetivo de 

desenvolver indicadores cada vez mais confiáveis. O procedimento metodológico dessa pesquisa 

consistiu em, inicialmente, escolher a base de dados para seleção das teses e dissertações sobre 

educação a distância no Brasil. Desta forma, priorizou o uso de base de dados que possibilitasse o 

acesso aos dados das teses e dissertações defendidas em todo território nacional e que fosse de acesso 

livre e disponível na internet. Assim, utilizou-se, como fonte informação, o Banco de Teses 

disponibilizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que se 

constitui em um catálogo referencial nacional de teses e dissertações provenientes dos programas de 

pós-graduação (stricto sensu) do país. Para a recuperação dos documentos no banco de dados, foi 

utilizado a expressão “educação a distância” no campo “resumo”. Os documentos recuperados foram 

tratados para posterior análise e geração dos indicadores científicos sobre a produção de conhecimento 

na área de educação a distância no Brasil. Após a preparação dos dados, o software VantagePoint foi 

usado para fazer o tratamento bibliométrico, que resultou na criação de listas de frequência, matrizes 

de relacionamentos e mapas. Por fim, o software Microsoft Excel foi utilizado para importar os dados 

obtidos com o VantagePoint e representar graficamente os indicadores bibliométricos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados dessa pesquisa revelaram que a expansão da EaD no Brasil, nos últimos anos, foi seguida 

também pela expansão da produção de teses e dissertações. A produção acadêmica nacional na área de 

educação a distância presente no banco de teses da Capes corresponde a um total de 565 trabalhos, no 

período de 2009 a 2011, sendo defendidos 172 trabalhos em 2009, 187 trabalhos em 2010 e 206 

trabalhos em 2011. Desses, 407 (72%) são provenientes de cursos de mestrado acadêmico, 103 (18%) 

são provenientes de cursos de doutorado e 55 (10%), de cursos de mestrado profissional. Com relação 

às instituições produtoras, os dados revelaram que os trabalhos defendidos na área de EaD são 

provenientes de 122 instituições distintas. Entre as instituições mais produtoras destacam-se a 

Universidade de São Paulo (34 trabalhos), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (32 trabalhos), 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul (28 trabalhos), Universidade Federal de Pernambuco (25 

trabalhos) e Universidade Federal de Santa Catarina (23 trabalhos). Verificou-se também que as 

instituições públicas são as maiores produtoras de trabalhos na área de EaD, sendo 270 trabalhos 

provenientes de instituições federais e 196 trabalhos provenientes de instituições estaduais, ou seja, 83 

por cento de toda produção do período analisado. A grande maioria dos trabalhos são provenientes de 

programas de pós-graduação na área de Educação (207 trabalhos), seguido por trabalhos provenientes 

da área de Administração (30 trabalhos) e Ciência da Computação (12 trabalhos). Verificou-se também 

que há uma concentração da produção de teses e dissertações na região sudeste e sul, em especial, em 

instituições do estado de São Paulo (162 trabalhos), Rio de Janeiro (67 trabalhos), Rio Grande do Sul (60 

trabalhos), Minas Gerais e Paraná (36 trabalhos) e Santa Catarina (35 trabalhos).   

 

CONCLUSÕES 

Esse artigo se propôs a gerar indicadores da produção científica acadêmica nacional na área de 

Educação a Distância (EaD) no período de 2009 a 2011. Através da análise bibliométrica, foram 

identificadas as teses e dissertações na área de educação a distância, que foram quantificadas e 

classificadas, conforme nível de especialização. Além disso, identificou-se as principais instituições 

(públicas / privadas) que desenvolvem pesquisas na área de EaD e os principais programas / áreas de 

concentração dos trabalhos analisados. Por fim, observou-se que a evolução das pesquisas tem 

acompanhado a evolução da EaD no Brasil, e isso mostra que, possivelmente, muitas serão as 

contribuições que virão, uma vez que muitos projetos e experiências em EaD estão sendo concluídos e, 

certamente, propiciará a produção de novos trabalhos acadêmicos com diferentes tipos de resultados, 

contribuindo, assim, para o enriquecimento e disseminação da EaD no Brasil. 
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RESUMO: Vivemos atualmente um período de profundas e rápidas mudanças no cenário mundial. A 

inédita expansão das novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs) vem causando uma 

vertiginosa aceleração nesse processo de mudanças. Nesse contexto, a modalidade de educação a 

distância (EaD), vem despontando como algo promissor na área do conhecimento no Brasil e no mundo, 

principalmente no meio acadêmico. Tal afirmação pode ser observada com a crescente produção de 

trabalhos científicos realizados a despeito da temática nos últimos anos. Pensando assim, esse artigo 

objetiva, em linhas gerais abordar a temática do ensino EaD partindo da regulamentação e indo ao uso 

das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento desta modalidade de ensino. É feito uma abordagem 

da prática pedagógica utilizada e os procedimentos viáveis para execução do ensino a distância. Nesse 

sentido, o referido, tem como foco a vivencia do aluno EaD, em um universo virtualizado, dando ênfase a 

forma como este se ver inserido no ambiente, mostrando suas dificuldades e perspectivas, como 

também, ainda no olhar do aluno, quais são as qualidades e facilidades oferecidas por esta modalidade 

de ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino a distância, Modelos pedagógicos, Autonomia. 
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INTRODUÇÃO  

O Ensino a Distância apresenta-se como uma possibilidade renovada de formação para uma 

considerável parcela da população, na medida em que muito se difunde a construção do conhecimento 

por bases desse sistema. Essa característica ocorre devido ao intenso processo de mudança no conceito 

valorativo de ensino, que acontece devido os novos processos tecnológicos que influenciam na 

qualidade e dinamicidade das ferramentas de ensino-aprendizagem, o que vem a quebrar o paradigma 

que inicialmente vinculava e qualificava esta modalidade de ensino a baixo nível de prestígio. Nas 

palavras de BELLONI, 2001, p.91, ela surgiu “como uma solução paliativa, emergencial ou marginal com 

relação aos sistemas convencionais”. A partir da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) houve uma valorização formal da modalidade de ensino, legitimando-a como parte do 

sistema. Desta feita, Lobo Neto (2006) afirma que, mesmo com aspectos merecedores de 

aperfeiçoamento, a educação a distância já apresenta  elementos consistentes para ações significativas 

e responsáveis em favor de uma educação de qualidade, embora persistam arraigados preconceitos a 

favor e contra esta. Dessa forma, as instituições devem adequar os cursos oferecidos às características 

do público-alvo, adotando referenciais teórico-práticos que possibilitem a aquisição de competências 

que favoreçam o desenvolvimento intelectual, pessoal e profissional do participante.  Para Aretio 

(1997), a ação sistemática de diversos recursos didáticos e o apoio institucional, o qual proporciona 

independência e flexibilidade na aprendizagem, coloca o sistema de educação a distância como 

bidirecional, situando o estudante na posição de sujeito não apenas receptor de informações, mas que 

necessita estabelecer relações dialogais, criativas, críticas e participativas, mesmo estando este, 

participando de um processo educacional que se constitui a distância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Partindo desses pressupostos, buscamos examinar o ensino a distância no Brasil, com o objetivo de 

mostrar de que forma este se encontra estruturado, a partir de um modelo pedagógico específico e do 

desenvolvimento e execução dos cursos, dos processos de produção do material didático, 

funcionamento do ambiente virtual de aprendizagem, e das experiências de acesso à plataforma virtual 

(moodle) enquanto sala de aula do estudante, justificando nossa pesquisa, a partir das possibilidades de 

contribuição que este trará ao meio científico e acadêmico, quando disposto em bases de pesquisas 

presencial ou virtual, contribuindo como fonte à consultas e análises a outros estudiosos, corroborando 

teorias, conceitos e opiniões. A Educação a Distância tem sido caracterizada, nas palavras de Moran 
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(apud PIMENTEL, 2006), como um “processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, no qual 

professores e estudantes estão separados espacial e/ou temporalmente”.  Partilham desse pensamento 

Moore e Kearsley (apud PIMENTEL, 2006) quando o caracteriza como o aprendizado planejado, que 

ocorre em lugar diverso do professor e que requer técnicas especiais de planejamento e métodos 

especiais de comunicação, e Moraes (2007) quando afirma que o novo cenário cibernético, vem 

influenciando decisivamente na maneira como pensamos e aprendemos no mundo atual. Sob essa 

perspectiva, Moraes (2007) entende que o conhecimento em rede implica em um instrumento aberto à 

participação e com capacidade de crescimento e transformação infinita. Nesse sentido, observadas as 

definições de Preti (1996), PIMENTEL, 2006, p.11, vem enfocar a capacidade do estudante, através do 

estudo independente e individualizado, “de construir seu caminho, seu conhecimento, por ele mesmo, 

de se tornar autodidata, ator e autor de suas práticas e reflexões”. Na prática, a pesquisa consta de um 

estudo bibliográfico do tipo qualitativo, com a interpretação de fenômenos ligados a modalidade de 

ensino a partir de diversos olhares. O suporte metodológico para a realização deste estudo se deu 

através de consulta e análise de informações extraídas de obras da literatura já existente sobre o tema, 

com um estudo exploratório das fontes. Para o desenvolvimento de cursos ou disciplinas integrantes 

desta modalidade, é necessário que se observe os princípios filosóficos e pedagógicos desse sistema 

estrutural, buscando atender os aspectos gerais no tocante ao funcionamento de todo o sistema 

interativo virtual e presencial dos cursos oferecidos. Nos últimos anos, em consequência da difusão das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, vem se observando um relacionamento, cada vez mais 

estreito entre professores e alunos resultando num crescente aumento desta modalidade de ensino.  A 

Criação deste ambiente vai desde a construção do projeto pedagógico, passando pelas ferramentas a 

serem utilizadas pelo aluno até a formação de uma equipe multidisciplinar para dar apoio ao aluno em 

todas as etapas. Esta intercomunicação, se dar através de vários instrumentos oferecidos por uma 

Plataforma virtual denominada de MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 

Oportuno citar Aretio (1994) quando este defende a necessidade da existência e articulação de dois 

setores pela organização, sendo um encarregado da produção de materiais, observados a elaboração 

didático-pedagógica por especialistas, e outro com a finalidade de distribuir os materiais fazendo com 

que estes cheguem aos alunos pontualmente, mesmo em condições geográficas distintas e dispersas. O 

fato desta modalidade de ensino ser um sistema inovador, onde se utiliza de ferramentas tecnológicas 

de comunicação bilateral, lhe proporciona a possibilidade de substituir a interação professor/aluno de 

dentro da sala de aula (espaço físico) para um espaço mais amplo, onde os alunos poderão ter 

autonomia o suficiente para conduzirem seus horários de estudos. É através do MOODLE que toda 
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estrutura de rede funciona. O MOODLE, por ser um software livre, funciona em qualquer ambiente 

virtual, desde que esse execute a linguagem PHP3, voltado para programadores e acadêmicos da 

educação.  

 

CONCLUSÃO  

Como tudo que é novo requer mudança de comportamento e, no ensino a distância, não poderia ser 

diferente, pois em um ambiente repleto de possibilidade o impacto do aluno é inevitável, Diante de uma 

ferramenta interessante e sedutora que é o MOODLE, é extremamente importante o aluno ter ciência 

de que o comando da viagem está em suas mãos. Das vantagens, que esta modalidade oferece a todos 

os atores envolvidos, a questão da flexibilidade de horário é crucial, pois o MOODLE lhe permite isso. É 

necessário afirmar que neste ensino, o aluno goza de maior autonomia e isso é algo que o auxilia 

bastante, pois a mesma o possibilitará, uma flexibilidade entre a vida acadêmica, profissional e familiar.  

Sob essa perspectiva, FREIRE, 1996, p. 35, afirma que “O respeito à autonomia e à dignidade de cada um 

é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros.” Pode-se ainda 

afirmar que o resultado do sucesso na relação de ensino aprendizagem, não será a modalidade de 

ensino fator determinante para uma boa formação deste aluno, e sim, a metodologia adotada em 

ambas as modalidades.  
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RESUMO O trabalho tem por objetivo abordar a importância do cumprimento do termo de 

compromisso firmado por gestores institucionais e governamentais, visando a implementação de cursos 

ofertados na modalidade EaD pela Universidade de Brasília, e a relevância do Polo de Apoio Presencial 

para a população do Distrito Federal e municípios vizinhos do Entorno. A metodologia utilizada esteve 

orientada pela pesquisa bibliográfica e exploratória; e os procedimentos técnicos utilizados se basearam 

em análise de textos e documentos. O acompanhamento de discentes do Polo Ceilândia na 

transparência do processo junto aos gestores educacionais agrega competências nesse tema relevante 

da Educação a Distância. 

PALAVRAS-CHAVE: Ciências Biológicas, Polo Ceilândia 

 

INTRODUÇÃO  

A Universidade de Brasília (UnB) apresentou ao Ministério da Educação (MEC) em 2005 um projeto 

político pedagógico para implantação do curso de graduação em Ciências Biológicas na modalidade de 

educação a distância (EaD) perante o Programa Pro-Licenciatura, tendo em vista a necessidade de 
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expandir a oferta de ensino superior no país. Em 2006 o Ministério instituiu o Programa Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) como estratégia de EaD na expansão do Ensino Superior (EAD-UNB, 2013). A UAB 

tem como base a oferta de cursos e programas de formação superior, executados na modalidade a 

distância por instituições da rede pública de ensino superior, com o apoio de Polos Presenciais mantidos 

pelos governos estaduais, distrital, municipais, sendo que a seleção dos discentes é feita por vestibular. 

A estruturação dos Polos de apoio Presencial é responsabilidade do ente proponente/mantenedor, e há 

um termo de cooperação entre os parceiros Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES)/Governo/Universidade que prevê a responsabilidade de cada partícipe (UNB, 2013a). 

Em 06 de maio de 2008 o Governo do Distrito Federal (GDF) assumiu o compromisso de adequar e 

manter os Polos de Apoio Presencial pré-selecionados, para a instalação, o funcionamento e o 

acompanhamento de cursos no âmbito do Sistema UAB, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo 

MEC, e com especial atendimento às orientações da Comissão de Seleção instituída pela Portaria MEC 

n.° 1.097 (CAPES, 2008). 

Entende-se por adequar e manter o Polo de Apoio Presencial pré-selecionado, além do atendimento às 

recomendações apresentadas pela Comissão de Seleção, a garantia de que o estado dispõe de dotação 

orçamentária para reforma, construção da edificação, aquisição de equipamentos e mobiliários, bem 

como para disponibilizar os recursos humanos necessários ao funcionamento do Polo. O compromisso 

configura-se como requisito para a continuidade da proposta do Polo no processo de avaliação e seu 

cumprimento será objeto de avaliação in loco por equipes de especialistas indicados pelo MEC, tendo 

em vista a posterior articulação com a Instituição de Ensino Superior (IES) para a oferta dos cursos, em 

conformidade com a legislação pertinente à oferta de cursos a distância (CAPES, 2008). 

No Relatório de Autoavaliação Institucional 2012 da UnB consta que foram considerados aptos, não 

aptos e aptos com pendências alguns Polos de Apoio Presencial da Instituição espalhados  pelo Brasil, 

após visita de equipes de especialistas indicados pelo MEC para visita e avaliação in loco. Consideraram 

aptos os Polos que atendem os critérios de estruturação e adequação da infraestrutura física, 

tecnológica e de recursos humanos. 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, 

instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, pretende congregar esforços para a 

consolidação de uma política nacional de expansão da educação superior pública, pela qual o MEC 

cumpre o papel atribuído pelo Plano Nacional de Educação (PNE) - Lei nº 10.172/2001 -, quando 
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estabelece o provimento da oferta de educação superior para, pelo menos, 30% dos jovens na faixa 

etária de 18 a 24 anos, até o final da década (UNB, 2010). 

A UAB tem contribuído para que o ensino de qualidade chegue a cada canto do país (EAD, 2012). O 

perfil dos alunos em EaD têm média de idade superior em sete anos em relação aos cursos presenciais, 

com faixa etária média de 33 anos e 26 anos, respectivamente, segundo dados do Censo do Ensino 

Superior do MEC (UFC, 2012). 

A participação da UnB na UAB traz em si reflexões sobre o princípio da autonomia universitária que 

permeia o debate sobre a universidade pública, que não é uma simples executora de políticas públicas, 

mas atua, com o conhecimento do corpo docente, como consorte no planejamento e avaliação de 

programas e na elaboração de políticas públicas para EaD (UNB, 2013a). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é abordar a relevância do Polo de Apoio Presencial para a 

população do Distrito Federal (DF) e municípios vizinhos do Entorno, e a importância do cumprimento 

do termo de compromisso firmado por gestores institucionais e governamentais, visando a 

implementação de cursos ofertados na modalidade EaD no DF. A metodologia utilizada esteve orientada 

pela pesquisa bibliográfica e exploratória; e os procedimentos técnicos utilizados se basearam em 

análise de textos e documentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Brasília já nasceu diferente. Sua arquitetura que mudou a história de um país, e levou o mundo a 

reconhecer a capacidade de realização do povo brasileiro é hoje Patrimônio Mundial, Histórico e 

Cultural da Humanidade, recebendo esse título no ano de 1987 pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). O plano urbanístico da Capital Federal, conhecido 

como Plano Piloto, foi elaborado pelo urbanista Lucio Costa, e muitas de suas construções foram 

projetadas pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, somada ao trabalho do paisagista Roberto Burle 

Marx. Uma obra que teve na genialidade de Oscar Niemeyer, Lucio Costa e Burle Marx foi fator 

determinante para a qualidade e exuberância de um conjunto urbanístico, arquitetônico e paisagístico 

sem paralelo em todo o mundo. Seu feito revolucionou os conceitos de beleza, inovação e modernidade 

e segue como exemplo de determinação e talento dos brasileiros (BRASILIATUR, 2010; FIBRA, 2005; 

SECDF, 2010). 
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Inaugurada em 21 de abril de 1960, Brasília nasceu da necessidade de interiorizar o Brasil (FIBRA, 2005). 

Fundada em 1962, a Universidade de Brasília (UnB) teve como primeiro reitor Darcy Ribeiro, um dos 

mais importantes antropólogos do país. A Universidade ocupa uma área de 257 hectares, onde seus 

edifícios estão organizados em torno do Instituto Central de Ciências (ICC), conhecido como 

“Minhocão”. Palco de acontecimentos históricos, a UnB foi inicialmente projetada por Oscar Niemeyer 

que seguiu o sistema construtivo de pré-moldados. Nas décadas seguintes, o plano urbanístico sofreu 

modificações com projetos de professores da própria Universidade seguindo tendências da sua época 

(SETUR-DF, 2011). 

A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) foi criada pela lei 

complementar nº 94 de 19 de fevereiro de 1988, visando a redução das desigualdades regionais 

causadas pela alta concentração urbana, decorrente do fluxo migratório entre o Distrito Federal (DF) e 

os municípios vizinhos, gerada pela construção de Brasília (DER-DF, 2010). 

Com o intuito de equilibrar o crescimento e distribuir os serviços públicos, a coordenação da RIDE atua 

em áreas que dizem respeito à infra-estrutura; geração de empregos e capacitação profissional; 

saneamento básico; abastecimento de água; coleta e tratamento de esgoto e serviço de limpeza urbana; 

uso, parcelamento e ocupação do solo; transportes e sistema viário; proteção ao meio ambiente e 

controle da poluição ambiental; aproveitamento de recursos hídricos e minerais; saúde e assistência 

social; produção agropecuária e abastecimento alimentar; habitação popular; combate à pobreza e aos 

fatores de marginalização; serviços de telecomunicações; turismo e segurança pública; educação e 

cultura. Seus serviços são comuns ao DF e aos municípios vizinhos do Estado de Goiás (GO): Abadiânia, 

Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, 

Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, 

Pirenópolis, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Valparaízo de Goiás e Vila Boa; e do 

Estado de Minas Gerais (MG): Buritis, Cabeceira Grande, e Unaí (DER-DF, 2010). 

Além da população do Plano Piloto, Brasília ganhou centenas de migrantes, vindos de todos os cantos 

do Brasil. E com os novos habitantes, tornou-se necessária a criação das chamadas cidades-satélites, 

que surgiram inicialmente como cidades-dormitório. Seu crescimento demográfico superou todas as 

expectativas do planejamento original que previa, à época de sua fundação, 500 mil habitantes (FIBRA, 

2005). 

O sistema educacional de Brasília foi desenhado por Anísio Teixeira, presidente do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), no governo de Juscelino Kubitschek. Ele fazia parte do 
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chamado movimento dos pioneiros em educação, iniciado no Brasil na década de 30. Os pioneiros da 

educação defendiam o ensino básico e de qualidade para todos independente de sexo ou classe social. 

Isso num tempo em que a escola pública era freqüentada apenas pelos nascidos nas classes média e 

alta. Lutavam ainda por um ensino integral e laico - sem qualquer ligação com as igrejas. Anísio Teixeira 

esperava colocar em prática todos esses ideais em Brasília. Para transformar esse sistema educacional 

em realidade, entretanto, seria necessário criar uma Universidade diferente, pensada como parte de 

uma educação global, integrada na comunidade de forma a juntar os diversos segmentos sociais para 

discutir e resolver os problemas da cidade. Assim nasceu a UnB (CORREIO BRASILIENSE, 2006). 

A institucionalização da Educação a Distância (EaD) na UnB torna-se princípio básico orientador das 

discussões e tomadas de decisão sobre essa modalidade para os próximos anos. A institucionalização 

está ocorrendo junto à comunidade da UnB - administração central, seus professores, e servidores -, por 

meio de estratégias políticas e de gestão administrativa no sentido de debater, esclarecer e dar 

visibilidade sobre uma proposta institucional em EaD (UNB, 2013a). 

No ano de 2008 o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE) da UnB realizou vestibular para 

ingresso de candidatos aos 3 cursos ofertados a nível de graduação a distância no DF. Ao Polo Santa 

Maria, localizado na Quadra Central 01, conjunto H, galpão 8, Avenida dos Alagados S/N, CEP n.º 72.535-

080, Santa Maria/DF, foi ofertado o curso de Geografia; ao Polo Ceilândia, localizado na EQNN 14 Área 

Especial S/N, CEP n.º 72220-140, Ceilândia/DF, situado nas instalações da Escola Técnica de Ceilândia 

(ETC), foi ofertado os cursos de Ciências Biológicas e Letras (CAPES, 2008; EAD-UNB, 2012). 

A ETC, onde situa o Polo de Apoio Presencial Ceilândia, localizada a 35 quilômetros da capital do país, é 

credenciada a ofertar cursos na modalidade a distância, dispõe de duas salas para a UnB, o que confirma 

as expectativas de que a efetivação da UAB no DF passa a ser uma realidade (NASCIMENTO, 2012; UNB-

AGENCIA, 2012a). A ETC tem a missão de contribuir para o desenvolvimento da população do DF e 

Entorno, proporcionando formação profissional na dimensão da humanização do processo produtivo, 

visando a inserção cidadã no mercado de trabalho, ofertando cursos de educação profissional nos níveis 

básico e técnico, globalizando aspectos pertinentes ao mundo do trabalho, que flexibilizam os caminhos 

da inserção social através da produção de bens e serviços (ETC, 2013). 

A Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE) da Secretaria de Estado de Educação 

do DF (SEE-DF) é a entidade mantenedora do Polo Ceilândia, responsável pela formalização dos 

procedimentos necessários ao recebimento dos repasses do programa, destinados ao Polo Ceilândia, à 

execução e prestação de contas desses recursos (FNDE, 2013). 
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No Relatório de Autoavaliação Institucional 2012 da UnB consta que em maio de 2012 o Polo de Santa 

Maria foi considerado não apto, sendo impossibilitado de reofertar cursos em 2013; e o Polo Ceilândia 

foi considerado apto com pendências, devendo adequar suas condições conforme especificações 

identificados em visita in loco. Em novembro de 2012 uma comissão do INEP visitou o Polo Ceilândia 

para avaliação de cursos concedendo nota 4 ao curso de graduação em Letras ofertado no Polo, que é 

uma nota indicadora de desempenho atribuído pela análise e reconhecimento do curso. Por meio de 

avaliação do MEC, o recredenciamento das instalações do Polo Ceilândia foi garantido para a execução 

de cursos a distância, com as ressalvas apontadas pelos três avaliadores que integravam a Comissão de 

Avaliadores, em avaliação in loco. A partir disso, a UnB ressalta a importância do recredenciamento do 

Polo Ceilândia para a continuidade da oferta de cursos a distância (UNB-AGENCIA, 2012b; EAD-UNB, 

2013; UNB, 2013a). 

Nestes tempos em que alguns insistem em dizer que o passado não tem importância e que devemos 

focar toda a atenção apenas no presente e no futuro, o sentimento de impunidade, em larga medida, 

faz com que as pessoas não respeitem as leis do país, aumentando, assim, o sentimento de insegurança 

da população como um todo. A educação é uma possível solução para esse problema, posto que pode 

gerar políticas mais eficazes de fiscalização e controle (FIBRA, 2007; PNUD, 2009). 

A assimetria de informações entre os atores que compõem o jogo democrático gera riscos para a 

tomada de decisões qualificadas e para o exercício do controle democrático. Ações concretas devem, 

portanto, ser empreendidas para superá-la ou minimizá-la (CANELA & NASCIMENTO, 2009). Destaca-se 

a ação estratégica de valorizar os alunos de graduação a distância da UnB pela conscientização de que 

são regularmente matriculados na instituição, com direitos e deveres comuns a todos, evidentemente 

guardando as especificidades e peculiaridades dessa modalidade (UNB, 2013a). 

Em 2013 a UnB e o GDF somam esforços de parcerias no enfrentamento das questões sociais do DF, 

desde o planejamento urbano à preservação ambiental, visto a necessidade de conhecimentos 

científicos e tecnológicos para que Brasília possa crescer e se desenvolver (UNB-AGENCIA, 2013b). O 

desenvolvimento humano é mais do que uma maneira de medir o progresso das sociedades, é uma 

maneira de olhar a vida. Ele reconhece a cada pessoa os mesmos direitos. Considera que todos são 

diferentes: jovens, idosos, mulheres, homens, brancos, negros, indígenas, de qualquer religião ou 

orientação sexual, cada qual com suas habilidades e deficiências. E, ao mesmo tempo, pressupõe que 

todos são iguais: seres com dignidade, direitos, sonhos e ambições (PNUD, 2009). 
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CONCLUSÕES  

O acompanhamento de discentes do Polo Ceilândia na transparência do processo junto aos gestores 

educacionais agrega competências nesse tema relevante da Educação a Distância visando um maior 

respeito e atenção do Governo do Distrito Federal e da Universidade de Brasília ao termo de 

compromisso firmado em 2008 perante a Diretoria de Educação a Distância da Universidade Aberta do 

Brasil, da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, em benefício à 

população do Distrito Federal e municípios vizinhos do Entorno. Para fins de haver interface mais 

eficiente entre eles, e planejarem em conjunto ações em combate às pendências da entidade 

mantenedora dos Polos - Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal -, junto ao Polo Ceilândia, citamos nessa vigência a falta de 

fiscalização, atenção, reserva e sustentabilidade de dotação financeira e orçamentária para a 

infraestrutura física das instalações; biblioteca; laboratório de informática com acesso à internet; 

laboratórios de física, química, biologia; equipe técnica e administrativa de apoio presencial no Polo. 
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RESUMO O trabalho tem por objetivo relatar a percepção e participação discente junto aos gestores 

educacionais integrantes do Programa Universidade Aberta do Brasil, e a isonomia da matriz curricular 

dos cursos presencial e a distância de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. A matriz curricular 

de estrutura tradicional unificada, em disciplinas, favorece a participação dos discentes egressos de 

maneira isonômica perante outros egressos do mesmo curso nas modalidades presencial e a distância 

na busca por conquistas acadêmicas e profissionais.  

PALAVRAS-CHAVE: Projeto Político Pedagógico, Educação a Distância 

 

INTRODUÇÃO  

O Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília (UnB) participa do Consórcio Setentrional, 

apoiado pela Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC) na oferta do curso 

de licenciatura em Ciências Biológicas a Distância (LicBio), pelo programa Pró-Licenciatura. Participam 

do consórcio 10 (dez) Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), que são Instituições Federais e 

Estaduais das regiões Centro-Oeste e Norte, e uma estadual da Bahia, sendo a UnB a instituição líder.  O 

projeto político pedagógico (PPP) do curso de licenciatura em Ciências Biológicas foi elaborado levando 

em conta as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas, a Resolução CNE/CP, 

de 19 de fevereiro de 2002 e os Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância - SEED/MEC, 

enfatizando a formação para o uso didático de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s). O 
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curso LicBio na UnB, com 4 anos de duração, teve a primeira turma formada em 2011 com 117 novos 

profissionais das Ciências Biológicas em diferentes estados (UFPA, 2009; MEC, 2005; UNB, 2009; UNB, 

2011; UNB, 2013b). 

O PPP proposto para a inserção do Curso de Ciências Biológicas na Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

nos termos da ação 6328/2005 do MEC contribui para a articulação e integração de um sistema nacional 

de educação superior a distância, iniciativa que visa sistematizar as ações, programas, projetos e 

atividades pertencentes às políticas públicas voltadas para a ampliação e interiorização da oferta do 

ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil (UNB, 2009; UNB, 2011). 

O Programa UAB, atualmente coordenado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), estabelece um convênio tripartite entre as prefeituras ou estados interessados em 

algum dos cursos em oferta pelas Universidades Públicas de Ensino Superior (UPES) responsáveis pelos 

cursos. A UnB participa da UAB desde 2005, oferecendo cursos de Administração Pública, Artes Visuais, 

Educação Física, Geografia, Letras, Música, Pedagogia, Teatro, Ciências Biológicas (UNB, 2011). 

No final do ano de 2008, a UnB por meio do Instituto de Ciências Biológicas, pela primeira vez ofertou 

vagas para o curso de licenciatura em Ciências Biológicas a distância pelo Programa UAB para as regiões 

Centro-Oeste e Sudeste. Os candidatos selecionados por vestibular iniciaram suas aulas no 1º semestre 

de 2009 nos Polos de Apoio Presencial Ceilândia – Ceilândia/DF e Chopin Tavares de Lima – 

Itapetininga/SP, recebendo materiais didáticos produzidos pelo  Consórcio Setentrional, do Programa 

Pro-Licenciatura do MEC, do qual a UnB faz parte pela oferta de curso a distância de Licenciatura Plena 

em Ciências Biológicas (UNB, 2011; UNB, 2013b). 

Por discordarem com o material didático, com a matriz curricular, com a mediação da tutoria a distância 

que eram submetidos, veio a discussão entre os discentes o fato da UnB oferecer dois cursos de 

Licenciatura, nas modalidades à distância e presencial, com currículos radicalmente distintos que, ao 

final, dariam aos formados apenas o mesmo diploma, mas com históricos escolares de graduação 

diferentes, o que poderia dificultar o registro dos egressos da modalidade ensino a distância no 

Conselho Federal de Biologia (CFBio), o exercício profissional do egresso, e também as oportunidades 

que a UnB oferta aos seus discentes prováveis formandos e aos portadores de diploma de ensino 

superior  (UNB, 2011). 

Diante do exposto, e ao basear em textos e documentos bibliográficos, este trabalho tem por objetivo 

apresentar a aceitação da percepção de discentes do curso compartilhada desde o 1º semestre de 2009 

junto aos gestores educacionais do curso de Ciências Biológicas ofertado na modalidade ensino a 
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distância pela UnB na UAB aos Polos Ceilândia, Ceilândia/DF e Chopin Tavares de Lima, Itapetininga/SP, 

com vistas à convergência e unificação da matriz curricular, e à isonomia de direitos e deveres de 

discentes perante a Universidade, cientes das especificidades e peculiaridades das modalidades de 

ensino, que poderá servir para beneficiar futuros ingressantes aos cursos de licenciatura em Ciências 

Biológicas na modalidade a distância da UnB, e também proporcionar melhorias à atuação profissional 

dos discentes egressos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No ano de 2009 o Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília (UnB) oferecia à 

comunidade acadêmica dois cursos de Licenciatura Plena, nas modalidades à distância e presencial. O 

curso de licenciatura a distância, oferecido pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) na UnB, 

apresentava certas características distintivas em relação a outro existente, ofertado na modalidade 

ensino presencial diurno e noturno. Era um curso com uma proposta multidisciplinar, onde os 

conteúdos eram abordados de forma integrada, de maneira que os conhecimentos, provenientes das 

diversas áreas das ciências que concorriam para o entendimento do complexo “mundo vivo”, seriam 

abordados com ênfase aos aspectos biológicos dos problemas (UNB, 2009; UNB, 2011). 

Outro problema enfrentado dizia respeito ao fato de que os professores do Instituto de Ciências 

Biológicas responsáveis, em última análise, pela oferta e acompanhamento do conteúdo das disciplinas 

não se sentiam confortáveis com o material didático, devido à sua própria proposta e pelo fato de ter 

sido produzido por um consórcio de Universidades, e também por poucos professores da UnB terem 

algum envolvimento com os textos de caráter multidisciplinar usados no curso. Para a maioria dos 

professores era um material inédito, cuja concepção não era a que estavam habituados e a sua oferta 

constituía um problema a mais que eles não queriam assumir. O material didático do referido curso era 

constituído por uma concepção pautada na abordagem interdisciplinar organizada em módulos e eixos 

temáticos, e suas unidades abordavam conteúdos de três eixos: (1) Biológico (2) Pedagógico e (3) 

Sociedade e Conhecimento, de forma interdisciplinar. Cada módulo constituía uma disciplina do curso, 

sendo ofertado durante um semestre, em um total de oito módulos, oito semestres (UNB, 2009; UNB, 

2011). 

Cientes da existência da discrepância de informações referentes a matrizes curriculares do ensino 

presencial e a distância da UnB, perceptível ao receber materiais didáticos oriundos do Programa Pro-

Licenciatura do Ministério da Educação (MEC), discentes dos Polos Ceilândia e Chopin Tavares de Lima 
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utilizaram desde 2009 os fóruns de discussão do ambiente virtual de ensino-aprendizagem (AVEA) do 

Moodle para reivindicarem direitos e deveres perante às coordenações do curso, e às coordenações da 

UAB na UnB. Um dos motivos do registro das informações em fóruns de discussão do Moodle visava que 

todos elogios, críticas, sugestões, angústias pudessem ser lidos e visualizados pela equipe do Programa 

da UAB na UnB, no MEC, na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e 

por órgãos fiscalizadores do governo federal, e também para servir como um comprovante escrito por 

discentes para que gestores educacionais pudessem dar um pontapé inicial em busca de melhorias para 

a Educação a Distância (EaD) na Universidade, diferente da ideologia trazida pelo Consórcio 

Setentrional. 

Após várias reuniões dos discentes com as coordenações do Polo Ceilândia, com os representantes das 

tutorias a distância e presencial, com os professores do Instituto de Ciências Biológicas, com os 

coordenadores geral, de tutoria, pedagógica do curso, com a coordenação da UAB na UnB, as 

inquietações e as propostas foram levadas às instâncias superiores da Universidade. 

Em 2011, um encontro presencial agradável, que teve apoio da coordenação do Polo e da tutoria 

presencial do Polo Ceilândia, foi resultado da iniciativa e da organização dos discentes que realizaram 

ornamentações com cartazes - muro das lamentações, árvore da esperança, um caminho adiante, 

fotografias da linha do tempo 2009-2011, possibilitando o registro desse acontecimento para 

manutenção dos fatos e experiências relevantes e inéditas do curso na modalidade EaD. O encontro e o 

diálogo com coordenadores do curso e tutores a distância contribuíram para que discentes 

compreendessem o quão bom é ser universitário na EaD, e que essas estratégias, aliadas à 

confraternização festiva foi apenas um ensaio e um aprendizado de como planejar a sair de um ponto 

focal para chegar a outro mais contextualizado, de importância ao futuro de todos. 

As palavras-chaves disponibilizadas no muro das lamentações podem ser citadas: UAB 1 (Ceilândia/DF, 

Formosa/GO, Luziânia/GO) – 2007/2008; UAB 2 (Ceilândia/DF, Itapetininga/SP) – 2008-2009; UAB 3 

(Itapetininga/SP) – 2010/2011; Programa Pró-Licenciatura; LDB/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação; Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB; PPP de Biologia (UAB-UnB) – UAB 1, UAB 2, 

UAB 3; PDI da UAB-UnB; Coordenação Geral; Coordenação de Tutoria; Coordenação Pedagógica; 

Coordenação de Polo de Apoio Presencial; Tutoria a Distância; Tutoria Presencial; Docentes; Discentes; 

Gestão, Secretaria; Ouvidoria; Suporte Tecnológico; Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; Estágio 

Supervisionado em Escolas – Ensino Fundamental e Ensino Médio; Monitoria; Participação em Eventos 

Científicos; Orientação em Trabalhos Científicos; Saída de Campo; Aula em Laboratório; Prova 
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Substitutiva; Reoferta de Disciplina; Disciplina de Verão – Janeiro e Fevereiro; Disciplina – Módulo Livre; 

Disciplina – Optativas; Disciplina – Obrigatórias; Biblioteca; Passe Estudantil; Governo do Distrito Federal 

– GDF; Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF; Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia – SECT/DF; Identidade Estudantil; Grade Curricular, Grade Horária, Fluxograma do Curso, 

Declaração de Escolaridade; Atestado Médico, Pré-Matrícula em Disciplinas; Vestibular, Evasão, Polo de 

Apoio Presencial de Ceilândia/DF; Universidade de Brasília – Campus Ceilândia; Escola Técnica de 

Ceilândia; Jubilamento; Expulsão; Entidade Mantenedora do Polo. 

Essa chuva de inquietações, que deveriam ser amparadas por direitos dos alunos a distância da 

Universidade, proporcionaram momentos de reflexões. A árvore da esperança montada com a 

participação de nomes dos 26 (vinte e seis) discentes evadidos do curso no decorrer de 5 (cinco) 

semestres letivos, e de nomes dos 14 (quatorze) alunos regulares do curso de Ciências Biológicas a 

distância proporcionou um olhar integrado, colaborativo, visto a importância que cada um dos 40 

(quarenta) discentes que ingressaram no curso em 2009 tiveram e tem para o curso na Universidade. O 

tronco da árvore representava o apoio e a valorização por todos os discentes evadidos que deixaram e 

compartilharam um pouco de si com a turma vigente, representada pelas folhas verdes da árvore, 

sinônimo de vida e perseverança a cada um dos discentes para crescer e se desenvolver 

intelectualmente dentro da Universidade. 

Um caminho a diante foi também destaque. Os grandes dias ainda chegariam, afinal, os discentes 

estavam confiantes com a chegada dos preparativos para o término do curso, como colação de grau, 

culto, missa, aula da saudade, baile de formatura que marcariam uma fase de suas vidas, onde poderiam 

afirmar que a Universidade elevou seu patamar acadêmico de ensino-aprendizagem, e que saíram 

comprometidos com o sentimento de dever cumprido, por serem integrantes da turma pioneira de 

Ciências Biológicas na modalidade EaD da UnB/UAB no Distrito Federal, conforme mostrava as 

fotografias da linha do tempo 2009-2011. 

Valorizaram-se os sentidos humanos - visão, olfato, audição, paladar, tato -; e as modalidades de artes 

plásticas, cênicas, música. O sorrir, o rir, o cantar, o dançar, o alimentar foram alguns dos verbos no 

infinitivo muito importante para que as vivências humanas fluíssem, alegrando os presentes, e 

proporcionando um momento para ser guardado como recordação. 

Desde essa época, a partir dos esforços de todos que se mobilizaram em prol de avanços, discentes do 

Polo Ceilândia e do Polo Chopin Tavares de Lima iniciaram a cursar disciplinas da mesma matriz 

curricular do curso de Licenciatura Plena Presencial do Instituto de Ciências Biológicas. A estrutura 
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tradicional, em disciplinas, fornece um embasamento teórico/prático fundamental para a aprendizagem 

dos conteúdos das Ciências Biológicas (UNB, 2011). 

A busca pelos direitos e deveres perante à UnB demonstra uma atitude democrática e receptiva na EaD. 

Com o esforço da representação estudantil, eleita pelos discentes do Polo Ceilândia e do Polo Chopin 

Tavares de Lima, mudanças na grade curricular pôde ser tratada como prioridade alta pela gestão da 

Universidade. O projeto político pedagógico (PPP) do curso de Ciências Biológicas, visando a 

institucionalização da EaD e o pareamento da matriz curricular do curso presencial e a distância, 

encontra-se em trâmites e em fase de finalização junto às Câmaras e Conselhos da Universidade, após 

ter sido aprovado pelo Colegiado do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade no ano de 2011. 

A importância da apropriação e da internalização do conhecimento é um fato que vem evidenciando-se, 

cada vez mais, tornando ainda mais urgente a exigência de uma formação superior de qualidade que 

proporcione, a um maior número de pessoas, o acesso à informação e à comunicação de qualidade. No 

caso das Ciências Biológicas, tal quadro é ainda mais premente hoje em dia (UNB, 2011). O curso de 

Ciências Biológicas é o único em fase final de reforma e reestruturação do PPP, estando em fase 

adiantada nesse processo, à frente de outros cursos de licenciatura ofertados na modalidade EaD pela 

Universidade. 

A participação da UnB na UAB traz em si reflexões sobre o princípio da autonomia universitária que 

permeia o debate atual sobre a universidade pública, ou seja, ela não é uma simples executora de 

políticas governamentais, mas atua, com o conhecimento de seu corpo docente, como consorte no 

planejamento e avaliação dos programas e na elaboração de políticas públicas para educação a distância 

(UNB, 2013c). 

 

CONCLUSÕES  

O registro de informações dos momentos acadêmicos possibilita o acompanhamento da história 

discente junto a gestores educacionais. A comparação entre diferentes períodos, regidos por Projetos 

Políticos Pedagógicos distintos, mostra que poucos são os discentes que perseveram para obter uma 

formação universitária na modalidade ensino a distância. A matriz curricular de estrutura tradicional 

unificada, em disciplinas, favorece a participação dos discentes egressos de maneira isonômica perante 

outros egressos do mesmo curso nas modalidades presencial e a distância na busca por conquistas 

acadêmicas e profissionais.  
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RESUMO: Este trabalho teve por objetivo identificar o conhecimento que os presidentes dos Centros 

Acadêmicos da UFT têm sobre os Tutores em EaD. Foi utilizado um questionário, respondido por 19 

alunos, sendo 14 homens; com Mediana 21 anos. Dos 18 alunos que responderam a questão 

relacionada ao papel do tutor, 4 responderam “não sei” e a maioria (7) deram respostas que envolvem 

pelo menos, uma das atividades dos tutores. O conhecimento que os líderes dos estudantes da UFT têm, 

acerca do papel do tutor, ainda é incipiente, o que exige medidas de forma a qualificar o debate nos 

colegiados superiores. 

PALAVRAS-CHAVE: educação; novas tecnologias; professor. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação a Distância não é uma metodologia nova no mundo. Hoje, vive sua quinta geração “modelo 

de aprendizagem flexível” (PEREIRA & MORAES, 2009, p. 72) que é balizada por “uma aprendizagem 

cooperativa estimulada por ambientes computacionais” (LETTI, et al., 2010,  p. 1), com um grau 

estatisticamente significativo de aproveitamento  (D´AMORIN & SOUZA, 2008).  

Como aponta Preti (1998) nas últimas duas décadas assistimos uma grande expansão da EaD em 

diversos países. Na verdade, a práxis universitária não se confina nos limites das demandas regionais, 
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estaduais e nacionais. A revolução científica e tecnológica que se apresenta, impõe a necessidade de a 

educação adequar-se aos desafios cotidianos (GADOTTI, 2000); da tecnologia de ponta, que, na prática, 

revolucionaram o tempo e o espaço da produção, redefinindo, inclusive, o lugar do trabalhador no 

processo produtivo. Estas são situações que passaram a exigir atualização e aprimoramento na 

formação acadêmica (OLIVEIRA, 2007) e das organizações (ABREU; GONÇALVES; PAGNOZZI, 2003).  

Apesar da Universidade Federal do Tocantins, após cinco anos de existência, contar com mais de 2.000 

estudantes na modalidade de EaD, pouca informação científica até agora foi produzida visando 

entender a lógica dos processos desta modalidade de Educação. A lacuna é especialmente grande com 

relação ao conhecimento que os alunos de graduação presencial têm sobre a EaD, isto é especialmente 

importante se é levado em consideração que são estes alunos os que definem o futuro da EaD na UFT 

pois tem representantes com poder de voto nos colegiados superiores da Universidade (Conselho 

Superior e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão). Assim, este trabalho teve como objetivo geral 

verificar o conhecimento que os líderes estudantis (presidentes dos Centros Acadêmicos) dos cursos de 

graduação presenciais da Universidade Federal do Tocantins tem sobre o papel do tutor dentro da EaD, 

visando contribuir com a qualidade do Ensino Superior no estado do Tocantins.  

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de caráter descritivo com enfoque quantitativo (TURATO, 2005). Foram contatados 

todos os 40 presidentes dos Centros Acadêmicos (CA´s) da UFT Estudantes para responderem um 

questionário, envolvendo perguntas fechadas e abertas.  

Foram incluídos no estudo os presidentes dos CA´s que aceitarem participar da pesquisa e que tenham 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram excluídos do estudo os alunos 

presidentes dos CA´s que não pegaram o questionário, ou não devolveram o  formulário até o dia 15 de 

julho de 2011 ou devolveram o mesmo em branco.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Características Gerais dos participantes da pesquisa 

Dos 18 representantes de CA´s que responderam o questionário, 14 do sexo masculino e os demais são 

do gênero feminino. As idades dos participantes variaram de 19 a 35 anos (mediana = 21 anos).  Este 

perfil era esperado, pois segundo o sistema educacional brasileiro (LDB, 1996), a idade escolar 
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universitária é de 18 a 24 anos. A maioria dos estudantes (61%) declarou fazer outras atividades além 

dos estudos, entre elas: estágios, monitoria, aulas de música, entre outras. Os restantes (39%) 

informaram que apenas se dedicam a estudar nos seus respectivos cursos de graduação da UFT. 

Todos os alunos tem acesso a internet. A internet é uma realidade que no ambiente acadêmico tem 

enorme relevância, pois não é somente um depósito de conteúdos educacionais, mas também dentro 

do espaço virtual se constroem relações sociais. Desta forma, estamos vivendo uma época de mudanças 

cada vez mais aceleradas o que pode supor uma necessidade de repensar o ensino e a Educação “na 

medida em que incorporamos a era pós-industrial da informação, ou testemunhamos mudanças 

significativas” (FEENBERG, 2010, p. 160). 

Quase todos os presidentes de CA´s que participaram da pesquisa, podem ser enquadrados entre as 

classes C (4 a 10 salários mínimos). Apenas um faz parte da classe B (10 e 20 salários mínimos). Nestas 

duas classes é donde se encontra a maior parte da população brasileira (IBGE, 2010), composta de 

trabalhadores e trabalhadoras onde várias pessoas trabalham para compor o orçamento familiar. 

Importante destacar que todos os estudantes são profissionais nos estudos, ou seja, não exercem 

atividades remuneradas.   

 

Papel do Tutor na EaD 

Apenas quatro alunos disseram não saber qual é a função dos Tutores na modalidade EaD (quadro 1). A 

maioria dos alunos (sete) acredita que a função dos tutores varia entre “importante” a “fundamental”, 

pois servem como “suporte para os alunos” ou “são facilitadores na aprendizagem dos alunos” ou “de 

extrema importância para orientação e direcionamento dos alunos”, como mostrado no quadro 6. Um 

aluno sugere que o Tutor por ser um auxiliar é quase “dispensável” no processo de ensino na 

modalidade EaD. Ainda, outro aluno presidente de CA, compara o tutor com o monitor das disciplinas 

presenciais.  

Quadro 1. Importância do tutor na modalidade EaD segundo os alunos presidentes dos ca´s da UFT.  

Resposta Frequência 

"Não sei", "Não sei dizer", "Desconheço" “Como nunca tive contato com o EaD e seus tutores, 

não posso dizer o que penso sobre suas funções”. 
4 

“Importante para a organização do ensino à distância, pois há necessidade de ter alguém para a 

orientação”, “Importante, pois servem de suporte para os alunos”, “Muito importante, visto que 
7 
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eles são facilitadores na aprendizagem dos alunos”, “ Muito importante. Muitas vezes os 

monitores esclarecem a matéria de uma forma melhor”, “ Neste caso fundamental, pois como o 

curso é a distância estes por sua vez realizam um trabalho essencial”, “fundamental”, “De 

extrema importância para o direcionamento e orientação dos alunos” 

Auxiliar, quase dispensável. 1 

Eles poderiam ser um pouco mais exigidos, e até mesmo, participar das discussões, como na sala 

de aula padrão/ tradicional. 
1 

Eu acho que a função dos tutores sejam como se fosse monitores das disciplinas 1 

O tutor é uma peça importante - o elo entre a instituição e o acadêmico - as duas pontas; além 

de mediar conhecimentos pedagógicos e tecnológicos. 
1 

Os tutores são intermediadores, desempenham uma função similar ao de um monitor, para tirar 

dúvidas. 
1 

Os tutores tem funções similares com as dos monitores no meu curso, eles atuam para que as 

dificuldades dos alunos sejam minimizadas. 
1 

Vem a suprir a falta presencial dos professores, mas em uma qualidade bem inferior, porque se 

não ele daria aula. 
1 

Total 18 

 

A importância dos tutores ou professor tutor (GONZALES, 2005) foi destacada pelos alunos que 

participaram da pesquisa. Os tutores na EaD podem ser presenciais e a distância. Conforme os mesmo 

alunos colocaram em suas respostas, cabe a estes mediar todo o processo de desenvolvimento do 

curso. Entende-se por mediação pedagógica a colocação do professor/tutor como facilitador, 

incentivador ou motivador da aprendizagem (MASSETO, 2000).  

O apoio da aprendizagem online, por meio de atividades síncronas e assíncronas exige dos tutores uma 

série de habilidades, entre elas: i) técnicas, ii) de comunicação online e iii) pessoais. Isto requer 

competências e habilidades que ainda não estão sendo equacionadas no âmbito da UFT, mas que se 

apresenta como um desfio para o avanço da EaD na Instituição. 

Na EaD existe uma exigência legal que obriga às instituições de educação superior que oferecem cursos 

de graduação a realizar as avaliações de forma presencial. Segundo Moran (2009) isto deve ser mais 

bem analisado, pois há dois motivos que contradizem os projetos pedagógicos: i) existem muitos 

projetos de cursos que vêm a avaliação como um processo formativo e não pontual (somativo) e ii) “se 

evidencia uma contradição gritante e preconceito contra a educação a distância ao exigir que num curso 
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a distância a avaliação seja presencial” (MORAN, 2009,  p. 54). Convém lembrar as palavras de 

Perrenoud (1999), segundo as quais a avaliação não é uma tortura medieval. É uma invenção, mas 

tardia, nascida com os colégios por volta do século XVII e tornada indissociável do ensino de massa que 

conhecemos desde o século XIX, com a escolaridade obrigatória. Importante destacar que a avaliação é 

importante (BRASIL, 1996), mas não a classificatória, que absorve a maior parte da energia de 

acadêmicos e professores, pois os coloca em posturas pouco favoráveis em sua cooperação e, a 

necessidade de dar notas regularmente favorece uma transposição didática conservadora, através de 

atividades fechadas, estruturadas e desgastadas. Uma avaliação contínua, formativa e personalizada 

deve ser o caminho, concebendo-a como mais um elemento do processo de ensino aprendizagem, o 

qual nos permite conhecer o resultado de nossas ações didáticas e, por conseguinte, melhorá-las.  

 

CONCLUSÃO 

O conhecimento que os líderes dos estudantes da UFT têm sobre o papel do Tutor na educação a 

distância ainda é muito incipiente. Isto é especialmente alarmante quando a EaD vive um momento de 

expansão acelerada de matrículas em cursos de graduação e pós-graduação no Brasil e na própria UFT. 

Faz-se necessário realizar atividades visando a qualificação do debate dentro da Instituição.  
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Resumo: Esse é o relato de experiência da gestão, estrutura e o desenvolvimento do curso de 

extensão aos Dirigentes Municipais de Educação ofertado pela Universidade Federal do Tocantins 

(UFT) através da Diretoria de Tecnologias Educacionais (DTE), no âmbito do Programa de Apoio aos 

Dirigentes Municipais de Educação (PRADIME/UFT). O objetivo desse programa é fortalecer e 

apoiar os dirigentes na gestão dos sistemas de ensino e das políticas educacionais. O intuito desse 

trabalho é registrar e socializar essa oferta com práticas e modelos pedagógicos de educação 

mediada por tecnologias. 

Palavras-chave: gestão municipal; política pública; educação a distância.  

 
Abstract: This is the report of management experience, structure and development of the extension 

course Municipal Education offered by the University of Tocantins (UFT) through the Directorate of 

Educational Technologies (DTE) under the Support Programme Managers municipal Education 
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(PRADIME / UFT). The objective of this program is to strengthen and support the leaders in the 

management of education systems and educational policies. The aim of this study is to register the 

offer and socialize with practical and pedagogical models of technology-mediated education. 

Keywords: municipal management; public policy; distance education.  

 

1. Introdução 

O Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação foi criado com o objetivo de fortalecer e 

apoiar os dirigentes da educação municipal na gestão dos sistemas de ensino e das políticas 

educacionais. O intuito do programa é contribuir para o avanço em relação às metas e aos 

compromissos do Plano Nacional de Educação (PNE) e do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

O objetivo é oferecer aos dirigentes municipais de educação um espaço permanente de formação, troca 

de experiências, acesso a informações sistematizadas e à legislação pertinente, que ajude a promover a 

qualidade da educação básica nos sistemas públicos municipais de ensino, focando as diversas 

dimensões da gestão educacional.  

Os novos conteúdos (do Pradime EaD) afinam-se com o contexto dos atuais 
desafios da política educacional do País, destacando o papel estratégico do 
dirigente municipal nesse cenário. Além disso, abrangem um conjunto de 
unidades temáticas, no formato de palestras e oficinas, enfatizando aspectos 
práticos e teóricos de conhecimentos úteis à gestão dos sistemas de ensino e 
da política educacional no âmbito municipal. (HADDAD, Fernando, in BRASIL. 
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. PRADIME. Caderno de 
Textos. volumes 1, 2 e 3. PRADIME: Programa de Apoio aos Dirigentes 
Municipais de Educação / Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Básica – Brasília, DF: Ministério da Educação, 2006) 

O PRADIME EaD é um espaço de aperfeiçoamento e formação dos dirigentes municipais de educação 

em nível de extensão. O curso aborda as diversas temáticas que estão sob sua responsabilidade, 

abrangendo o planejamento e a avaliação do sistema educacional, o financiamento e a gestão 

orçamentária, a infraestrutura física e a logística de suprimentos bem como a gestão de pessoas, 

considerando o ambiente de governança democrática. Neste espaço virtual de aprendizagem, além do 

curso propriamente dito, o aluno ainda encontra um espaço propício para o intercâmbio de ideias e 

experiências, contando com o apoio e orientação de professores consultores. A oferta aos dirigentes 

municipais de educação do estado do Tocantins ocorreu sobre essa iniciativa, ou seja, do PRADIME EaD 

e esse artigo aborda as questões de gestão municipal, política pública e a educação a distância, que foi a 

ferramenta para a ação proposta.  



EIXO 1 - GESTÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

  

43 

A DTE/UFT recebeu o convite para elaborar o Plano de Trabalho (PTA) da edição do PRADIME EaD em 

2010 direcionado a coordenação local do Programa Escola de Gestores, no entanto, por carência na 

equipe não foi elaborado projeto e encaminhado ao MEC. Em 2011, com a celebração de acordo de 

Apoio Técnico entre a Prefeitura de Municipal de Palmas e a Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

ocorreu a indicação da coordenação geral do PRADIME/UFT a educadora que ocupou a função de 

secretária executiva da Undime/TO por quase oito anos, com mestrado em Educação pela Universidade 

de Brasília(UnB), na linha de Políticas Públicas e Gestão da Educação Básica e que assume a coordenação 

com o objetivo de criar e fortalecer um núcleo de pesquisa em gestão e políticas públicas da educação 

municipal dentro da universidade. Esse núcleo responde atualmente pela coordenação do PRADIME e 

do PRÓCONSELHO no Estado do Tocantins.  

Durante a elaboração do PTA do PRADIME EaD para edição em 2012 foi criado um grupo de trabalho 

estadual (GT) composto pela coordenação geral da DTE/UFT e por representante da Undime/TO. Esse 

GT acompanhou a elaboração do PTA, o lançamento do edital de matriculas e o edital de seleção de 

tutores para atuarem no curso. Esse representante da Undime/TO, atendendo aos critérios de 

titularidade do sistema bolsa do Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE), assumiu uma das 

coordenações adjuntas do PRADIME/UFT.  

O PRADIME EaD é um curso de extensão, com carga horária de 180 horas, que utiliza a plataforma 

educacional Moodle. Embora tenha sido desenvolvida por meio de uma versão para internet, com a 

metodologia adotada que considera as linguagens e especificidades desta mídia, a coordenação adjunta 

técnica do PRADIME/UFT trabalhou para que no processo de migração do conteúdo do curso do Moodle 

da UnB para servidor próprio da UFT, a apresentação da página contemplasse maior interatividade e 

dialogicidade, o que contribuiu para um ambiente virtual propicio ao desenvolvimento das questões 

pedagógicas e as discussões da equipe técnica dentro da plataforma, permitindo o registro total do 

desenvolvimento do curso.  

Foi ofertado o encontro presencial inicial para realização de atividades didático-pedagógicas da Sala 

Ambiente Introdução. O encontro aconteceu no campus da UFT de Palmas, capital do Tocantins, em 

parceria com a Undime/TO. A estrutura curricular foi organizada em salas ambientes, nas quais 

professores e cursistas desenvolvem múltiplos e simultâneos processos de interação. Nas salas 

ambientes os alunos encontram o conteúdo do curso, com leituras de textos e a realização de atividades 

que constroem o conhecimento das temáticas que fazem parte da gestão educacional municipal, tornar 

mais efetiva a atuação do dirigente municipal de educação. As salas ambientes são: Sala Ambiente 1 - 
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“Introdução ao Curso e ao Ambiente Virtual”; Sala Ambiente 2 - “Planejamento e Avaliação da Educação 

no âmbito municipal”;  Sala Ambiente 3 - “Organização e gestão – desafios para o dirigente municipal de 

educação”;  Sala Ambiente 4 - “Financiamento e Gestão Orçamentária como instrumento de 

fortalecimento da Educação Básica ”; Sala Ambiente 5 - “Materialidade da rede pública municipal de 

ensino - infraestrutura”; Sala Ambiente 6 -“Materialização da educação pública municipal – 

trabalhadores da educação, alunos e suas famílias”. 

As temáticas que orientam cada uma dessas unidades têm como fio condutor a melhoria da qualidade 

da educação básica e como balizadores, os resultados da avaliação da política educacional expressos nos 

indicadores da educação básica (IDEB) produzidos pelo INEP. Essas temáticas foram aprovadas pela 

equipe de formadores e pelos cursistas que registraram a satisfação com a qualidade do conteúdo do 

curso. 

O PRADIME/UFT foi desenvolvido com base em dois encontros presenciais e com a utilização de 

recursos tecnológicos que viabilizem a participação, a integração e, fundamentalmente, a capacitação a 

distância dos participantes, com a mediação de professores. Dessa forma, buscou-se atingir os 

dirigentes municipais de educação e as equipes técnicas das secretarias municipais de educação que 

realizaram inscrições atendendo ao edital lançado pela UFT, permitindo que serem qualificados no 

próprio espaço de trabalho. 

As atividades propostas no material do curso foram adequadas, pela coordenação geral estadual em 

acordo com o GT e a coordenação adjunta pedagógica que, após análise de pertinência regional, 

pedagógica e observando o momento eleitoral municipal, manteve as atividades obrigatórias, 

suprimindo as atividades  similares e não obrigatórias a partir da sala ambiente 4.  

Como atividade final do curso foi solicitado aos alunos a elaboração do Memorial da Gestão da 

Secretaria Municipal de Educação que estão vinculados. A proposta de elaboração de um Memorial da 

Gestão da Educação Municipal ocorre como uma ação do PRADIME para contribuir na criação de uma 

política de registros das ações públicas dentro das secretarias municipais de educação o que contribui 

com as transições dos governos municipais. O formulário norteador do Memorial foi elaborado pela 

SEB/MEC em parceria com a UNDIME, o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF e a 

Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura – UNESCO, com o objetivo de 

contribuir com a continuidade das políticas educacionais e construir uma transição republicana.  
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2. Conclusões 

Os dirigentes municipais de educação assumem uma função de destaque, pois são os responsáveis pela 

gestão da oferta, qualidade e equidade da educação para cerca de 24 milhões de crianças, jovens e 

adultos nas diferentes etapas e modalidades, correspondendo a 46% das matrículas de Educação Básica 

no Brasil. No estado do Tocantins, das 413.773 matriculas na Educação Básica do estado, 162.901, ou 

seja, 39,4% das matriculas são ofertadas pelo poder público municipal dos 139 municípios 

tocantinenses, que possuem redes rurais muito extensas, com problemas de infraestrutura física e 

humana.  

Nesse sentido, o apoio técnico, o espaço para troca de experiências e formação permanente que o 

PRADIME/UFT oferece colabora com o fortalecimento da gestão dos dirigentes municipais de educação, 

com vistas a contribuir para o desenvolvimento de uma Educação Básica com qualidade social e para a 

superação das desigualdades sociais em nosso País. 

Durante o planejamento do PRADIME/UFT o período eleitoral municipal foi citado como fator 

preocupante para elevar o índice de evasão, que é alto na modalidade de educação a distância. Contudo 

a parceria entre a Universidade e a Undime/TO, além da mobilização e acompanhamento da equipe, 

contribuiu para ter uma edição de sucesso, atingindo o índice de 76,7% de concluintes. 

Os dirigentes municipais de educação participantes do PRADIME/UFT edição de 2012 destacaram a 

qualidade do conteúdo do curso e afirmaram que todo dirigente deveria receber as orientações das 

salas ambientes no início da gestão à frente da pasta da educação. A perspectiva da equipe do 

PRADIME/UFT é que a oferta de 2013 supere a anterior, pois houve renovação dos dirigentes municipais 

de educação na maioria dos municípios, devido às últimas eleições municipais. Proporcionar que os 

novos dirigentes municipais de educação estudem, conheçam e se aprofundem nas temáticas de 

legislação educacional, financiamento e programas educacionais contribuem para melhoria das análises 

e decisões na condução da educação pública municipal, o que beneficia diretamente a educação pública 

municipal.  
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RESUMO A incorporação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA’s) no ensino presencial vem 

ganhando força a partir da expansão da Educação a Distância. O presente trabalho tem o objetivo de 

apresentar os dados preliminares da pesquisa “A utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem no 

ensino presencial: o caso do ensino jurídico na Universidade Federal de Juiz de Fora”. Essa pesquisa tem 

como objetivo conhecer o perfil dos docentes da Faculdade de Direito em relação à utilização de AVA’s 

na prática pedagógica, apontando possíveis fatores que favorecem o seu des(uso). Os dados foram 

obtidos através de questionário semi-estruturado, tendo participado da pesquisa 20 professores 

vinculados à Unidade Acadêmica.  Dentre os entrevistados, 85% afirmaram que não utilizam AVA’s na 

sua prática pedagógica. Os resultados encontrados apontam para uma possível lacuna institucional em 

relação à capacitação dos docentes para a utilização desses recursos, à medida que 45% dos docentes 

manifestaram interesse em utilizar AVA’s e, dentre eles, cerca de 90% apontaram como fator 

dificultador a falta de formação específica em relação às possibilidades pedagógicas dos AVA’s.  

PALAVRAS-CHAVE: Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Ensino Superior, Ensino de Direito. 

 

INTRODUÇÃO 

No universo acadêmico, é possível perceber a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA’s) 

no ensino presencial, especialmente após a aprovação da portaria nº 4.059, do Ministério da Educação, 

mailto:alisson.santos@ufjf.edu.br


EIXO 1 - GESTÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

  

48 

que instituiu a flexibilização curricular, permitindo a utilização de 20% da carga horária dos cursos 

presenciais em atividades realizadas de forma não-presencial. (BRASIL, 2004). É importante considerar 

que a incorporação de AVA’s no ensino presencial ganhou força após a expansão dos cursos a distância. 

No governo Lula (2003-2010), pudemos observar o advento da Educação a Distância no âmbito das 

Universidades Federais, através da Universidade Aberta do Brasil. Segundo Brito (2010), no ano de 2006 

foram lançados editais e chamadas oficiais para que as universidades públicas propusessem cursos a 

distância. Os principais objetivos dessa iniciativa seriam a ampliação da oferta nas universidades 

públicas e a formação de professores. 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar os dados preliminares da pesquisa realizada para a 

dissertação a ser apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Gestão e Avaliação da Educação 

Pública, da Universidade Federal de Juiz de Fora.  Essa pesquisa teve o objetivo de conhecer o perfil dos 

docentes da Faculdade de Direito em relação à utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem na 

prática pedagógica, apontando possíveis fatores que favorecem o seu des(uso), com vistas a propor 

possíveis ações institucionais que possam suprir tais lacunas. Neste trabalho, abordaremos tais fatores, 

que convergem para a formação docente. Os dados foram obtidos a partir de um questionário semi-

estruturado, aplicado entre os meses de abril e maio de 2013. Participaram da pesquisa, 20 professores 

vinculados à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, sendo 19 efetivos e 01 

temporário, o que representa uma amostra de aproximadamente 45% do total de professores da 

referida Unidade Acadêmica. Importante observar que 70% da amostra ingressou na Instituição há 

menos de 3 anos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste trabalho, daremos enfoque a três partes do questionário. A primeira parte pretendia identificar o 

quantitativo de professores que conheciam algum Ambiente Virtual de Aprendizagem e se utilizam nas 

disciplinas ministradas na Instituição. Do total da amostra, 55% afirmaram conhecerem algum AVA, com 

destaque para a Plataforma Moodle. Em relação à utilização desse recurso na Faculdade de Direito, 

somente 15% da amostra afirmou utilizar a referida plataforma. Dentre os 17 professores que não 

utilizam esse recurso na prática pedagógica, 09 (45% do total da amostra) disseram ter interesse em 

utilizar algum AVA em suas disciplinas.  

A segunda parte do questionário pretendia conhecer os possíveis fatores que conduziam ao desuso de 

AVA’s, dentre aqueles que tinham interesse em utilizar. Foram elencadas 03 afirmativas, às quais os 
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participantes deveriam assinalar uma das seguintes opções: concordo, concordo parcialmente ou 

discordo. A primeira afirmava existir uma falta de infraestrutura e apoio tecnológico, à qual apenas 01 

respondeu que concorda, 04 concordam parcialmente e os outros 05 discordaram da afirmativa. A 

segunda afirmava existir falta de formação específica em relação às possibilidades pedagógicas dos 

AVA’s, à qual 05 professores disseram que concordavam com tal afirmativa, 03 disseram que 

concordavam parcialmente e apenas 01 disse discordar. A terceira afirmativa dizia respeito à 

dependência de outros setores da Universidade, 01 professor disse concordar, 07 concordaram 

parcialmente e apenas 01 discordou.  

A terceira parte do instrumento mencionado tinha o enfoque na formação dos docentes para a 

utilização de AVA’s. Dentre todos os entrevistados, 07 professores afirmaram já ter participado de 

algum evento de capacitação ou treinamento em relação à utilização de AVA’s, o que representa 35% da 

amostra. Dentre esses 07 professores, 03 afirmaram ter participado de cursos oferecidos pela própria 

Instituição em caráter obrigatório, enquanto os outros 04 em caráter facultativo ou opcional. O evento 

obrigatório em questão diz respeito a um curso promovido pela Instituição, de caráter obrigatório para 

os docentes em estágio probatório, que dentre os vários módulos do curso, alguns se referiam ao uso 

pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação. Os demais participaram de capacitação pelo 

Centro de Educação a Distância, que oferece treinamento opcional na utilização da Plataforma Moodle, 

utilizada pela Instituição nos seus cursos à distância, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, e vem 

sendo utilizada por alguns professores no ensino presencial. 

 

CONCLUSÕES  

Percebe-se, pelos dados obtidos, certa lacuna institucional no que diz respeito à capacitação dos 

docentes para a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Importante observar que 

periodicamente são oferecidos cursos com essa finalidade, mas sem um enfoque específico, podendo 

ser frequentado por professores de todas as áreas e Unidades Acadêmicas. No âmbito da Faculdade de 

Direito, quase a totalidade de professores que manifestaram interesse em utilizar AVA’s, concordaram 

que existe a falta de formação específica em relação às possibilidades pedagógicas dos AVA’s.  

O segundo fator de maior importância apontado pelos professores diz respeito à dependência de outros 

setores da UFJF. Acredita-se que essa observação esteja relacionada à dependência do Centro de 

Educação a Distância, que mantém a plataforma Moodle, utilizada pela Instituição. Além disso, o acesso 

à plataforma é feito através do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), mantido pelo Centro de 
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Gestão do Conhecimento (CGCO). Entretanto, a infraestrutura e o apoio tecnológico não se mostraram 

fatores relevantes nesta pesquisa, o que pode conduzir à dependência de outros setores não 

mencionados e que não conseguimos identificar neste estudo.  

Não se pretende neste trabalho defender a obrigatoriedade de utilização de AVA’s no ensino presencial, 

uma vez que não se pode afirmar que a simples utilização traria ganhos automáticos ao processo de 

ensino-aprendizagem. Defende-se, portanto, o fortalecimento das ações de formação docente, com 

vistas a difundir essa nova possibilidade pedagógica, que traria benefícios se utilizada de forma 

adequada. Além dos benefícios para o ensino presencial, tal formação poderia trazer ganhos para os 

cursos à distância, uma vez que a Instituição teria professores capacitados para lidar com essa realidade. 
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Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar a trajetória da Escola do Legislativo da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais no campo da educação a distância, descrevendo as diretrizes que norteiam 

suas ações e apontando alguns desafios a serem enfrentados. 

Palavras-chaves: Educação, Educação a distância, Escola do Legislativo da ALMG 

 

 

Neste trabalho, pretendemos compartilhar a experiência em educação a distância da Escola do 

Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Para tanto, descreveremos sua trajetória 

na implantação dessa modalidade de ensino, para, em seguida, apontar  algumas diretrizes que 

orientaram essa trajetória, indicando exemplos de cursos e práticas que a ilustram. Por fim, 

apontaremos alguns desafios importantes a serem enfrentados para o aperfeiçoamento das ações em 

educação a distância nessa instituição. 
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A ALMG foi a primeira instituição parlamentar brasileira a criar, em 1993, uma escola do Legislativo, com 

enfoque inicial na educação para a cidadania, ao qual agregou posteriormente a capacitação dos 

próprios servidores. No final da década de 1990, a Escola do Legislativo da ALMG realizou sua primeira 

experiência em educação a distância, usando o correio eletrônico. O material desenvolvido para o curso 

foi posteriormente transformado em uma cartilha eletrônica, cujas cópias impressas e em DVD 

constituíram um kit intitulado Educação para a cidadania, De 2004 a 2006, a partir da estruturação do 

programa Interlegis pelo Senado Federal, (financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

para a modernização e integração do Poder Legislativo em nível federal, estadual e municipal) a Escola 

passa a atuar e a colaborar ativamente com os cursos a distância daquela instituição. Em 2006, a Escola 

iniciou uma nova experiência de EAD, com a criação e implementação do curso História Política de Minas 

Gerais – Uma introdução crítica (HPMG), apoiada na plataforma gratuita do YahooGrupos, usando 

também o correio eletrônico como ferramenta de interação. Em 2011, depois de seis turmas oferecidas 

no formato original e outras duas na plataforma Moodle, adotada em 2008, o curso HPMG ganhou sua 

versão televisiva, integrado ao projeto TV Escola, desenvolvido em parceria com a TV Assembleia, 

inaugurando uma nova etapa de integração de mídias nas ações de educação a distância da instituição. 

Em 2010, a EAD foi definida como um dos projetos estratégicos da ALMG e, a partir de 2011 até 2012 

(últimos dados disponíveis em relatório), a Escola intensificou a produção própria de cursos EAD, mais 

que dobrando a sua oferta, que foi de sete cursos em 2010. Em 2012, computaram-se 17 cursos 

oferecidos, sendo 10 novos e 7 reedições. A tabela 1 e os gráficos 1 e 2, a seguir,  ilustram a evolução da 

produção e oferta de cursos próprios de EAD nesse período de 2006 a 2012.     

Tabela 1 

ano Turmas ofertadas Cursos criados Público atendido 

2006 1 1 59 

2007 2 1 192 

2008 3 2 162 

2009   4 2 170 

2010 7 3 664 

2011 15 10 936 

2012 17 10 841 
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Figura 1 

 

 

No decorrer dessa trajetória, identificamos algumas diretrizes que orientam a EAD na Escola do 

Legislativo, ainda que algumas delas não se restrinjam a essa modalidade de educação.  Vamos destacar 

três diretrizes.  

A cooperação interinstitucional é uma diretriz que orienta a ação da Escola do Legislativo da ALMG em 

suas diversas frentes de atuação e, em cumprimento a ela, a Escola participa de forma efetiva das redes 

de escolas de governo, que se organizam no âmbito nacional e estadual (RIBEIRO, 2013). Essa diretriz 

encontra na EAD um campo fértil para se materializar, já que diversas instituições públicas utilizam-se 

dessa modalidade de ensino-aprendizagem, potencializando ações educativas conjuntas, bem como a 

troca de experiências e de materiais. Um bom exemplo é a produção e oferta do curso Processo 

Legislativo nos Estados da Federação, em conjunto com o Interlegis, com o apoio do Centro de Formação 

da Câmara dos Deputados (CEFOR) e da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo (ABEL), que 

contou com a participação de 15 das 26 assembleias legislativas do país. Foi uma experiência que 

possibilitou rica análise comparativa dos diferentes procedimentos adotados pelas instituições ali 

representadas. A experiência mais significativa dessa diretriz foi o /Programa de Formação de 

Multiplicadores em Orçamento Público Municipal, de 2011. Em uma primeira etapa, o curso  Orçamento 

Público Municipal foi ofertado no formato semipresencial para 30 servidores de câmaras municipais que 

já trabalhavam com a matéria. O objetivo era sistematizar e atualizar os conhecimentos dos 

participantes sobre o assunto. Em uma segunda etapa, 15 desses servidores foram convidados a assumir 

a tutoria do curso "Orçamento Público Municipal", que foi realizado integralmente a distância para 
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vereadores e servidores de câmaras municipais. Foram criadas três turmas com cerca de 100 alunos 

cada uma. Durante a oferta do curso, os tutores permaneceram em contato virtual com os professores 

responsáveis pela produção do curso piloto e contaram com o apoio de um especialista em orçamento 

do Senado Federal, indicado e remunerado pelo Interlegis. Essa dinâmica de participação possibilitou o 

exame de questões orçamentárias na perspectiva dos três níveis da federação. Nessa etapa, 92 

participantes concluíram o curso. Em 2012, o curso foi oferecido novamente para uma turma única e 

com o acompanhamento de 5 tutores, um por módulo. Nessa oferta, foram certificados 23 participantes. 

Em 2013, o curso foi oferecido novamente e certificou 43 participantes. 

Outra diretriz é a flexibilidade de designs dos cursos, de acordo com os respectivos objetivos. Ao 

lançarmos um olhar mais atento à produção em EAD da Escola do Legislativo da ALMG, pode-se dizer 

que é difícil identificar um modelo padrão que englobe a maioria dos cursos ofertados. Assim, há cursos 

semipresenciais com 30 participantes, como o de Elaboração Legislativa, e outros com 300, como o de 

Poder e Processo Legislativo Municipal, que, em sua última versão, contou com três professores atuando 

simultaneamente, com liberdade de expor suas diferentes percepções sobre as matérias em discussão 

nas atividades de participação em fórum do curso. Paralelamente a essa experiência de polidocência, há 

também cursos autoinstrucionais, como os de Língua Portuguesa (Crase: Entendendo e Praticando; 

Treinando a Nova Ortografia; Noções de Orografia), ou de docência reativa, em que o fórum virtual para 

solução de dúvidas monitorado por docente tem um papel secundário no desenho pedagógico do curso, 

como é o caso do curso Processo Legislativo: Como as leis são feitas. 

Norteia também a ação da Escola a convicção de que, no âmbito da Administração Pública, é preciso 

socializar o conhecimento acumulado no desenvolvimento de suas atividades. Toda atividade 

profissional, seja pública ou privada, baseia-se em conhecimento e, inevitavelmente, também produz e 

reproduz esse conhecimento. No caso da Administração Pública, a socialização do conhecimento se 

torna um dever, exatamente porque ele não é propriedade privada, pertencendo ao povo, em última 

instância. A educação a distância é uma ferramenta por excelência que permite a intensificação do 

cumprimento dessa diretriz pelas duas razões a seguir expostas. Em primeiro lugar, a preparação de 

cursos impõe a seus autores uma sistematização mias intensa (do que a que ocorre em cursos 

presenciais) do conhecimento a ser socializado, convertendo-o, parcialmente, de tácito em expresso, 

ainda que tal conversão seja sempre incompleta. Citamos como exemplo o curso Processo Legislativo no 

Regimento Interno da ALMG, produzido pelo servidor aposentado Élcio Moreira. Esse servidor acumula 

profundo conhecimento sobre o Regimento Interno da ALMG, decorrente não apenas de sua atuação 
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em setores envolvidos na aplicação desse diploma legal, mas também de anos de docência sobre a 

matéria em cursos presenciais. Em segundo lugar, a educação a distância permite a socialização desse 

conhecimento público em uma escala não alcançada pelas atividades presenciais, principalmente se 

levarmos em conta a grande dimensão territorial do estado de Minas Gerais. 

Com poucos anos de experiência desde o reconhecimento da educação a distância como um projeto 

estratégico, são muitos os desafios para a consolidação dessa modalidade de ensino na Escola. 

Destacamos, no espaço deste trabalho, a importância de se trabalhar em rede, a evasão e a avaliação.  

O trabalho em rede com outras instituições que tenham objetivos em comum tem natureza dinâmica, e 

frequentemente nos defrontamos com o surgimento de novas propostas. Reconhecendo a necessidade 

de ampliação de sua atuação interinstitucional, em especial, com instituições de ensino básico e 

superior, a Escola vem dando os primeiros passos nessa direção, com destaque para a produção conjunta 

com o Centro de Estudos do Legislativo do curso Sistema Eleitoral e reforma política.  

No que tange à sistematização e socialização do conhecimento específico para o funcionamento de uma 

casa legislativa, se é verdade que a educação a distância possibilitou um salto em relação às atividades 

presenciais, não é menos verdade que que é possível avançar, mediante a sistematização das discussões 

nos fóruns dos cursos, como Poder e Processo Legislativos Municipais, Orçamento Público, Cerimonial 

nas Instituições Públicas. Não há o adequado registro das experiências e informações compartilhadas 

nestes cursos.  

Segundo dados do relatório de 2012 (ASSEMBLEIA, 2012), a evasão, em termos gerais, atingiu o 

percentual de 58,2%, com grande variação entre os cursos. Este dado, em si, diz muito pouco, porque a 

evasão deve ser sempre analisada considerando o perfil e os objetivos do curso. Porém, é evidente que a 

evasão em um curso de graduação de uma universidade pública, na qual o participante ocupou uma 

vaga que outro interessado poderia ocupar, tem significado diferente da evasão em curso livre em que 

não foram preenchidas todas as vagas. A evasão assume significados profundamente distintos em ambos 

os casos. 

Temos a percepção de que, em cursos livres e gratuitos como aqueles oferecidos pela Escola ao público 

em geral, os objetivos dos participantes ao se inscreverem podem não coincidir com os objetivos 

estabelecidos por quem organiza o curso. As motivações dos  participantes são diversas, indo desde o 

cumprimento das metas de ensino-aprendizagem estabelecidas no curso, até a necessidade de obtenção 
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de certificado para satisfação de formalidades no trabalho ou carreira, passando, não raramente, pela 

acesso ou  obtenção pura e simples do material de curso para uma aquisição mais livre do conhecimento 

oferecido.   

Há cursos, como o de Processo Legislativo: Como as leis são feitas, que têm entre os seus objetivos o de 

disponibilizar o material aos interessados, em especial, aos alunos de graduação de diferentes cursos na 

área de Ciências Sociais, de forma que, nesses caso, não faz sentido falar em evasão.De qualquer forma, 

relativizar o peso da evasão na análise dos resultados dos cursos não significa desprezá-la como uma 

variável a ser considerada no aperfeiçoamento das ações de EAD. Compreender a importância dessa 

variável no contexto da avaliação do processo de implementação dos cursos e traçar estratégias para a 

sua redução são desafios que a Escola do Legislativo tem enfrentado em sua ação na seara da educação 

a distância. 

Apesar de as avaliações das atividades a distância estarem vinculadas a avaliação institucional da Escola 

e serem examinadas pela gerência e pelos responsáveis pelos cursos, tem-se a percepção de que elas 

repercutem pouco no aperfeiçoamento do desenho instrucional dos cursos e na revisão do material 

didático no caso das novas ofertas.Saliente-se que não existe, até o momento, uma análise  externa das 

ações de educação a distância da Escola do Legislativo embasada em pesquisas acadêmicas. Diversos 

trabalhos acadêmicos já foram produzidos sobre o site da ALMG; outros tantos tiveram como foco o 

projeto Parlamento Jovem desenvolvido pela Escola do Legislativo, em parceria com a PUC Minas e 

diversas câmaras municipais. Porém, a educação a distância na Escola do Legislativo ainda não 

despertou o interesse dos pesquisadores. 

 

CONCLUSÃO 

Percebe-se que houve uma produção intensa de cursos em um período de tempo relativamente curto, 

exigindo submeter tal trajetória a reflexão cuidadosa, de forma a consolidar as diretrizes que informam 

a política de educação a distância da instituição. Tanto melhor se essa reflexão contar com a 

participação de atores externos. Temos a  expectativa de que a oportunidade de apresentar a trajetória 

da Escola do Legislativo em eventos acadêmicos sobre educação a distância possa estimular esta 

reflexão coletiva sobre os nossos desafios.  
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RESUMO - O presente trabalho reflete a institucionalização da EaD no Programa de Capacitação dos 

servidores públicos da UFRN. O processo de institucionalização foi constituído com o planejamento e a 

oferta de 12 cursos de capacitação, objetivando a democratização e otimização do ensino e 

aprendizagem. Os objetivos iniciais foram alcançados e novas perspectivas surgiram: expansão das 

ofertas de atividades por intermédio da EaD e o aperfeiçoamento do acompanhamento e da gestão dos 

cursos. 

PALAVRAS-CHAVE - Tecnologias da informação e da comunicação, Educação corporativa, Capacitação a 

distancia de servidores públicos.  

 

 

INTRODUÇÃO 

O avanço científico verificado nas últimas décadas do século XX, principalmente no que tange ao avanço 

das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), vem promovendo, gradativamente, uma série de 

mudanças nas bases materiais da sociedade, da cultura, da economia e das organizações. Esse período 

de rápidas mudanças nas várias esferas sociais é apontado por muitos estudiosos da temática como um 
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período de transição de uma Sociedade Industrial para uma Sociedade do Conhecimento. Para autores 

como Nonaka e Takeushi (1997); Fleury & Fleury (1997); Sveiby (1998); Senge (1990), entre outros, a 

cultura de aprendizagem organizacional é apontada como fator crítico para as organizações e vem 

sendo estudada e debatida há muito tempo. Esses autores destacam as contribuições das TIC enquanto 

estímulo e suporte ao processo de aquisição de conhecimento, assim como a importância dos valores 

individuais inseridos na organização. Para Senge (1990), as organizações buscam novas formas de atingir 

vantagem competitiva sustentável por meio de um ambiente de aprendizado permanente. Deste Modo, 

as transformações no âmbito das TIC vêm agregando uma série de modificações no mundo do trabalho, 

exigindo cada vez mais uma melhor qualificação do servidor público que deve desenvolver uma visão 

sistêmica, sendo estimulado a um comportamento pró-ativo, ou seja, antever os problemas e, 

consequentemente, resolvê-los. A evolução tecnológica vem provocando uma mudança paradigmática 

no processo de ensino e consequentemente no conhecimento. O acesso à Internet e à disseminação do 

uso do computador, segundo Assmann (2000), estão possibilitando mudar a forma de produzir, 

armazenar e disseminar a informação. Para Moran (2000, p.139), “a tecnologia pode mudar a educação 

de duas formas básicas: pode ampliar e pode transformar”. A implementação da EaD na capacitação de 

funcionários públicos configura-se, nesse contexto, como uma poderosa estratégia de desenvolvimento 

profissional, pois possibilita oferecer respostas rápidas e de alta qualidade a grandes contingentes de 

profissionais, com igualdade de oportunidades e maximização dos recursos públicos utilizados. Os 

resultados de sua adequada utilização vêm possibilitando atingir vasto número de profissionais 

envolvidos, direta ou indiretamente, na prestação de serviços ao cidadão. Embora a EaD não possa 

resolver todos os dilemas educacionais de uma sociedade, revela-se como poderosa modalidade 

educacional. Não obstante a necessidade de investimentos em tecnologias e serviços, o ganho em 

escala e em tempo é significativo na oferta e execução de capacitação para servidores públicos e para a 

sociedade. A UFRN é a maior instituição de ensino superior do Rio Grande do Norte, possui no seu 

quadro pessoal mais de 5.500 servidores, lotados no Campus Central (Natal/RN) e em outros 06 Campi, 

além de Unidades Suplementares (hospitais e maternidade) e Unidades Acadêmicas Especializadas, 

localizados na capital e em cidades do interior do Estado. Assim sendo, evidencia-se a diversidade de 

localização de servidores e, consequentemente, a dificuldade logística e financeira de oferecer cursos 

presenciais que atendam a todos e/ou em todas as localidades. Ponderamos, ainda, que nos cursos 

presenciais, o servidor tem a necessidade de se afastar fisicamente dos seus postos de trabalho para 

comparecer ao local determinado do curso. Diante desse quadro, em consonância com as 

transformações na sociedade e no mundo trabalho e, por fim, atendendo as disposições das políticas 
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internas da instituição, emergiu a necessidade de ofertar cursos de capacitação em EaD para os 

servidores públicos da UFRN.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em 2012, na Coordenadoria de Capacitação e Educação Profissional (CCEP/UFRN), observamos que até 

aquele momento, o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional (PCA/UFRN) só tinha 

ofertado atividades de capacitação na modalidade presencial, ressalvando alguns cursos pontuais que 

foram realizados em EaD em parceria com outros órgãos. Diante de tal constatação, em 2013, a Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP/UFRN), por meio da CCEP/UFRN, sensível à valorização de seus 

servidores, em parceria com a Secretaria de Educação a Distância (Sedis/UFRN), assumiu o desafio e 

implantou em seu Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional (PCA/UFRN) a modalidade 

EaD, ofertando cursos específicos para os servidores, como também realizou o planejamento, a 

implementação e a integração da TV Capacita – TVCAP, como canal de transmissão de EaD, por meio de 

videoaulas, objetivando a otimização dos custos, a interiorização, democratização e diversificação da 

capacitação, bem como o aperfeiçoamento de todo o processo de ensino e aprendizagem desenvolvido 

com e pelos servidores da UFRN.No afã de atingir os objetivos iniciais, planejamos e realizamos a 

seleção e capacitação do grupo de instrutores para atuarem na modalidade EaD (produção de material 

didático, tutoria e docência em ambientes virtuais de aprendizagem). Foram selecionados 10 instrutores 

internos (servidores ativos da UFRN) para atuarem em 12 cursos de capacitação (Gestão de conflitos, 

Submissão de projetos acadêmicos, Cerimonial universitário, Atendimento ao público, Elaboração de 

Projetos Acadêmicos, Organização e administração de arquivos, Leitura crítica e produção textual, 

Produção de textos oficiais e revisão gramatical, Liderança e inovação, Comunicação no ambiente 

organizacional, Gestão de pessoas da unidade com o SIGRH e Legislação aplicada à gestão de pessoas) a 

serem ofertados em EaD. Os instrutores acumulam a função de autoria (produção do material didático 

específico), tutoria e docência nas turmas, compostas por, no máximo, 40 alunos. Inicialmente 

pensamos em utilizar como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) a plataforma Modular Object 

Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle). Contudo, por se tratar de uma capacitação 

eminentemente interna da instituição, optamos por valorizar o ambiente familiar e próximo dos nossos 

servidores ao elegemos como AVA para as turmas de capacitação as turmas virtuais do Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), criado e desenvolvido pela Superintendência de 

Informática (Sinfo/UFRN) e já integrado com a base de dados da UFRN. Deste modo, os instrutores 
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selecionados participaram de cursos de formação em EaD, ofertado pela equipe da Sedis/UFRN, com 

duração de 32 horas, contemplando vários temas pertinentes como: funcionalidades das turmas virtuais 

do SIGAA, elaboração de material didático para EaD, direitos autorais, o papel do tutor, construção de 

atividades, instrumentos de avaliação, planejamento e desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem. Concomitantemente a formação, a Sedis também disponibilizou sua estrutura e equipe 

de profissionais especializados para auxiliar e apoiar os instrutores no processo de elaboração e revisão 

dos materiais didáticos (textos, materiais interativos, videoaulas, animações, charges, desenhos, etc.). 

 

CONCLUSÕES 

Em 2013, após os processos de formação e planejamento supracitados, foi concretizada a 

institucionalização da capacitação em EaD para os servidores da UFRN com a oferta das primeiras 

turmas de capacitação por meio desta modalidade de ensino. Na análise das avaliações de impacto e de 

reação dessas turmas, comprovamos que os principais objetivos traçados foram contemplados, bem 

como surgiram novas perspectivas e demandas, como: ampliação do número de cursos, criação de uma 

rede de cooperação com outras instituições e, especialmente, o desafio de aperfeiçoar o 

acompanhamento e a gestão dos cursos de capacitação em EaD. Portanto, a institucionalização da 

capacitação em EaD para os servidores da UFRN foi um desafio ousado, dispendioso e inovador no 

cenário local, representando, dessa forma, um marco no tocante ao desenvolvimento de pessoas na 

instituição. Compreendemos que a EaD não tem o objetivo, como ouve-se nas discussões mais 

acaloradas, de substituir o modelo tradicional. Vergara (2006) ressalta, nesse sentido, que longe de 

opor-se ou de ser uma ameaça à educação presencial, a EaD é, apenas, mais uma forma, uma 

alternativa de se educar, mais uma abertura à tradicional relação ensino e aprendizagem. Mesmo sendo 

uma importante ferramenta, Vergara (2006) destaca que pode haver limitações advindas do uso da 

tecnologia, como a baixa capacidade do computador, a lentidão no acesso e a falta de flexibilidade do 

programa. Também é relevante considerar, as habilidades das pessoas para lidarem com as TIC, com o 

computador em si e com a metodologia da EaD. Assim, mesmo com o sucesso da institucionalização da 

EaD nos cursos de capacitação dos servidores da UFRN, pretendemos continuar ofertando cursos 

presenciais. Ademais, com o cumprimento dos objetivos inicialmente traçados e elencados aqui, os 

frutos dessa investida já estão sendo colhidos por todos os servidores e pela comunidade que constitui e 

usufrui dos serviços prestados pela UFRN. Resta-nos, agora, vencer o desafio de buscar mais qualidade, 

fundamentalmente no que diz respeito à gestão dos cursos. 
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura referente à 

contribuição da educação a distância para a educação continuada de profissionais de saúde. Para guiar a 

revisão integrativa, formulou-se a seguinte pergunta norteadora: Qual a contribuição da EAD para a 

educação profissional em saúde no Brasil, tendo em vista as pesquisas realizadas de 2001 a 2011. A 

seleção dos artigos foi realizada por meio de buscas em um portal que congrega vários bancos de dados, 

que são acessados eletronicamente - Biblioteca Virtual em Saúde – BVS-Psi (2008). A amostra final da 

revisão integrativa foi constituída de 12 artigos, sendo três provenientes do Lilacs, dois do Portal 

Nacional BVS Brasil em Saúde e sete do Scielo. Para a coleta de dados dos artigos foi utilizado um 

instrumento validado por Ursi (2005).Os estudos analisados evidenciaram que a EaD tem sido uma 

estratégia de ensino importante utilizada por instituições para a educação permanente em saúde. 

Torna-se necessário aprofundar sistematicamente o conhecimento dessa modalidade de ensino de 
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maneira a analisar o impacto de sua utilização sobre a aprendizagem adquirida de profissionais de 

saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: educação profissional, saúde, pesquisas 

 

INTRODUÇÃO  

A educação a distância é uma modalidade de ensino que vem crescendo em alta escala por apresentar 

como características essenciais a formação permanente, a eficácia, a adaptação, a flexibilidade e a 

abertura, possibilitando uma dinâmica própria de aprendizagem e enfatizando o discente como sujeito 

ativo de seu conhecimento, dentro de seu próprio espaço e tempo (SOUZA, 2011). 

No ambiente de trabalho, fatores como consciência sobre as necessidades pessoais, a deficiência da 

formação inicial com a realidade e a utilização de hábitos e práticas pouco reflexivas determinam a 

necessidade de desenvolvimento pessoal, por meio de processos de capacitação mais rápidos e que 

contemplem cada vez mais as dimensões éticas, reflexivas e criativas do indivíduo (BEZERRA, 2003). O 

atual mercado de trabalho exige profissionais atuantes e capacitados dominando não só as habilidades 

técnicas, como também a capacidade de aprender a aprender. 

Dentro deste contexto a modalidade de ensino a distância facilita, portanto, a aprendizagem do 

profissional na própria instituição, sem afastá-lo por muito tempo das suas atividades. Além disso, trata-

se de um sistema tecnológico de comunicação bidirecional por meio da ação sistemática e conjunta de 

diversos recursos didáticos, do apoio de uma organização e tutoria, que propiciam uma aprendizagem 

flexível e independente (BELLONI, 2001).  

As tecnologias de comunicação e informação são utilizadas na EAD através do uso de mídias variadas, 

facilitando o acesso geográfico, com custo baixo. São utilizados como ferramentas materiais impressos 

apoiados por transmissão em televisão, fitas de vídeo e áudio, CD-ROM, kits de material experimental, 

orientação por computador, videoconferências, teleconferências, correio eletrônico, fórum, chat, 

orientações presenciais e por correspondência. 

Um exemplo de êxito na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) é o Canal Minas 

Saúde (rede multimídia de televisão, rádio e internet). São oferecidos vários cursos na área da saúde por 

meio de ambiente virtual de aprendizagem (AVA) com a proposta pedagógica de aprimorar os 
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conhecimentos e garantir a qualidade dos serviços prestados pelos funcionários dos municípios e da 

SES/MG em nível central e regional. 

Dessa forma o presente artigo tem por objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura referente à 

contribuição da educação a distância para a educação continuada de profissionais de saúde. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por 

meio de levantamento bibliográfico. Para guiar a revisão integrativa, formulou-se a seguinte pergunta 

norteadora: Qual a contribuição da EAD para a educação profissional em saúde no Brasil, tendo em vista 

as pesquisas realizadas de 2001 a 2011?  

A seleção dos artigos foi realizada por meio de buscas em um portal que congrega vários bancos de 

dados, que são acessados eletronicamente - Biblioteca Virtual em Saúde – BVS-Psi (2008).  Os critérios 

de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados em português; artigos na 

íntegra que retratassem a temática e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos 

últimos dez anos. 

A busca foi realizada pelo acesso on-line e a amostra final foi constituída de 12 artigos, sendo três 

provenientes do Lilacs, dois do Portal Nacional BVS Brasil em Saúde e sete do Scielo.  Para a coleta de 

dados dos artigos foi utilizado um instrumento validado por Ursi (2005) para simplificar, resumir e 

organizar os achados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos artigos analisados nesta revisão, três foram publicados entre 2001 e 2006 e nove artigos entre 2007 

e 2011. Quanto aos autores, 28,57% (n=12) eram do sexo masculino e 71,42% (n=30) do sexo feminino.  

Em relação às instituições sede dos estudos, 33,3% (n=4) eram universidades públicas estaduais; 25% 

(n=3), universidades públicas federais; 16,7% (n=2), secretarias municipais de saúde e 8,3% (n=1), 

serviço de saúde. Ressalta-se que 16,7% (n=2) dos artigos não indicaram a instituição que sediou os 

estudos. 
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Quanto aos tipos de periódicos, 41,7% (n=5) foram publicados em periódicos de enfermagem; 33,3% 

(n=4) em revistas de ciências da saúde/saúde pública; 16,7% (n=2) em periódicos de medicina e 8,3% 

(n=1) em revista de fonoaudiologia (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Tipos de periódicos dos artigos estudados 

 

No que se refere à tipologia de publicação, quatro artigos foram de pesquisa, sendo dois deles com 

abordagem quantitativa, um de delineamento experimental e um com abordagem quali-quantitativa. Os 

oito artigos demais se referiam a publicações classificadas como não-pesquisa, sendo cinco revisões de 

literatura e três relatos de experiência. 

Quanto aos objetivos dos artigos analisados, 41,7% (N=5) tinham como alvo a descrição do 

desenvolvimento de cursos a distância para profissionais de saúde; 25% (N=3) objetivaram analisar a 

importância e as contribuições dos cursos a distância na área de saúde; 16,7% (N=2) analisaram 

interesse dos profissionais pela EAD e 16,7% (N=2) se relacionava a objetivos diversos. 

Em relação aos resultados dos artigos, aqueles relacionados com a descrição de desenvolvimento de 

cursos a distância demonstraram que a proposta pedagógica e o conteúdo foram adequados ao perfil 

dos profissionais; estimularam o processo educativo que integra teoria e prática; a participação dos 

alunos foi satisfatória; favoreceram uma reflexão crítica e reflexiva dos alunos e facilitaram o acesso ao 

conhecimento e aperfeiçoamento dos profissionais da saúde. 

Quanto aos artigos que objetivaram analisar a importância e as contribuições dos cursos foi possível 

observar que a EAD possibilita uma estratégia de ensino para a educação permanente em saúde, sendo 
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uma ferramenta pedagógica efetiva; institui espaços coletivos de reflexão das práticas e promove a 

integração das equipes; porém algumas dificuldades como acesso e utilização das tecnologias de 

comunicação foram destacadas. 

 Em dois artigos dessa revisão foram analisados os interesses dos profissionais de saúde por cursos de 

EAD. Estes relataram que os mesmos tiveram percepções e atitudes positivas em relação à EAD; 

estavam motivados em participar de curso baseado nessa estratégia e além disso, os cursos possuíam 

custo acessível. Como fatores limitantes os autores identificaram que boa parte dos profissionais não 

tiveram experiências anteriores em EAD e não tinham acesso a internet. 

E por fim, um dos artigos com objetivos diversos dos demais retratou que a Telessaúde é uma estratégia 

de educação a distância na área de saúde que vem se iniciando no país com bons resultados, porém 

muito ainda deve ser estudado nessa área. 

Os estudos analisados nessa revisão integrativa demonstraram que a EaD se trata de uma modalidade 

de ensino que integra teoria e prática, otimiza a formação e aperfeiçoamento devido à facilidade de 

acesso e permite a reflexão e atualização de profissionais, muitas vezes sem terem de se afastar de seus 

locais de trabalho. Foi observado que existe um interesse por parte dos profissionais de saúde em 

participar de cursos a distância, principalmente aqueles que residem em localidades mais distantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora tenham sido encontrados poucos artigos sobre o tema proposto foi possível identificar nos 

artigos analisados que a educação a distância tem contribuído para a educação profissional em saúde de 

maneira positiva. Os estudos ressaltaram a importância de aprofundar sistematicamente o 

conhecimento da educação a distância e de experimentar novos modelos de comunicação no processo 

pedagógico, pesquisando a aprendizagem com esses meios, e analisando o impacto de sua utilização na 

educação permanente. 
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RESUMO: O presente trabalho faz uma abordagem a uma contribuição ao Planejamento Estratégico do 

Polo UAB de Governador Valadares. Permeia questões teóricas sobre gestão e planejamento, aborda 

questões históricas pontuais sobre a cidade e termina com a contribuição, propriamente dita, 

apresentando a missão, os valores e objetivos do polo UAB local. Busca-se também um referencial de 

análise para a matriz SWOT quando se pretende verificar os aspectos internos e externos do polo que 

podem interferir nos destinos dos trabalhos. É possível observar também o caráter social do polo. Sua 

instalação se deu numa cidade de porte médio que nunca havia oferecido educação superior pública à 

sua população. Há também uma abordagem especial à resiliência: essa capacidade que alguns materiais 

têm de retomar sua forma original depois que sofreu algum tipo de pressão. No caso do polo, o que se 

espera é que as dificuldades, ainda que grandes, não provoquem uma desestruturação sobre a gestão e 

sobre o polo. 

PALAVRAS-CHAVE: Polo UAB, Planejamento Estratégico, Gestão. 

 

INTRODUÇÃO 

Nesse trabalho pretendeu-se verificar, em primeiro lugar, as questões gerais da administração. A 

contribuição de Fayol para a criação de uma teoria da administração, mais precisamente através do 

escalonamento de funções de direção e administração foi a origem do trabalho.   
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Em um segundo momento, deu-se ênfase à teoria da estratégia quando se viu necessário aprofundar-se 

nesse horizonte da administração, visto ser o tema da produção científica em questão. 

O fato de se lidar diretamente com várias Universidades Federais e Estaduais e, dentro dessas 

universidades, lidar com departamentos e coordenações de cursos diversos, exige-se, a bem da 

prestação de um serviço amplo e de qualidade, capacidade de adaptação, num exercício contínuo de 

diálogos, reflexões e ações. É fundamental ter capacidade de adequação total sem perda do foco, da 

identidade. Por esses motivos, torna-se importante uma abordagem sobre resiliência.  

Após a análise teórica da Gestão Estratégica, propõe-se visão e missão para o polo UAB local, além de se 

contribuir com outros importantes aspectos da administração. Assim, este trabalho visa colaborar com 

uma gestão estratégica contundente de um polo UAB e, mais precisamente, com o Polo de Educação a 

Distância de Governador Valadares. 

O grande desafio foi lançar luz à prática da gestão de polo a partir de teorias gerais do Planejamento 

Estratégico. Para atingir o objetivo principal que é contribuir para uma gestão estratégica do Polo UAB 

em questão, foi necessário fazer uma observação in-loco aproveitando-se do posicionamento do autor, 

enquanto coordenador desse polo.  

O universo da pesquisa foi o Polo de Apoio Presencial de Governador Valadares pertencente à 

Universidade Aberta do Brasil. 

 

ASPECTOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 

Começando-se pelas funções técnicas que dizem respeito às ações relacionadas com a produção de 

bens ou serviços tem-se, um polo, como um prestador de serviços, por excelência. Sua função é 

oferecer subsídios para que a Universidade possa ofertar e manter determinado curso na cidade, na 

modalidade EAD (Educação a Distância). Essa é a função que mais exige resiliência da Gestão. São 

muitos interesses apontados para o mesmo lugar.  

No caso específico do Polo UAB de Governador Valadares, são quatro Instituições Federais ofertando 

cursos e mais uma em processo de sondagem de oferta. São vinte e quatro cursos, o que significa vinte 

e quatro coordenações distintas solicitando logística para seus encontros presenciais, - web conferência, 

videoconferência, aparelhagens, reservas de ambientes - cada uma com a sua especificidade. Assim, 

somente a partir da pronta resposta do polo, ao atendimento das necessidades apontadas pelas 



EIXO 1 - GESTÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 
 

72 

coordenações, professores e tutores presenciais e a distância de cada curso, é que o serviço – curso – 

pode ser efetivado, portanto, é necessário relação de confiança e profissionalismo entre coordenações 

de curso e de polo. 

Por sua vez, as funções comerciais - compra, venda, permuta - adaptadas à realidade de um Polo UAB 

(Universidade Aberta do Brasil) se baseiam no uso de verba para pequenas despesas e na solicitação de 

bens móveis e de manutenção à prefeitura ou através de emenda de deputado. Essa função está 

diretamente associada às funções financeiras - busca de capitais e a sua gerência. Parte da manutenção 

é feita pela prefeitura que mantém os servidores e estagiários na parte administrativa, mantém ainda 

telefones – fixo e coorporativo e a maior parte do mobiliário.  

O Governo Federal mantém tutores presenciais e a distância, professores e coordenadores de curso, 

parte dos aparelhos específicos para laboratórios tais como microscópios e lupas que também foram 

adquiridos pelo programa pró-licenciatura – daí, vê-se a importância de se dedicar atenção especial a 

manter mais de um programa financiador no polo.  

O Governo Federal mantém também um coordenador geral chamado de Coordenador UAB – 

centralizando ações da Instituição Federal à qual está vinculado, alem de equipe técnica na 

universidade. Há também universidades Estaduais como parceiras UAB, mas não é a situação do Polo 

UAB de GV (Governador Valadares).  

As funções de segurança relativas à proteção e preservação dos bens materiais e das pessoas estão 

ligadas às funções contábeis e as administrativas. As funções contábeis são aquelas que, segundo Fayol, 

dizem respeito a registros, inventários, balanços, custos e estatísticas, são fundamentais para a visão de 

futuro ou planejamento. Quando o polo se saturará, uma vez que está em crescimento constante? O 

que será melhor, intercalar cursos ou parar com alguns?  

O que se percebe como resposta a esses questionamentos é que se deve ponderar custos e fazer 

estatísticas visando um entendimento dos fatos ocorridos nos seis anos de polo a fim de se vislumbrar o 

futuro, o que é essencial para o bom planejamento das ações. 

Por fim, as funções administrativas. Essas devem coordenar e sincronizar as demais. Prever, organizar, 

comandar e controlar. 

 

PLANEJAMENTO 
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O planejamento como um grande organizador das ações futuras deve ser visto como essencial para o 

êxito da instituição, nesse caso, o Polo UAB de Governador Valadares. O que planejar, como planejar, 

quais as condições ambientais favoráveis ou desfavoráveis entre outras questões, são primordiais ao ato 

de pensar o futuro. 

Para Santos (2009), a função de planejar significa definir cinco elementos básicos: 

1. Verificação onde as coisas estão atualmente;  

2. Desenvolver premissas sobre o cenários futuros 

3. Definir objetivos;  

4. Identificar métodos; 

5. Definir e implementar o Plano de Ação. 

 

Conhecer o espaço e o tempo em que se está é fundamental para o planejamento. O olhar para frente 

exige o olhar para o momento presente e para o passado. Em se tratando de EAD tais elementos 

tornam-se cruciais. A Educação a Distância trabalha com tempos e espaços diversos.  

Desenhar um mapa, planejar: pensar o futuro a partir de um presente não definido no todo. Tal 

assertiva define como fator importante no planejamento de EAD, os espaços para o novo. Faz-se 

necessário acompanhar, através de avaliação constante, continuada, a execução do planejamento. Ao 

sinal premente de mudança deve-se reunir, discutir e, se necessário modificar. 

Pensar em premissas para cenários futuros pressupõe conhecimento de tecnologia.  Deve-se analisar 

sua multiplicação e, cada vez mais, sua capacidade de interferir nos caminhos da humanidade. Dentro 

dessa ação, deve-se pensar nas condições da EAD, em um cenário futuro: 

1. Cada vez mais a EAD vai crescer e disputar mercado com a Educação Presencial. 

2. A tecnologia será sempre fator fundamental na EAD. 

3. Educação a distância não é mais fácil ou mais difícil que educação presencial. Isso é questão de 

perfil de cursista e professor. 

4. A educação a distância trabalha com a construção da autonomia de maneira sistemática.  

5. O futuro exigira um programa unificador das diretrizes da IFS e do polo. O planejamento do polo 

será feito em um programa central que otimizará espaços e tempos e, consequentemente 

permitirá maior diversidade de cursos por polo. 
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Planejar deve ser, portanto, um ato de profunda reflexão entre equipe e liderança. Se há o privilégio da 

posição do planejador de estar dentro do ser sobre o qual se quer planejar alguma ação, há também o 

risco de não se ter total noção dos caminhos a se percorrer visto que, muitos deles, estão sendo 

construídos durante a caminhada. Planejar é acreditar e ver de antemão o destino que se quer 

construir. 

Faz-se importante destaque a estratégia, condição fortemente ligada a ação, aos objetivos gerais do 

Polo UAB. Está ligada ao ambiente educacional e político ao qual a organização se encontra inserida. 

Nenhuma estratégia será viável no polo, pode-se presumir, se não contemplar a relação federal, 

estadual e municipal.  

Andrews e Christensen, citados por Montgomery e Porter (1998), percebiam a estratégia como 

elemento unificador que deveria ser capaz de relacionar áreas internas e externas. Buscava-se uma 

proposta de estratégia em que se analisassem as forças e fraquezas de uma empresa bem como as 

oportunidades e ameaças presentes no ambiente institucional e fora dele. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência de seis anos à frente da gestão de polo permitiu uma importante reflexão a cerca da 

administração de uma instituição pública. 

Não houve a intenção aqui de se propor todos os aspectos do Planejamento Estratégico.  O objetivo foi 

levantar ideias de gestão técnica de polo de educação a distância. De forma mais precisa pode-se 

afirmar que esta apresentação se trata da visão da coordenação atual do polo frente a sua experiência 

gestora, apoiada nas teorias aqui apresentadas. 

Quanto mais se caminha em direção ao universo da gestão de EAD, menos literatura é encontrada. 

Ainda assim, o que se fez aqui pode contribuir com uma visão geral do que se faz em um polo. Embora 

cada polo tenha sua especificidade todos os coordenadores se relacionam de maneira direta com suas 

prefeituras e com as Instituições Federais parceiras. 

Dessa forma, acredita-se que esta produção científica contribuiu para subsidiar parte de uma eficaz 

gestão de polo. Ainda que de maneira modesta, foi possível fazer um trabalho que muito permitiu 

refletir sobre o que está sendo feito e onde é possível chegar. 
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RESUMO - O objetivo deste trabalho é relatar o processo de implantação do CEABSF na UFTM, do ponto 

de vista institucional e da gestão, e quais as dificuldades e facilidades encontradas neste processo.  

Observou-se como facilidade, o apoio da administração institucional quanto à realização de parceria e 

consórcio com a UFMG. Quanto às dificuldades verifica-se a insuficiência de laboratórios e apoio 

técnico. A divulgação dos resultados da educação a distância pode contribuir para desmistificar os mitos 

e contribuir para o investimento e desenvolvimento da educação a distância. 

PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – INSTITUCIONALIZAÇÃO – FACILIDADES – 

DIFICULDADES 

 

INTRODUÇÃO 

A educação a distância tem se difundido no Brasil e no mundo, mostrando facilidades e alguns bons 

resultados, mas ainda há dificuldades de institucionalização e gestão. O Curso de Especialização em 
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Atenção Básica em Saúde da Família (CEABSF) foi o primeiro curso de especialização a distância pela 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).  Implantado no segundo semestre de 2012, foi fruto 

de um consórcio entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a UFTM. O objetivo deste 

trabalho é relatar a experiência do processo de implantação do CEABSF na UFTM, do ponto de vista 

institucional e da gestão, e quais as dificuldades e facilidades encontradas neste processo. 

A relação UFTM-UFMG, no que se refere ao CEABSF, teve início em 2008, quando a UFMG contatou a 

UFTM para parceria de trabalho, solicitando disponibilização de docentes para tutoria.  O contato com a 

UFTM foi realizado por meio da Pró-reitoria de Extensão Universitária, que prontamente se interessou 

pela área de concentração do curso e pela modalidade a distância, o que consistiu em uma facilidade.  

Docentes foram selecionados para serem tutores, mas não havia, naquele momento, nenhum 

envolvimento de gestão do curso pela UFTM.  

O consórcio UFMG-UFTM, celebrado em 2012, consiste na estrutura organizacional descrita a seguir.  A 

UFTM coordena o processo administrativo de editais, matrículas e documentação; o processo 

acadêmico de acompanhamento e orientação de tutores e alunos, assim como a orientação de 

trabalhos de conclusão de curso.  Também disponibiliza a estrutura física de laboratórios de informática, 

sala de aula, bem como o apoio técnico em informática.  É de competência da UFMG, o fornecimento da 

logística da plataforma Ágora, realização do curso online, desenvolvida pela universidade, mas que no 

momento também utiliza o Moodle.  Também fornece o apoio técnico à plataforma e o material 

didático.  É a UFMG quem faz a captação dos recursos para o financiamento do projeto.  A sustentação 

financeira do curso pelo Ministério da Educação e da Saúde facilitou o processo institucional. 

Em relação à estrutura física disponibilizada pela UFTM, há laboratórios de informática com 18 a 30 

computadores, para turmas de 25 alunos em média.  A existência dos laboratórios é uma facilidade, 

porém, há laboratórios em que sua capacidade é inferior ao número de alunos. A concorrência entre os 

cursos de graduação, mestrado e especialização a distancia, criados posteriormente, constituem 

dificuldades, uma vez que não existem laboratórios próprios para os cursos essencialmente a distância.  

A falta de manutenção eficaz dos laboratórios e de um técnico disponível para a assistência durante os 

momentos presenciais, quando ocorre a avaliação online, acrescenta dificuldades. 

O Centro de Educação a Distância e Aprendizagem com Tecnologias de Informação e Comunicação 

(CEAD) foi criado apenas em 2010, o que ainda não possibilitou apoio logístico suficiente. 
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No processo administrativo, existem solicitações de informações pela própria universidade como o 

horário de aula dos tutores, o que reflete um pensar no modelo presencial.  O único horário fixo dos 

tutores é o do encontro presencial, que não é a lógica da aula tradicional, mas de assessoria do tutor 

para o aluno a todo tempo, nos módulos obrigatórios. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As vantagens e facilidades de um consórcio são imensas quando se pensa na otimização de recursos 

financeiros e materiais, assim como no compartilhar conhecimento e experiências.  Mas, o consórcio 

não pode impedir a universidade de desenvolver uma logística e tecnologia própria de sustentação da 

educação a distância. A história da UFTM, originada de uma Faculdade de Medicina, localizada em uma 

cidade no Triângulo Mineiro, cuja sociedade é bastante tradicional, constitui uma dificuldade para o 

desenvolvimento da Educação a Distância (EaD) na instituição. O ceticismo em relação ao aprendizado a 

distância, ainda que a nível de especialização, ainda é existente na UFTM. 

Verifica-se como  

facilidade, o aprendizado dos alunos no curso de especialização a distância. Observou-se que a maioria 

dos alunos já traz consigo experiências do cotidiano, conhecimento teórico e habilidades em 

informática, o que favorece o aprendizado e desenvolvimento.  

As habilidades requeridas para o uso da tecnologia – imprescindíveis no 
âmbito do trabalho - , a formação no campo da informática oferecida através 
da mídia – em especial jornais diários e revistas, televisão aberta e a cabo 
instalam novas formas culturais que produzem impacto nos modos de 
conhecer e aprender, sem que isso ocorra especificamente por meio do 
sistema educativo formal. (MAGGIO, 2001, p.2) 

 

A educação a distância é uma importante ferramenta para a formação de cidadãos. Além de auxiliar na 

elaboração de novos paradigmas de forma a expandir o conhecimento. Atualmente, não é necessário 

estar no tempo local para ter acesso à educação, é possível fazer cursos e assistir aula, a distância, com 

os melhores professores das melhores universidades do mundo. O ensino a distancia transpõe o real ao 

virtual, e desta forma respeita os ritmos de aprendizagem de cada um. 

E uma dessas transgressões refere-se à ruptura, à separação do processo de 
ensinar do processo de aprender. Eles acontecem em tempo e espaço 
separados. Quem "ensina", o autor (ou professor) e quem "aprende", o 
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"aprendente" não necessariamente encontram-se no mesmo local e ao mesmo 
tempo. Assim, o tempo e o espaço passam a ganhar nova significação a partir 
do sujeito, pois é ele que lhes dá sentido: é o tempo e o espaço do sujeito! 
(PRETI, 2002, p.1) 

A experiência representa aquilo que nos sensibiliza e que nos faz pensar, é o que nos acontece. A 

existência de encontros presenciais no modelo proposto como discussão teórica e trocas de 

experiências têm indicado um melhor aproveitamento dos alunos, uma vez que a evasão não tem 

chegado aos 20%. Os encontros presenciais representam um espaço de diálogo, entre tutor e alunos, o 

que permite que alunos reflitam sobre suas realidades e elaborem alternativas para solucionarem os 

problemas elencados. Nesta perspectiva, Freire (1980, p. 82) considera que "o diálogo é o encontro 

entre os homens, mediatizados pelo mundo, para designá-lo". 

Nos encontros presenciais várias queixas são levantadas. Segundo Macedo (1999, p. 5) “às vezes um 

bom problema começa com uma queixa. Então, o desafio é o de transformá-la em um problema”. E com 

base nesses problemas e desafios do cotidiano trazidos pelos alunos o tutor consegue trabalhar o 

conteúdo teórico e associar a realidade dos alunos, o que faz com que o aprendizado seja mais eficaz. É 

importante ressaltar que a educação a distância exige mais atenção e dedicação do aluno, logo, observa-

se um bom desenvolvimento das competências e habilidades nos mesmos. Para Macedo (1999, p.10) 

“resolver problemas, por exemplo, é uma competência que supõe o domínio de várias habilidades”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contudo, para a implantação do curso, foi de suma importância o apoio da administração institucional 

quanto à realização da parceria e consórcio com a UFMG. No entanto, ainda há algumas lacunas a serem 

preenchidas. A gestão institucional requer apoio técnico e logístico e o consórcio não pode impedir a 

universidade de desenvolver uma logística e tecnologia própria de sustentação.  Embora, haja esses 

empecilhos, a EaD tem mostrado bons resultados e sua divulgação pode contribuir para desmistificar os 

mitos e contribuir para o investimento e facilitação da educação a distância. 
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RESUMO – O presente trabalho tem como objetivo analisar, através do indicador da eficiência, a 

execução orçamentária e financeira dos recursos destinados ao Núcleo de apoio aos cursos de 

graduação a distância da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Apresentou-se uma breve 

descrição dos principais pontos da administração financeira e orçamentária pública e a análise da 

execução financeira dos Núcleos no período de 2009 a 2011, obtidos no sítio da Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP). 

PALAVRAS-CHAVE – eficiência, orçamento, execução financeira. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo a NBC T 16.3 (CFC, 2008), que estabelece normas para o planejamento do setor público, 

planejamento é o processo contínuo e dinâmico voltado à identificação das melhores alternativas para o 

alcance da missão institucional, incluindo a definição de objetivos, metas, meios, metodologia, prazos 

de execução, custos e responsabilidades. O orçamento público é o principal instrumento para o 

planejamento e execução das finanças públicas.  

Nesse contexto, o presente relato de experiência procura analisar a execução orçamentária e financeira 

dos recursos destinados ao financiamento dos Núcleos de apoio aos cursos de graduação a distância da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os Núcleos constituem-se na equipe responsável por 

desenvolver as ferramentas de educação a distância para suporte aos cursos ofertados pela 
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universidade, tais como produção de material didático e produção de livros; bem como fazerem a 

gestão administrativa e financeira das atividades previstas e dos recursos orçamentários e financeiros 

destinados a esse fim.  

O objetivo desse estudo é analisar, através do indicador da eficiência, se a execução dos recursos 

destinados aos Núcleos de apoio aos cursos de graduação a distância teve uma evolução de acordo com 

o crescimento dessa modalidade dentro da UFMG e se estão sendo empregados de forma a realizar as 

ações previstas nos anos de 2009, 2010 e 2011. O trabalho justifica-se pela necessidade de avaliação da 

efetividade dos programas de educação através dos cursos a distância, que não têm sua previsão 

orçamentária no orçamento anual da universidade. 

A metodologia empregada para a realização desse trabalho combinou a abordagem quantitativa e 

qualitativa. A abordagem quantitativa compreendeu o levantamento dos recursos financeiros e a 

realização da sua média aritmética, utilizada com o intuito de padronizar a análise dos dados. A 

abordagem qualitativa está presente ao longo de todo o trabalho, desde a pesquisa bibliográfica, 

essencial para a compreensão do estudo, até a análise dos dados obtidos.   

 

2. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PÚBLICA 

O Orçamento Programa é o mais contemporâneo orçamento público no Brasil. Esse orçamento consiste 

em um instrumento de planejamento que viabiliza identificar os programas, os projetos e as atividades 

que a administração pública pretende realizar. Através desse orçamento é possível estabelecer 

objetivos, metas, custos e resultados, além de permitir uma maior transparência do gerenciamento dos 

gastos públicos. Esse orçamento ganhou força no Brasil após a instituição do Decreto nº 2.829/1998 e 

das demais normas que disciplinaram a elaboração do Plano Plurianual 2000-2003 e dos demais 

orçamentos anuais a ele vinculados (ROCHA, 2008). 

O planejamento orçamentário governamental é feito através do Plano Plurianual (PPA). O PPA é o 

instrumento de planejamento de médio/longo prazo do Governo Federal, que condiciona todos os 

demais planos e programas nacionais, regionais e setoriais e a programação orçamentária anual. A Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é o instrumento norteador da elaboração da Lei Orçamentária Anual 

(LOA). Ela seleciona os programas do PPA que deverão ser contemplados com dotações na LOA 

correspondente. A LOA é o documento que define a gestão anual dos recursos públicos; é o documento 
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legal que contém a previsão de receitas e despesas a serem realizadas no exercício financeiro. Ela 

operacionaliza no curto prazo os programas contidos no PPA (PALUDO, 2012). 

A previsão orçamentária e o financiamento da educação a distância, nas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) no Brasil ocorrem, em sua maioria, através de Termo de Cooperação, que é a 

modalidade de descentralização de crédito entre órgãos e entidades da administração pública federal 

(destaque orçamentário). “Termo de Cooperação é o instrumento por meio do qual é ajustada a 

transferência de crédito de órgão ou entidade da Administração Pública Federal para outro órgão 

federal da mesma natureza ou autarquia, fundação pública ou empresa estatal dependente” (BRASIL, 

2011, Art. 1º, § 2º, XXIV). A descentralização de recursos ocorre quando o Governo Federal, por meio 

dos seus órgãos ou entidades, visando a melhor gestão de seus programas de governo, transfere 

recursos alocados em programas de trabalho aprovados na LOA para entidades públicas ou privadas 

situadas proximamente às populações assistidas pelo programa (BRASIL, 2012).  

A execução orçamentária desses recursos é a utilização dos créditos consignados na LOA, uma 

autorização de gastos ou de sua descentralização. Já a execução financeira é a utilização de recursos 

financeiros para atender as ações atribuídas a um determinado Órgão ou Fundo pelo orçamento. O 

orçamento representa o direito de gastar e o financeiro o meio de exercer tal direito (BRASIL, 2012). 

Para se avaliar a aplicação dos recursos públicos pela Administração Pública, deve-se levar em conta o 

uso eficaz da informação, o estabelecimento de indicadores de desempenho e a preocupação constante 

com a avaliação do efeito dos serviços e políticas públicas visando ao aumento da eficiência, efetividade 

e transparência da gestão pública.  

 

3. A EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS NÚCLEOS 

A análise da execução dos recursos destinados a atender os Núcleos se limita ao período compreendido 

entre 2009 e 2011. Nesse período houve mudanças na gestão do Centro de Apoio à Educação a 

Distância (CAED) da UFMG na tentativa de atingir os objetivos propostos pelos programas de educação 

do Governo Federal e consequentemente a melhoria na eficiência da gestão pública. 

Os recursos destinados à educação a distância da UFMG são repassados para a Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), fundação de apoio criada com a finalidade de dar apoio, 

suporte administrativo e finalístico aos projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico, de interesse das IFES e também das instituições de pesquisa 
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(BRASIL, 2013). Os dados analisados neste trabalho foram obtidos no sítio da FUNDEP. Pela análise 

desses, percebe-se um aumento da execução financeira dos recursos disponíveis nos Núcleos. No ano 

de 2010, quando se concretizou a mudança na diretoria do CAED, a execução financeira dos Núcleos, 

que antes era de 30% em média, aumentou para 54% e em 2011 para 57%, conforme mostra o Gráfico 

01.  

Gráfico 01 - Média da execução financeira nos anos de 2009, 2010 e 2011. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

Sendo assim, verifica-se que a mudança de gestão influenciou positivamente na execução financeira dos 

recursos dos Núcleos. Cumpre ressaltar que a média de crescimento observada ainda é baixa, tendo em 

vista que cerca de 50% do orçamento previsto para implantação dos cursos de graduação a distância da 

UFMG nesse período deve ser devolvido, por não ter sido utilizado. Nesse sentido, deve-se avaliar o 

quão eficiente está sendo este planejamento orçamentário para a oferta desses cursos. As rubricas 

disponíveis são necessárias e suficientes às demandas dos Núcleos de apoio aos cursos de graduação? 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo foi realizado com o objetivo de analisar a execução orçamentária e financeira dos recursos 

destinados ao financiamento do Núcleo de apoio aos cursos de graduação a distância da UFMG, no 

período de 2009 a 2011. Procurou-se apresentar o planejamento orçamentário na esfera pública e a 

execução financeira e orçamentária dos recursos públicos. Em seguida, buscou-se analisar os dados 

financeiros dos Núcleos, disponibilizados no sítio da FUNDEP.  
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Por meio desses dados, foi possível observar que houve um aumento da execução financeira dos 

recursos após a mudança de gestão no CAED. Entretanto, esta execução financeira ainda é baixa, 

considerando que boa parte dos recursos é devolvida aos cofres públicos. Sendo assim, conclui-se que é 

necessário um planejamento eficaz no que se refere à eficiência dos recursos, ou seja, em sua utilização 

máxima para o alcance das metas previstas. Durante a análise dos dados, constatou-se que, enquanto 

os recursos, em termos monetários, são suficientes para a execução das atividades, são poucas as 

rubricas disponíveis para os Núcleos. As rubricas geralmente consistem em: Diárias, Material de 

Consumo, Passagens, Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica e de Pessoa Física.  

A eficiência dos recursos poderia ser alcançada por meio de um remanejamento entre as rubricas 

disponíveis. Um exemplo seria o aumento dos recursos na rubrica de Serviços de Pessoa Física, visto a 

necessidade de estruturar uma sólida equipe para oferecer apoio administrativo aos cursos de educação 

a distância. Além disso, outra possibilidade para alcançar a eficiência seria a previsão de diferentes 

rubricas nos orçamentos disponibilizadas para os Núcleos. Com a expansão da educação a distância, 

torna-se fundamental ampliar a infraestrutura necessária para atender aos cursos a distância, seja ela 

física ou não. O orçamento poderia, por exemplo, prever rubricas para ampliação do espaço físico, 

realização de obras e para a aquisição de equipamentos e softwares. 

Nesse sentido, apesar dos estudos existentes sobre a execução orçamentária e financeira dos recursos 

públicos, na prática percebe-se que esse tema ainda carece de técnicas de planejamento e controle. O 

orçamento será eficaz e eficiente na mesma medida em que o planejamento e o controle forem, uma 

vez que oferecerão suporte ao processo de avaliação da execução orçamentária e financeira. 
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Resumo: A análise acerca da Gestão de equipes multidisciplinares em Educação a Distância no Ensino 

Superior, com suas inegáveis particularidades, traz consigo a necessidade em atribuir valorização 

adequada aos profissionais que trabalham na Educação a distância (EaD). Sabemos que tal afirmação 

constitui uma visão restrita ao espaço de atuação dos profissionais gestores, porém, acreditamos que o 

gestor é ator de expressiva importância por lidar diretamente com todos os profissionais que compõem a 
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equipe envolvida em um curso ofertado na modalidade à distância. Além disso, é fundamental capacitar 

esse profissional para o tratamento dispensado com pessoas, reconhecendo-os como profissionais 

dotados de capacidade e emoções, e não apenas como meros recursos. Nosso intuito não é apresentar 

um modelo acabado, por assim dizer, de gestor. Tampouco esgotar, neste artigo, nossas reflexões. 

Procuramos, portanto, apresentar algumas características essenciais a esse profissional enquanto 

agente condutor de relações e interrelações existentes em uma equipe de trabalho tão diversa. 

Palavras-chave: Educação a distância, Gestão, Equipes multidisciplinares, Desafios.  

 

Abstract: The analysis about the management of multidisciplinary teams in distance education in higher 

education, with their undeniable circumstances brings with it the need to assign adequate value to 

professionals who work in distance education (EaD). We know that such a claim is a restricted view to 

the performance of professional managers, however, believe that the Manager is expressive actor 

importance for deal directly with all the professionals who make up the team involved in a course offered 

in distance mode. Still, key is to empower this professional for treatment with people, recognizing them 

as professionals endowed with ability and emotions and not just as mere resources. Our aim is not to 

present a finished model, so to speak, of the Manager. Neither deplete in this article, our reflections. We 

therefore present some essential features such as professional driver. 

Keywords: Distance education, Management, Multidisciplinary teams, Challenges. 

 

 

1       INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo geral apresentar uma breve reflexão acerca do papel do gestor 

que trabalha com as equipes multidisciplinares características da Educação a Distância (EaD). Assim:   

[...] para um gestor em EaD criar condições para a realização de um bom 
programa de formação a distância, deve planejar e organizar adequadamente 
todo o sistema de funcionamento das etapas e, também, deve 
dirigir/coordenar e controlar todos os fatores envolvidos no fluxo das 
atividades dos cursos de EaD. Enfim, precisa gerir o seu dinâmico e complexo 
processo de formação. (MILL et al., 2010, p. 6). 
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Partindo do pressuposto de que as funções do gestor da EaD são de caráter bastante complexo, o 

desenvolvimento do presente artigo seguiu uma ordem assim disposta: um tópico sobre a 

regulamentação da EaD no Brasil e, posteriormente, um tópico destinado a apresentar as funções dos 

profissionais que atuam na EaD, com ênfase no gestor, pois: “*...+ o gestor precisa conhecer as 

características dos usuários do ambiente de aprendizagem (corpo docente, discente, técnicos e 

visitantes) para definir as mídias e tecnologias mais adequadas, além do processo de tutoria e serviços 

de apoio” (RODRIGUES apud ARRUDA, 2012, p. 29). 

Como tópico final apresentamos algumas considerações vislumbradas com o intuito de promover 

análises futuras acerca da necessidade em preparar tal gestor para atuar junto a profissionais de perfis 

variados, de forma a conduzí-los harmonicamente no processo de ensino aprendizagem, haja vista que, 

em EaD a qualidade do ensino encontra-se embasada na sincronia entre os atores envolvidos em sua 

execução. 

 

2       A REGULAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

A regulamentação da EaD no Brasil pode ser associada também a uma preocupação com uma política de 

inclusão educacional, conforme art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação), artigo este posteriormente regulamentado pelos Decretos 2.494 e 2.561, de 1998 – 

e, ambos revogados pelo Decreto 5.622, em vigência desde sua publicação em 20 de dezembro de 2005, 

teremos que:             

No Decreto 5.622, ficou estabelecida a política de garantia de qualidade no 
tocante aos variados aspectos ligados à modalidade de educação à distância, 
notadamente ao credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento 
e avaliação, harmonizados com padrões de qualidade enunciados pelo 
Ministério da Educação. (SEED, 2007, p. 2) 

 

O Decreto acima mencionado deixa clara a preocupação com a qualidade a ser ofertada nos cursos da 

modalidade EaD. Vale destacarmos que, quando nos referimos à política de inclusão educacional, 

estamos tratando de condições de “participar” democraticamente, de um movimento que é 

caracteristicamente marcado por avanços e retrocessos: educação para todos. Nossa intenção é 

destacar o papel das pessoas que trabalham em um curso ofertado na modalidade EaD e salientar qual 

o papel dos gestores encarregados de conduzirem tais pessoas na realização de suas funções. Esta 
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condução envolve desde o recrutamento e seleção dos profissionais até a capacitação continuada que 

deve permear toda a oferta de um curso na modalidade EaD. 

Quando nos referimos ao papel das pessoas, acreditamos que cabe ao gestor de equipes 

multidisciplinares que trabalham na EaD importância fundamental enquanto ator encarregado de 

conduzir profissionais dos mais variados perfis. Sabemos pois, que: 

Uma equipe multidisciplinar para um projeto de EAD deve ser composta de: 
professores: pessoas responsáveis por criar os cursos, aulas, etc; especialista 
didático-pedagógico em EAD: profissional com formação pedagógica e que 
possui experiência projeto de EAD; engenheiro de software: profissional que 
insere, modela a informação no ambiente (software, por exemplo) em 
questão; psicólogo: profissional que tenta resolver problemas sociais, culturais 
entre os participantes do EAD; arquiteto da informação: profissional que 
constrói o curso no ambiente, este profissional seria comparado a um web-
design com noções de arquitetura e semiótica; e por fim aluno que deve 
aprender com satisfação. (FABRI, CARVALHO, 2005 apud RIBEIRO, 2007, p. 10-
11). 

 

Nesse ínterim, apresentaremos no próximo tópico um breve panorama acerca das funções dos 

profissionais que atuam na EaD e explanaremos mais detalhadamente as funções do gestor. 

 

3       AS FUNÇÕES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA EAD E O PAPEL DO GESTOR 

Na EaD o processo de ensino aprendizagem é realizado de forma compartilhada, ou seja, são vários os 

atores que contribuem para a construção do saber. Como mencionado anteriormente, na EaD trabalha-

se com equipes multidisciplinares. Mas quais seriam os profissionais que compõem tais equipes? 

De acordo com os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância – SEED/MEC, os 

profissionais estão dispostos em três categorias: docentes, tutores e pessoal técnico administrativo 

(SEED/MEC, 2007, p. 19-20). Estes atores atuam desempenhando funções indispensáveis ao processo 

educacional e realizadas em busca de um fim comum: educar à distância com qualidade. 

É importante que apresentemos as funções de cada um desses profissionais para entendermos qual a 

dinâmica a ser estabelecida entre estes e o gestor encarregado de gerir equipes. 

Os professores que atuam na modalidade EaD têm como principais funções, basicamente:  

(a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; 
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b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a 
procedimentos e atividades pedagógicas; 
c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e 
atitudes; 
d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas 
quanto complementares; 
e) elaborar o material didático para programas a distância; 
f) realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em 
particular motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes; 
g) avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um 
projeto de ensino superior a distância. (SEED/MEC, 2007, p. 20). 

 

Para que as atividades dos professores sejam colocadas em prática, esses profissionais contam com o 

pessoal técnico administrativo. Ainda segundo os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior à 

Distância, acerca do corpo técnico administrativo: 

A atuação desses profissionais, nas salas de coordenação dos cursos ou nos 
centros de educação a distância das instituições, tem como principais 
atribuições o auxílio no planejamento do curso, o apoio aos professores 
conteudistas na produção de materiais didáticos em diversas mídias, bem 
como a responsabilidade pelo suporte e desenvolvimento dos sistemas de 
informática e suporte técnico aos estudantes. (BRASIL, 2012) 

 

Além dos atores supracitados, uma figura de expressiva importância na EaD é o tutor, uma vez que:  

O tutor, em síntese, constitui um elemento dinâmico e essencial no processo 
ensino-aprendizagem, oferecendo aos estudantes os suportes cognitivos, 
metacognitivo, motivacional, afetivo e social para que estes apresentem um 
desempenho satisfatório ao longo do curso. Deverá, pois, ter participação ativa 
em todo o processo. Por isso, é importante que se estabeleça uma vinculação 
dialogal e um trabalho de parceria entre o tutor, o professor/especialista e a 
equipe pedagógica. (PRETI, 1998, p.43) 

Podemos observar que todas as funções dos atores aqui descritas não correspondem a funções isoladas, 

ou seja, para que tudo funcione com a qualidade e padrões requeridos é necessário que haja uma 

harmonização das relações existentes entre estes profissionais. Partindo dessa premissa, vale ressaltar o 

desafio enfrentado pelo gestor dessas equipes. Se o gestor de equipes em EaD não for suficientemente 

preparado para lidar com questões que vão além da aprendizagem, que ultrapassem os recursos 

tecnológicos e que valorizem o ser humano com respeito, a proposta está fadada ao fracasso.  
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É fundamental destacar que cabe ao gestor de equipes atuar em várias dimensões que vão desde a 

implantação do projeto pedagógico do curso, suas ferramentas, passando pela dimensão mais 

significativa desta modalidade: as pessoas, os profissionais que atuam para tornar viável a consolidação 

da proposta, conforme pode ser observado no Quadro 1. 

QUADRO 1 - Gestão de Programa em EaD  [Fonte: SARTORI e ROESLER (2004).] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar mediante a análise do quadro, a gestão em EaD subdivide-se em três 
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O quadro apresentado por Sartori e Roesler (2004) pode ser entendido como uma ilustração resumida 

das funções que cabem ao gestor, funções estas apresentadas nos Referenciais de Qualidade em EaD, 

da forma que segue: 

- informar-se sobre o potencial das tecnologias na educação presencial e a 
distância; 
- avaliar com clareza o que é novo e o que é permanente em     educação 
(tecnologias de ponta não eliminam a necessidade do domínio escrito e falado 
da língua; do desenvolvimento do raciocínio lógico; da aquisição dos conceitos 
matemáticos, físicos e químicos básicos; dos conhecimentos, competências, 
hábitos, atitudes e habilidades necessários para trabalhar e usufruir plena e 
solidariamente a vida); 
- sensibilizar sua equipe para as mudanças necessárias; 
- identificar, em conjunto com os profissionais da instituição, quais as áreas 
com maior probabilidade de sucesso para iniciar o processo de inserção das 
tecnologias nos cursos de sua instituição e sua oferta a distância; 
- coordenar a definição de um plano estratégico de trabalho e seu cronograma; 
- identificar possíveis parceiros nas áreas pública e privada; 
- buscar financiamento para apoiar todas as ações que sejam necessárias, em 
especial: preparação e contratação de pessoal, aquisição de infra-estrutura 
tecnológica, produção de materiais didáticos, desenvolvimento de sistemas de 
comunicação, monitoramento e gestão, implantação de pólos 
descentralizados, preparação da logística de manutenção e de distribuição de 
produtos. (BRASIL, 2012) 

Como podemos ver, a gama de atividades que cabe ao gestor de equipes em EaD é enorme. Um 

elemento, no entanto, nos interessa em maior magnitude: a questão disposta na terceira função da lista 

acima – Sensibilizar sua equipe para as mudanças necessárias. Mediante o destaque desta “função” que 

cabe ao gestor, surge o questionamento de que não será esse o maior desafio que cabe a esse 

profissional – o gestor de equipes multidisciplinares em EaD?  

A sensibilização mencionada nas funções que cabem ao gestor pode ser o início de uma conscientização 

para o fato de que as pessoas são constantemente influenciadas pelo meio ao qual estão expostas. Se 

encontram em um gestor de equipes um profissional que saiba ouvi-las, que atenda minimamente às 

necessidades dessas pessoas enquanto profissionais, desenvolverão a ideia de que o trabalho que 

realizam é valorizado e que têm um objetivo maior do que atender simplesmente a uma questão 

mecânica, mercantilizada. Então: 

 [...] assim como na educação presencial, a função do gestor na modalidade a 
distância é dirigir o trabalho dos membros da instituição por meio de 
planejamento, da organização, direção e controle por meio da elaboração de 
estratégias, definições de objetivos e execução dos planos de coordenação de 
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atividade, além de solucionar conflitos e detectar supostas falhas e erros com 
relação ao plano. (RUMBLE, 2003 apud MILL et al., 2010, p. 13) 

Ainda que haja uma semelhança entre a gestão realizada na educação presencial com a realizada na 

EaD, é válido salientar que: 

O gestor da EaD precisa compreender que a natureza do processo educativo 
não se confunde com a natureza do processo produtivo e, também, que a 
natureza do processo educativo virtual (a distância) distingue-se do processo 
educativo presencial. Claro que a gestão educacional dessa modalidade 
também prevê decisões de planejamento, organização, direção e controle 
semelhantes àquelas da educação  presencial do ensino superior e também 
preocupa-se com instalações, espaço, tempo, dinheiro, informações e pessoas. 
(MILL et. al., 2010, p. 13) 

A questão do planejamento merece atenção especial na EaD para que o processo de ensino 

aprendizagem não se apresente como fragmentado. Explicando de outra forma, o fato da equipe que 

compõe tal processo educativo ser formada por inúmeros profissionais de diferentes perfis faz com que 

seja desafiador para o gestor. Isto por que exige que este saiba conciliar os saberes de tais profissionais 

em prol de um único objetivo: educar mantendo padrões de excelência que exigem a articulação de tais 

saberes. Corroborando com a ideia de Mill: 

[...] a gestão compreende o planejamento, a organização, o controle, a 
coordenação e a liderança referente às ações decisórias de uma organização 
para atingir seus objetivos. O planejamento trata da definição de objetivos, de 
recursos e de atividades, bem como das melhores alternativas para alcançar as 
metas estabelecidas. A função de organizar refere-se à atribuição das 
responsabilidades, à distribuição da autoridade e ao estabelecimento das 
relações entre pessoas. A liderança é a capacidade do gestor de conduzir o 
grupo para alcançar seus próprios objetivos e os objetivos da instituição e de 
tomar decisões pautadas numa visão de futuro, por isso o líder comanda, 
delega, cobra resultados e ações de seus liderados. Coordenar, neste contexto 
significa adotar uma postura de colaboração visando à integração e sincronia 
entre as atividades. (LACOMBE; HEILBORN apud SARTORI; ROESLER, 2004, p.1) 

 

É importante lembrar que o gestor é um agente com relativa autonomia e diretamente envolvido com 

as diretrizes estabelecidas nos processos educacionais. Assim sendo, é necessário que este gestor 

apresente uma visão bastante ampla acerca das necessidades de sua equipe, que compreenda a gestão 

como um processo contínuo de exercício da comunicação clara e que, além disso, entenda que todos os 

papéis desempenhados estão interligados, conectados em prol do saber. 
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Dada a complexidade do tema gestão, particularmente gestão na e da EaD e, partindo do pressuposto 

de que o êxito de um curso ofertado nesta modalidade dependerá em grande parte do gestor destinado 

à condução de equipes multidisciplinares, vários elementos que envolvem essa gestão foram destacados 

até o presente momento. 

Não caberá aqui aprofundarmos a discussão acerca de todos estes elementos, mas convém 

mencionarmos a importância da comunicação entre o gestor e sua equipe. É a comunicação clara e 

aberta que propiciará a este gestor uma resposta satisfatória dos envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem na EaD. Entendemos que a complexidade e o desafio da gestão implicam no atendimento 

de qualidade a cada “categoria” de gestão (aprendizagem, financeira/de pessoas, do conhecimento, 

etc). Esse atendimento por seu turno deve satisfazer aos interesses de todos envolvidos, cada qual 

dentro de sua atuação específica.  

Podemos citar um exemplo dessa natureza: o desenho pedagógico (gestão da aprendizagem) do curso 

ofertado na modalidade EaD encontra-se diretamente relacionado com a infraestrutura física e 

tecnológica (gestão financeira e de pessoas), e tais aspectos encontram-se no âmbito das políticas de 

formação de equipes (gestão do conhecimento). Com efeito, a gestão é complexa pois requer do gestor 

muito mais do que o ato de gerir a equipe, requer o “saber ouvir” e estar atento à necessidade de 

mudanças, muitas vezes emergenciais, que requerem uma reconsideração de atitudes e até mesmo de 

posturas. Em suma, a gestão de equipes multidisciplinares terá êxito quando ouver uma sintonia entre 

os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem: pessoal técnico-administrativo, professores, 

tutores etc. Seria o gestor, em poucas palavras, um maestro a reger uma orquestra. 

 

4       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no exposto, é possível afirmar que  o cuidado maior do gestor de equipes multidisciplinares 

em EaD está em estabelecer um tratamento adequado a seus diversos atores, tratando-os como 

pessoas dotadas de conhecimentos e saberes, e não apenas como meros recursos.  

Façamos um parêntese para dizer que os gestores de cursos do ensino superior possuem autonomia 

para realizar uma gestão diferenciada, pois cada instituição que oferece a modalidade EaD possui um 

Centro de Educação a Distância responsável por unificar as diretrizes e repassá-las às unidades 

acadêmicas, sendo que ao coordenador dessas unidades acadêmicas caberá cumprir tais diretrizes na 
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sua íntegra ou estabelecer formas de operacionalização que estejam em conformidade com seu curso 

específico. 

Entendemos que caberá ao gestor de equipes multidisciplinares em EaD o desenvolvimento de algumas 

competências e uma habilidade muito sutil para lidar com diferentes perfis dos profissionais que 

compõem a sua equipe. A necessidade de aconselhamento, motivação e acompanhamento são itens 

imprescindíveis para o sucesso de sua atuação. Deverá atribuir aos atores da EaD papel fundamental de 

caráter exclusivo, levando-se em conta cada função e sua importância no projeto político pedagógico do 

curso no qual atuam. 

Ao se pensar em questionamentos acerca do porquê enfatizar a necessidade em se preparar o gestor de 

equipes da EaD, acreditamos que a resposta esteja na função deste enquanto protagonista de um 

movimento complexo e desafiador: atuar globalmente e atender individualmente cada anseio e 

necessidade do profissional, que está envolvido nessa rede de atividades que permite a consolidação da 

proposta de educar a distância com qualidade. Desse modo: 

Gerir uma instituição de EAD requer uma diversidade de conhecimentos muito 
maior do que gerir uma escola, um liceu ou uma universidade, e, no seu todo, 
não será possível recrutar pessoal com estes conhecimentos. A instituição terá 
de desenvolver o seu próprio pessoal, até que ele atinja a diversidade e 
profundidade de conhecimentos necessários. Realisticamente, isto demora o 
seu tempo, e não será exagero dizer que uma nova instituição de EAD precisa 
de 2 a 5 anos até que o núcleo do seu pessoal atinja o pleno da sua capacidade 
operacional. (FREEMAN, 2003 apud RIBEIRO, 2007, p. 7) 

 

As palavras de Moran conseguem traduzir de forma simples e clara o que foi descrito ao longo do texto 

e elucidado por Freeman (2003): 

As mudanças institucionais culturais precisam de gestores competentes e 
abertos e de equipes de profissionais dispostos a aprender e que tenham 
condições de experimentar sem medo, com uma profunda interação entre 
gestores, educadores, alunos, pais e o entorno. (MORAN, 2010, s.p) 

 

Podemos observar que são necessárias mudanças diversas para que um perfil ideal seja traçado para um 

gestor de equipes que trabalha com EaD. Em primeiro lugar, acreditamos na possível retomada dos 

ideais genuínos da Educação com vistas à inclusão social e que tais ideais sejam paulatinamente 

impregnados na forma de gestão, em particular nas Instituições de Ensino Superior. 
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Considerando que as Instituições de Ensino Superior são tidas como berço de criação e disseminação do 

conhecimento apontamos a necessidade em se trabalhar com questões dessa magnitude valorizando, 

assim, a essência do conhecimento. 

Então, é desafiador praticar uma gestão que coadune todos os complexos elementos de um curso 

ofertado à distância e acreditamos ser indispensável a valorização das relações humanizadoras tendo 

como mola propulsora dessas relações a atuação do gestor das equipes multidisciplinares em EaD. A 

democratização da atuação desse gestor representa um aspecto capaz de atribuir sentido maior a uma 

modalidade de educação tão nova e instigante. Se tal modalidade já traz consigo a inclusão social como 

meta, porque não acrescentar a democratização das relações existentes no bojo de sua administração? 

Já que todos participam ativamente de todas as etapas de implantação e funcionamento de um curso de 

EaD, por que não tornar essa participação efetiva transformando o gestor em intérprete das 

necessidades e anseios de sua equipe? 

Para ser um intérprete das necessidades e anseios de sua equipe, o gestor deve se conscientizar da 

necessidade de diálogo constante com seus pares, responsabilizar de fato, cada membro de sua equipe 

pela construção coletiva do aprendizado. 
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RESUMO: O processo de institucionalização da Educação a Distância nas instituições de Ensino Superior 

encontra-se numa fase de desenvolvimento, considerando as sinalizações dos órgãos e agentes que 

fomentam e mantém o financiamento das políticas e que traçam diretrizes para o regime de 

funcionamento e oferta dos cursos na modalidade. Diante desse cenário, as Instituições Públicas de 

Ensino Superior (IPES) estão preparadas para inserir as ações em EaD em seu cotidiano? Os gestores 

acadêmicos estão aptos a desenvolver um novo modus operandi que promova o ensino e assegure a 

qualidade da formação discente dentro dos parâmetros definidos pelos órgãos governamentais que 

regulam a Educação Superior no país? São a essas questões que o presente estudo pretende responder, a 

partir da análise do cenário atual da Educação a Distância. A partir, ainda, da análise do discurso de 
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gestores acadêmicos de determinada Instituição Pública de Ensino Superior, identificando os entraves 

que dificultam a dinâmica do processo de institucionalização da Educação na modalidade a distância. 

PALAVRAS-CHAVES: Institucionalização, Educação a Distância, Ensino Superior. 

 

ABSTRACT: The process of institutionalization of Distance Education (DE) in Public Institutions of Higher 

Education (PIHE) is a development stage, considering the signs of the organs and agents that promote 

and maintain funding and policies that outline guidelines for the scheme operation and offering of 

courses in this modality. Given this scenario, the PIHE are prepared to insert the actions in distance 

education in their daily lives? The academic managers are able to develop a new modus operandi that 

promote education and ensure the quality of training students within the parameters set by government 

agencies that regulate higher education in the country? It is these questions that this study aims to 

answer, through the analysis of the current scenario of Distance Education, from the analysis of the 

discourse of academic managers of certain Public Institution of Higher Education, identifying obstacles 

that hinder the dynamics of the process of institutionalization of Education Superior in distance mode. 

KEY-WORDS: Institutionalization. Distance education. Higher education. 

 

1. Introdução 

Atualmente, a Educação a Distância (EaD) constitui uma realidade na qual as instituições federais de 

Ensino Superior estão inseridas. Com o desenvolvimento e aprimoramento de novas tecnologias de 

informação e comunicação, é possível estabelecer uma interação efetiva entre os sujeitos do processo 

de educação formativa, além de promover a disseminação de informações e, consequentemente, a 

construção coletiva do aprendizado, por meio da mediação tecnológica.   

No Brasil, a EaD ainda é uma modalidade em desenvolvimento, com aspectos sendo discutidos e em 

construção, tais como a organização e estrutura das instituições, os novos papéis e responsabilidades 

dos professores e alunos e a melhor forma de utilizar e organizar as tecnologias de comunicação e 

informação (CASTRO, 2009). Nesse sentido, Reis (2009) destaca que é necessário compreender a 

Educação a Distância como uma prática inovadora dos processos de ensino-aprendizagem e, então, 

refletir sobre a adequação da universidade em seus aspectos de formalização, centralização e 

complexidade em relação ao aspecto inovador que esta prática representa. 
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A oferta de cursos a distância tem sido um meio para o recebimento de recursos financeiros 

complementares nas universidades públicas, mediante pagamento de bolsas e subsídios, que custeiam a 

contratação de pessoal, os equipamentos e o material de consumo para esses cursos. Nesse sentido, o 

desafio para as Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) tem sido compartilhar as novas TIC 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) nas modalidades presencial e a distância, assim como 

integrar a gestão pedagógica e a acadêmico-administrativa desses cursos. 

Por outro lado, nas IPES ainda existem resistências a aceitar que a EaD possa ser realizada com o mesmo 

nível de qualidade que a educação presencial: algumas, por medo da inovação e da mudança de papéis 

dos agentes educacionais; outras, por preconceito ou por acreditar que a Educação a Distância é um 

caminho mais fácil para a obtenção do diploma.  

 

2. O problema da pesquisa e discussões preliminares 

Nos últimos anos, os gestores das IPES têm desenvolvido esforços para consolidar as ações de EaD nas 

respectivas instituições. De acordo com a presidência do fórum de coordenadores institucionais do 

programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 2012, 112 instituições estavam habilitadas para a 

oferta de cursos superiores na modalidade a distância. Contudo, observa-se a existência de entraves 

que dificultam e/ou desafiam a inserção da EaD na cultura organizacional das IPES. Para Silva (2009, p. 

113): 

[...] a cultura é resultado de uma visão compartilhada por um grupo e isso 
caracteriza a sua ênfase no nível coletivo da aprendizagem, o que permite a 
construção coletiva da realidade social.  

Outro aspecto relevante se concentra no fato de as Instituições Públicas de Ensino Superior possuírem 

diferentes estruturas de gerenciamento das políticas e ações da EaD em sua estrutura interna, podendo 

essas ações estarem vinculadas à administração central da reitoria ou a uma das unidades acadêmicas 

da instituição. Desse modo, na modalidade a distância, cada universidade tem seu processo de 

amadurecimento institucional em ensino, pesquisa e extensão.  Assim, é comum termos, no 

organograma das IPES, a estrutura de centro, núcleo e secretaria de EaD ou, ainda, a coordenação da 

EaD estar distribuída em unidades acadêmicas ou pró-reitorias de graduação. Em regra, esses locais 

oferecem estrutura física, tecnológica e de recursos humanos aos departamentos que oferecem cursos 

a distância e a professores que trabalham com o uso de tecnologias da EaD em suas disciplinas no 

ensino presencial.  (NOVAIS E FERNANDES, 2011). 
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É nessa realidade que as IPES se deparam com desafios a serem superados, pois, por um lado, as TIC 

vêm promovendo um reencantamento ao processo e, por outro, são relatadas dificuldades associadas 

ao seu uso, além de controvérsias quanto ao seu reconhecimento, fatores que demonstram que a EaD, 

no Brasil, ainda não é uma prática institucionalizada. (ASSMAN, 2005). 

Ao analisar os impactos da modalidade de ensino a distância no meio acadêmico, Belloni (2003, p. 15) 

comenta sobre as peculiaridades do contexto educacional, enfocando que “*...+ o campo da educação é 

extremamente complexo e altamente resistente à mudança”. Essa afirmação encerra uma reflexão 

sobre o papel das IPES na contemporaneidade, pois a evolução do sistema educativo ‒ como 

consequência do desenvolvimento da sociedade, resultante de uma adaptação inevitável das pressões 

exteriores do ambiente social, político e cultural do qual faz parte ‒ leva seu ambiente interno a ter o 

domínio ampliado para fora dos limites físicos. Essa expansão redefine papéis, tendo em vista que o 

ensino é também processado aquém e além de limites dos muros. 

As políticas públicas para a expansão e o desenvolvimento da EaD como modalidade de educação já são 

realidade. O Ministério da Educação (MEC), por meio de sucessivas normatizações e de credenciamento 

e avaliação de cursos e instituições, tem iniciado o processo de institucionalizar a EaD, o que, conforme 

conceito do dicionário, pode ser entendido  como "dar começo, estabelecer, fazer comum". Por sua vez, 

Silva (2009, p. 124) amplia esse conceito de institucionalização, focando-a como “processo de fixar a 

aprendizagem que ocorre em indivíduos e grupos dentro dos departamentos de uma organização, 

incluindo sistemas, estruturas, procedimentos e estratégias”. 

No contexto dos estudos organizacionais, a teoria que aborda a adaptação das organizações frente às 

mudanças e transformações é a Teoria Institucional (TI). Ela procura explicar como as organizações 

surgem ou se tornam estáveis. Mais especificamente, investiga como práticas e padrões adquirem 

condição de valores e são legitimados nas estruturas sociais. Essa abordagem teórica identificou, em 

nível macro, o isomorfismo institucional, isto é, a homogeneização de processos e estruturas das 

organizações que operam dentro de um mesmo campo, como forma de garantir a sobrevivência, ou 

permanência, por intermédio de legitimação (DIMAGGIO; POWELL, 1992). Soma-se a esse processo, em 

nível micro, a construção de normas compartilhadas pelos atores individuais, por meio de diferentes 

variáveis que interagem entre si, se constituindo na base da legitimação das ações (ESMAN, 1966; 

ESMAN; BLAISE, 1972).  
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Por fim, compreende-se que os indivíduos responsáveis pela execução de tarefas e procedimentos 

personificam e validam os principais modelos funcionais de operação necessários para a adequação das 

entidades às demandas sociais, adicionando complexidade à situação. Esse fenômeno ocorre em função 

das interações internas, juntamente com os enlaces externos, que levam as ações isomórficas e as 

conduzem a um processo de homogeneização (DIMAGGIO; POWELL, 1983), nem sempre são ações 

publicamente antagônicas. 

A legislação que trata da Educação a Distância se tornou bastante ampla nos últimos anos, no Brasil. Em 

relação ao sistema Universidade Aberta do Brasil, não é diferente: há diversas espécies normativas que 

regulam e ajustam o sistema, que obteve uma adesão exponencial pelas IPES, objetivando o aumento 

em suas respectivas matrizes orçamentárias e investimentos. Desta forma, justifica-se a necessidade de 

um elevado número de resoluções e portarias ‒ como uma forma de evitar distorções e atender às 

demandas dos gestores ‒ regulamentados por instâncias como o Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e as IPES. (COSTA, 

2007). 

Entre as ações das IPES que estão avançadas nos processos de institucionalização da EaD, podemos citar 

as seguintes:  

 inserção de uma política de EaD no Plano Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI);  

 aprovação de regimento da modalidade para oferta de cursos de graduação; 

 criação de uma diretoria específica para EaD;  

 formação e capacitação para professores e técnicos administrativos;  

 oferta de cursos de extensão; 

 lançamento de editais para oferta de disciplinas e fomento para pesquisas;  

 criação de vagas de monitoria;  

 utilização de plataforma virtual integrada com dados do sistema acadêmico.  

 

Outra estratégia que tem resultado numa experiência significativa ‒ a ser considerada no sentido de 

integrar os cursos presenciais e a distância ‒ diz respeito à oferta de disciplinas a distância nos cursos 

presenciais. A portaria de n° 2.253/2001, do MEC, oferece a possibilidade de as instituições de Ensino 

Superior credenciadas modificarem o projeto pedagógico de seus cursos, de modo que possam, em até 
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20% das disciplinas e componentes do seu currículo, utilizar métodos não presenciais. Acerca disso, a 

portaria nº 4.059/2004 define o conceito de modalidade semipresencial como quaisquer atividades 

didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem que utilizem tecnologias de comunicação 

remota, centrados na autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em 

diferentes suportes de informação. 

Nessa perspectiva, o problema de pesquisa gira em torno da seguinte questão central: que aspectos 

dificultam/desafiam o processo de institucionalização da Educação a Distância no sistema federal de 

Ensino Superior no Brasil, na concepção dos seus gestores acadêmicos? 

Para responder à questão (a partir do conhecimento empírico obtido por meio da observação in loco das 

discussões levantadas junto aos docentes que coordenam cursos na modalidade a distância) o presente 

estudo parte do pressuposto de que existe uma problematização detectada a partir de observações 

preliminares sobre o fenômeno da institucionalização da Educação a Distância nas IPES. Considerando o 

conhecimento empírico do pesquisador, de acordo com DINIZ e SILVA (2008), a pesquisa que pretende 

ser desenvolvida se enquadra numa perspectiva dialética, que parte de inferências do pesquisador com 

base na observação in loco e na análise qualitativa. 

A análise qualitativa ocorrerá a partir das interpretações da revisão literária do tema, em contraposição 

aos discursos empregados pelos participantes da pesquisa, por meio da realização de um debate 

estruturado com os gestores a partir de um roteiro elaborado previamente. Nos assuntos a serem 

debatidos, serão levantadas questões sobre o processo de institucionalização e sobre os desafios de 

inserção da modalidade a distância no contexto universitário, evidenciando elementos que promovam a 

reflexão a partir das hipóteses levantadas na problematização e focalizando argumentos que reforcem 

ou proporcionem uma mudança de pensamentos. 

Para o alcance dos objetivos do estudo, o processo de pesquisa se iniciará com a realização do 

mapeamento dos gestores acadêmicos, traçando um perfil desses gestores a partir de indicadores de 

idade, sexo, formação acadêmica e tempo de serviço exercendo o cargo de gestão. Esses dados serão 

gerados por meio da consulta de relatórios junto ao departamento de administração de pessoal da IPES 

na qual a pesquisa será aplicada e, ainda, de outros documentos institucionais. De posse desses dados 

iniciais, pretende-se fazer uma abordagem em pequenos grupos de gestores, de acordo com o 

Centro/Unidade Acadêmica/Órgão em que se encontram em exercício, agendando audiências e 

promovendo um debate, baseado em roteiro prévio citado anteriormente, com os gestores mapeados.  
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Durante a audiência com os gestores acadêmicos, planeja-se apresentar questões relacionadas ao 

pensamento do gestor sobre as políticas e ações de EaD adotadas pela IPES, discutindo ideias e 

realizando inferências quanto aos aspectos que dificultam/desafiam a institucionalização da EaD. Os 

referidos debates serão documentados por meio de gravação para análise a posteriori, a partir da 

análise do discurso dos participantes, definida por Porto (2010) como: 

[...] uma prática da linguística no campo da Comunicação, e consiste em 
analisar a estrutura de um texto e a partir disto compreender as construções 
ideológicas presentes no mesmo.  

Para viabilizar e agilizar a análise, poderão ser utilizados aplicativos/programas computacionais. Com 

base nessa compreensão, a ser construída, pretende-se identificar os entraves institucionais para a 

consolidação das práticas educacionais que se constituem na modalidade a distância. Em paralelo, o 

pesquisador, na condição de membro da comunidade universitária, poderá participar de eventuais 

momentos promovidos pela instituição (caso ocorram), nos quais se discutirão diretrizes que envolvam 

políticas e ações na modalidade a distância. 

 

3. Considerações finais 

Considerando que o presente estudo encontra-se em fase de desenvolvimento, pretende-se 

especificamente, com a presente investigação: coletar informações que auxiliem na compreensão do 

processo de implantação das políticas e ações de EaD no âmbito de uma determinada IPES; descrever o 

cenário atual do processo de institucionalização da EaD na IPES, a partir das políticas e modelos de EaD 

em vigor; e, ainda, induzir os gestores acadêmicos a uma reflexão sobre como superar os 

dificuldades/desafios da institucionalização da EaD no âmbito do Ensino Superior. 

Partindo desses princípios, a finalidade da pesquisa ora exposta é apresentar um panorama da realidade 

atual da Educação a Distância, através da exposição in loco do cenário institucional de determinada IPES 

a partir da percepção dos gestores acadêmicos que compõem o quadro decisório das unidades 

acadêmicas, bem como diagnosticar aspectos que dificultam o processo de institucionalização da 

modalidade, propondo medidas que possam agilizar a incorporação das ações de EaD no cotidiano da 

referida Universidade. 

Em última análise, a pesquisa pretende fomentar a discussão sobre a realidade institucional, 

promovendo uma reflexão sistematizada da cultura emergente, buscando uma conscientização coletiva 

dos gestores quanto às possibilidades de se conceber a EaD como forma de disseminar o saber 
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acadêmico, mediada pelo uso das TIC, contribuindo para o autodesenvolvimento dos estudantes, 

caracterizados como agentes formadores e gestores de sua aprendizagem. 
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Resumo: Este artigo aborda o processo de implementação da Universidade Aberta do Brasil (UAB, 

Universidade Aberta do Brasil), visando discutir a gestão de um polo de apoio presencial, desde a 

implementação da UAB em 2007. É parte de uma tese de doutorado que estamos desenvolvendo sobre a 

institucionalização da educação à distância, com foco na proposta da UAB, de estabelecer um sistema 

nacional de educação a distância. Inicialmente, destaca os marcos legais da criação da UAB e a 

caracterização de um polo de apoio presencial, para discutir sua realidade, quando monitorada, e as 

condições para ser capaz ou não de restringir os cursos. Em uma tentativa de exemplificar a situação 

apresentada sobre a infraestrutura dos polos, também são destaques os principais desafios enfrentados 

por um polo presencial para atender os requisitos e cumprir o acordo de cooperação técnica estabelecido 

com as instituições e com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, 

responsável pelo Sistema UAB desde 2009. 

Palavras-chave: Gestão, Infraestrutura, Universidade Aberta do Brasil. 
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Abstract: This paper addresses the implementation process of the Universidade Aberta do Brasil (UAB, 

Brazilian Open University), seeking to discuss the management of the presential support facilities since 

the implementation of the UAB in 2007. Is part of a doctoral thesis that we are developing about the 

institutionalization of the distance learning education , focusing on the proposal of the UAB to establish 

a national distance education system. Initially, is highlighted the legal framework of the UAB creation 

and the characterization of a presential support facility, to further discuss its reality, when it is 

monitored, the conditions to be able or not to abridge the courses. In an attempt to exemplify the 

presented situation about the infrastructure of the presential support, it is also highlighted the main 

challenges faced by the these to meet the requirements and comply with the technical cooperation 

agreement established with the institutions and the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES, Coordination of Improvement of Higher Education Personnel), responsible for 

System UAB since 2009. 

Key-words: Management, Infrastructure, Open University of Brazil 

 

 

1       INTRODUÇÃO 

A Universidade Aberta do Brasil - UAB surgiu como uma das ações para a expansão e democratização da 

Educação Pública Superior.  

Criada pelo Decreto 5.800 de junho de 2006, visa estabelecer um amplo Sistema Nacional de Educação a 

Distância, adotando regime de colaboração entre instituições públicas de ensino superior e Municípios, 

Estados ou Distrito Federal na oferta de cursos superiores de qualidade. Prioriza para essa oferta a 

formação do docente da educação básica.  

A ideia de um sistema articulador entre os entes parceiros, para atender as demandas locais, teve a 

adesão de proponentes de polo de apoio presencial da rede municipal e estadual, quando do primeiro 

edital lançado em dezembro de 2005 pela então Secretaria de Educação a Distância - SEED/MEC. O 

referido edital selecionou 175 polos para oferta de cursos no primeiro semestre de 2007 e 117 polos 

para o segundo semestre do mesmo ano. 
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Os polos selecionados implantaram uma nova realidade em muitos municípios brasileiros através dos 

cursos superiores de instituições públicas federais e estaduais que passaram a ser ofertados atendendo 

a população local e circunvizinha.  

Nesse sentido, faremos um breve levantamento da atual realidade dos polos UAB, os quais vem sendo  

monitorados pela CAPES desde 2011 e estão sendo classificados e reclassificados quanto a estarem 

aptos para fazer parte do Sistema UAB. 

Trazemos a experiência de um polo UAB do interior pernambucano que se encontra classificado como 

"apto com pendências", discutindo a problemática que o levou a ser classificado como tal. 

 

2       CARACTERIZAÇÃO DE UM POLO DE APOIO PRESENCIAL NO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO 

BRASIL 

Cada polo UAB se constitui num espaço de realização das atividades presenciais de instituições 

parceiras, sendo caracterizado como: "unidade operacional para o desenvolvimento descentralizado de 

atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância pelas 

instituições públicas de ensino superior" (Decreto 5.800/06) 

Ao se apresentar como proponente de um Polo UAB, estados e municípios devem oferecer uma 

infraestrutura mínima necessária: 

 Sala para coordenação de polo  

 Sala para tutores presenciais  

 Sala para secretaria acadêmica  

 Sala de professores 

 Biblioteca 

 Laboratório de informática conectado a internet 

 Laboratórios pedagógicos de acordo com os cursos ofertados 

 Sala de Aula presencial 

Já em termos de recursos humanos, deve dispor de profissionais para compor a equipe técnico-

administrativa, entre os quais: o coordenador do polo, secretário acadêmico, técnico em informática, 

bibliotecário, auxiliar de biblioteca, de limpeza, vigilantes, além dos tutores presenciais dos cursos, que 

foram vinculados ao polo como bolsistas MEC/CAPES. 



EIXO 1 - GESTÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 
 

113 

Quando da aprovação do Polo e dos cursos propostos, prefeituras e instituições de ensino, assinam um 

acordo de cooperação técnica para regimentar a parceria, assumindo a partir daí responsabilidades e 

funções.  

Tal acordo visa estabelecer o compromisso de cada partícipe na operacionalização do sistema, cabendo 

aos mantenedores de Polo, entre estes compromissos:  

a) Criar e manter a estrutura necessária para o funcionamento do polo de 
apoio presencial, de acordo com o Edital UAB/SEED/MEC e avaliação realizada 
pela Comissão de Seleção instituída pela Portaria nº 1.097, de 30 de maio de 
2006, publicada no Diário Oficial da União de 31 de maio de 2006 e 
orientações da SEED; 
b) Institucionalizar, mediante instrumento legal específico, junto aos órgãos 
competentes, o polo de apoio presencial a fim de garantir a criação, 
implantação, manutenção e continuidade do polo, bem como o pleno 
desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas referentes aos cursos; 
(...) 
c) Criar estrutura física e de recursos humanos a fim de manter a boa 
qualidade das atividades a serem executadas no polo; 
d) Responsabilizar-se pela contratação de pessoal com vistas à execução das 
metas e atividades propostas; 
e) Garantir, durante todo o período de execução dos cursos, as atividades 
pedagógicas e administrativas a fim de proporcionar o pleno desenvolvimento 
dos cursos; 
f) Adequar o polo às condições necessárias requeridas pelo projeto dos cursos 
e às normativas do MEC; 
g) Garantir a manutenção dos equipamentos, incluindo reposição de peças e 
atendimento local; 
h) Responsabilizar-se pela segurança e manutenção dos equipamentos e 
materiais didáticos do programa, disponibilizados pelo MEC. 

Observamos que dentre os compromissos estabelecidos aos polos, a manutenção da infraestrutura é 

condição essencial para a operacionalização das atividades e metas estabelecidas. Isso porque, mesmo 

tratando de Educação a Distância, a legislação brasileira determina a obrigatoriedade de momentos 

presenciais.  

O Decreto 5.622/ 2005, ao regulamentar o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96, determina que: 

§ 1º A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e 
avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de 
momentos presenciais para: 
I - avaliações de estudantes; 
II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 
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III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação 
pertinente; e 
IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 

Daí é que podemos identificar a importância e a necessidade de sustentabilidade financeira para que 

cada polo possa se manter frente aos cursos que oferece. 

Desde 2009, a UAB está institucionalmente integrada na Diretoria de Educação a Distância da CAPES, 

pela portaria nº 318. Sendo essa diretoria  responsável por acompanhar, avaliar e gerenciar o sistema 

nos polos de apoio presencial. 

Passemos a refletir pois acerca da operacionalização dos polos, destacando a situação destes no 

contexto atual. 

 

3       MARCO SITUACIONAL DOS POLOS UAB NO PAÍS 

Cerca de cinco anos após a implantação dos primeiros polos UAB nos municípios e Estados brasileiros, o 

aumento da demanda de estudantes e dos cursos, acarretou alguns problemas de infraestrutura e de 

sustentabilidade financeira. Municípios que têm dificuldades de dar conta da educação básica, se veem 

diante o desafio de atender aos acordos de cooperação técnica.  

Nesse contexto, a CAPES deu início em 2011 a um amplo processo de monitoramento dos Polos, visando 

assegurar a qualidade de infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades acadêmicas. Os 

polos passam a ser então classificados quanto a sua condição como: "aptos", "aptos com pendência", 

"em fase de regulação" ou "não aptos" (polos impedidos de realizar novas articulações e que podem ter 

seu processo de desligamento iniciado se não forem cumpridos os termos de saneamento), cabendo aos 

mantenedores (prefeituras e estados) solucionar as pendências detectadas para classifica-los ou 

reclassificá-los da condição de pendência e poder continuar no Sistema UAB. 

Ao buscar informações sobre a situação de funcionamento dos polos de apoio presencial da UAB no 

país, encontramos, em comunicado encaminhado pela Diretoria de Educação a Distância da CAPES aos 

mantenedores, dados que revelam a seguinte situação de monitoramento em abril de 2013:  

 256 polos aptos - os quais podem receber novos cursos e novos estudantes 

 111 polos inativos - desligados do Sistema UAB, sem alunos,  por não terem resolvido ou 

se manifestado em relação as pendências detectadas 
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 108 polos em processo de avaliação no primeiro trimestre de 2013 e que até o 

levantamento desses dados não tinham sido reclassificados 

 110 polos para serem avaliados no segundo trimestre, sendo que desses dois grupos os 

que forem classificados como apto com pendência ou como não apto será desligado do 

Sistema UAB. 

 201 polos que não se pronunciaram quanto ao saneamento das pendências após 

comunicado da CAPES. 

Observamos que dos polos monitorados pela CAPES, cerca de apenas um terço se encontra apta para a 

oferta dos cursos, ou seja, atende aos padrões mínimos de infraestrutura e dos compromissos 

assumidos nos acordos de cooperação técnica. No outro grupo, está a maioria dos polos que correm o 

risco de serem desligados do Sistema UAB, considerada a possibilidade de não saneamento das 

pendências apresentadas por seus mantenedores. 

Ainda, destacamos a situação dos 111 polos inativos (ou pela ausência de alunos ou porque desistiram 

de continuar no sistema UAB), quando questionamos a grande perda que se configura para uma  região 

ou município a retirada de um polo, visto que este é um espaço de desenvolvimento local. Todavia, 

concordamos que não é possível ofertar uma educação com qualidade social, sem as condições de  

infraestrutura mínima necessária. 

Mas o que se constitui um polo apto e quais as exigências para que este possa atender a Universidade 

Aberta? 

Sendo um espaço operacional das instituições ofertantes dos cursos, cada polo precisa atender as 

especificidades dessas instituições. Este se constitui um dos grandes entraves encontrados atualmente 

no que diz respeito a esses espaços operacionais. 

No acordo de cooperação técnica, consta como responsabilidade dos municípios ou governos locais a 

oferta e manutenção da infraestrutura, estabelecendo inclusive dotação orçamentária que assegure o 

Polo UAB.   

Com as dificuldades  da maioria das prefeituras em termos de recursos e mesmo assumindo e assinando 

o termo de compromisso com o programa, os governos locais tendem a apresentar o já conhecido 

discurso de que sua obrigação prioritária está na educação básica. Que primeiro é preciso atender a essa 

demanda para então investir em outros níveis. 
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Nesse ínterim, devido a diversidade das regiões e dos municípios brasileiros, são encontrados polos em 

diferentes situações, entre os quais, aqueles que conseguem avançar em termos acadêmicos e aqueles 

que desde 2007 encontram problemas para manter e oferecer a infraestrutura necessária. 

Trazemos assim reflexões sobre essa questão a partir da experiência de gestão de um polo UAB no 

interior pernambucano. 

 

4      CONTEXTUALIZANDO OS PROBLEMAS DA INFRAESTRUTURA  DE UM  POLO UAB 

Em termos de produções acerca da gestão acadêmica de um polo, pouco encontramos, tendo em vista 

ser esta uma função recente criada pelo modelo UAB. Assim: 

 (...) a gestão de polos de apoio presenciais tem constituído um problema, 
devido à carência de encaminhamentos adequados para gerenciamento e 
operacionalização destes ambientes. Apesar das exigências do governo federal 
para a implantação de polos de apoio presenciais, não são contemplados 
diversos aspectos relacionados à sua gestão que se mostram vitais para o bom 
funcionamento e perenidade do polo (SILVA et. al., 2010). 

A função de coordenador de Polo é, pois, implantada pelo Sistema UAB, que determina que este seja 

um professor da rede pública selecionado para responder pela coordenação do polo de apoio 

presencial. Entre as atribuições de um coordenador de polo destacam-se:  

 Acompanhar e coordenar as atividades docentes, discentes e administrativas do polo de 

apoio presencial; 

 Garantir às atividades da UAB a prioridade de uso da infraestrutura do polo de apoio 

presencial; 

(...) 

 Zelar pela a infraestrutura do polo; 

(...) 

 Articular-se com o mantenedor do polo com o objetivo de prover as necessidades 

materiais, de pessoal e de ampliação do polo; 

  Assim, mais uma vez, identificamos o peso da infraestrutura na operacionalização dos polos, quando 

entre as responsabilidades do coordenador esta é evidenciada. 

Ainda, de acordo com o autor 
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A questão da gestão de um polo de apoio presencial está diretamente ligada a 
sua estrutura, formalmente definida e disciplinada pelo Sistema Universidade 
Aberta do Brasil. O êxito do Sistema, indubitavelmente, depende de seu bom 
funcionamento, que garanta uma estrutura administrativa e pedagógica 
adequada para atendimento e, fundamentalmente, gestores capacitados 
(SILVA et. al., 2010). 

Buscando contextualizar a situação apresentada, trazemos a realidade de um polo de apoio presencial 

localizado no interior pernambucano. 

Através da experiência de sua coordenadora desde a implantação, passamos agora a descrever as 

questões enfrentadas em termos de infraestrutura. 

O Polo foi implantado em 2007 com muitas dificuldades, mas iniciando as atividades com a 

infraestrutura mínima exigida no edital UAB 1. O referido edital aprovou quatro instituições federais 

para estabelecerem parceria com o polo, porém o gestor municipal da época, considerou que não teria 

condições de atender e manter a demanda e, por isso, optou por parceria com apenas duas das  

instituições federais e dois cursos de licenciatura que fossem mais urgentes para o município. O modelo 

dos cursos ofertados, o quantitativo de alunos e a infraestrutura existente não se constituíram problema 

no primeiro ano de funcionamento.  

Todavia, a procura por novos cursos e o anseio de ampliação e atendimento  as demandas, levaram os 

gestores a estabelecer parceria com mais duas instituições federais, totalizando três universidades 

federais e um instituto federal. Aos poucos novos cursos e novas turmas foram aprovadas: 10 cursos - 

entre licenciatura, bacharelado e especialização e cerca de 700 alunos (2012). 

O aumento da demanda foi positivo em termos de inclusão e democratização para o município e para a 

região circunvizinha e até metropolitana que passou a migrar para o interior, mas também acarretou 

dificuldades de diferentes ordens. 

Em meio aos problemas para a manutenção do Polo pela prefeitura, ao às diferentes exigências e 

propostas pedagógicas das diferentes instituições de ensino, às reclamações dos alunos e alunas frente 

aos problemas dos cursos, à diversidade de atores envolvidos no processo, o espaço e a infraestrutura 

física e logística já não pareciam corresponder de modo harmonioso. 

Chegamos ao quinto ano da gestão, enfrentando os desafios e problemas da infraestrutura e não 

conseguíamos avançar em termos de atividades acadêmicas e de projetos de desenvolvimento das 

atividades do Polo, pois as questões estruturais se sobressaíram.  
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Em 2010, o  polo investigado foi contemplado com reforma e ampliação com recursos de FNDE, mesmo 

assim não foram resolvidas as pendências estruturais, dentre as quais a acessibilidade nos banheiros.  

 Atualmente, o polo encontra-se na lista da CAPES classificado como "apto com pendência" por não 

estar dentro dos padrões estruturais para atender a demanda e aguarda seu mantenedor (a prefeitura), 

concluir as obras de acessibilidade a tempo de não ser colocado no status NA (não apto). Isso porque, 

após o prazo determinado, se as pendências não forem solucionadas, os polos terão seu processo de 

desligamento do Sistema UAB iniciado. 

5       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta de criação de um Sistema Nacional de Educação a Distância através da Universidade Aberta, 

implica na necessidade de refletirmos acerca da infraestrutura dos polos de apoio presencial, espaço 

onde de fato se efetiva e operacionaliza a UAB. 

Trata-se de uma questão óbvia, mas que traz ainda profundos questionamentos, principalmente, no que 

tange a função do coordenador de polo enquanto articulador e sujeito ativo na condução do polo e de 

sua infraestrutura. Concordamos com Silva (et. al., 2010), quando aponta que um coordenador de polo 

deve ter o domínio da gestão em pelo menos 05 aspectos (estratégica, projetos, equipe, processos, 

infraestrutura).  

Pelo fato de aqui estarmos tratando da infraestrutura dos polos, destacamos que em muito foge ao 

coordenador gerir algo sem condições mínimas, principalmente em termos financeiros. Não sabemos se 

a solução será desvincular os polos do sistema, mas também consideramos que não é possível  mantê-

los na situação atual de pendências.  

Talvez, a recém proposta de um PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) para os Polos, ainda não 

concretizada, possa ser um caminho para contribuir na solução ou pelo menos possa amenizar os 

problemas estruturais enfrentados. 

O que se põe em questão por fim é: se a política da UAB se propõe ser um sistema inclusivo e 

democrático, como efetivá-la de modo a não excluir aquele que fora incluído? 
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 Resumo: A falta de critérios e de um processo formalizado no desenvolvimento e na oferta de novos 

cursos têm levado as Instituições de Ensino Superior a um alto índice de fracasso, as falhas em serviços 

decorrem, em muitos casos, da inexperiência profissional e da falta de um método sistemático para 

projeto e controle dos serviços, sendo que o desenvolvimento de um novo serviço geralmente é 

caracterizado por tentativa e erro. Nossa pesquisa busca demonstrar que o desenvolvimento de serviços 

educacionais na modalidade a distância equivale ao desenvolvimento de um novo produto, 

resguardadas as peculiaridades que os distinguem dos bens palpáveis. Metodologicamente este trabalho 
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pode ser classificado como aplicado, exploratório com técnicas de pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso. Concluímos que existe a necessidade de se planejar qualquer tipo de serviço como forma de reduzir 

potenciais riscos de fracasso.   

Palavras-chave: Educação a distância, Estudo de caso, Planejamento de cursos a distância 

 

Abstract: The lack of criteria and a formalized process in the development and offering of new courses 

has led higher education institutions to a high failure rate, work failures happen, in many cases, the 

professional inexperience and lack of a systematic method approach to the design and control of 

services, and the development of a new service is often characterized by trial and error. Our research 

seeks to demonstrate that the development of long distance education is equivalent to the development 

of a new product, safeguarding the peculiarities that distinguish them from tangible assets. 

Methodologically this work can be classified as applied, exploratory techniques literature and case study. 

We conclude that there is a need to plan any type of service in order to reduce potential for failure. 

Key-words: Long distance education; Case study, Planning distance learning courses 

 

  

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um roteiro estruturado sobre projeto e 

desenvolvimento de cursos para a modalidade a distância. Este roteiro foi desenvolvido a partir de 

reflexão empreendida sobre uma revisão teórica do assunto e validado através de uma aplicação prática 

realizada por Mauro (2011). 

A importância desse trabalho justifica-se, pois, como salientam Castro e Ladeira (2009), pouco tem sido 

pesquisado a respeito do planejamento e da gestão de cursos nas instituições de educação a distância, 

uma vez que o enfoque maior dos trabalhos prevalece nas questões relacionadas ao modelo pedagógico 

ou recursos tecnológicos utilizados. 

Metodologicamente este trabalho pode ser classificado como aplicado, exploratório com técnicas de 

pesquisa bibliográfica, e estudo de caso (MIGUEL, 2007).  

Apresenta-se um modelo de projeto e desenvolvimento de serviços, um modelo de projeto para 

desenvolvimento de novos cursos de ensino superior na modalidade presencial, além de algumas 

considerações sobre o planejamento de cursos superiores na modalidade a distância. A seguir 

apresenta-se o roteiro estruturado para subsidiar as instituições de ensino superior no processo de 

projeto e desenvolvimento de EAD, assim como um estudo de caso.  
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MODELOS DE PROJETOS  

De acordo com Mello et al. (2010), a literatura sobre o processo de desenvolvimento de serviços ainda é 

carente de trabalhos que determinem sua realização de forma sistemática. O modelo de Mello (2005) 

parte de uma revisão bibliográfica de outros nove modelos, sendo, destes, sete para projeto e 

desenvolvimento de produtos e dois para projeto e desenvolvimento de serviços. Mello e Chimendes 

(2006) consideram este modelo como completo, por apresentar uma visão holística do processo de 

desenvolvimento de serviços, quando comparado com outros dois modelos que já tinham sido 

considerados completos por outros autores. O modelo de Mello (2005) está fundamentado em quatro 

etapas, sintetizadas a seguir: 

Etapa 1 Projeto da concepção do serviço:  essa etapa está relacionada à pesquisa de necessidade dos 

clientes ou do mercado. A partir disso, desenvolvem-se as ideias para sanar as lacunas do mercado. Esta 

etapa contempla algumas subfases como: análise estratégica, geração e seleção de ideias para o serviço, 

definição do pacote de serviços e definição das especificações do serviço.  

Etapa 2 Projeto dos processos dos serviços: essa etapa está pautada pela identificação e a definição dos 

principais processos e suas respectivas atividades existentes na execução do serviço. Pode-se dizer que 

esta é uma etapa de mapeamento do processo para a realização, entrega ou manutenção de um 

determinado serviço. Está dividida em quatro momentos: mapeamento dos processos de serviço, 

controle dos processos de serviço, processo de entrega do serviço e de recrutamento e treinamento dos 

funcionários de serviços. 

Etapa 3 Projeto das instalações do serviço: incide no desenvolvimento da parcela tangível do serviço. 

Abrange toda a infraestrutura necessária em suas instalações físicas como iluminação, limpeza, espaço 

disponível, equipamentos, entre outros. São considerados quatro momentos: seleção da localização das 

instalações, gestão das evidências físicas, projeto do espaço físico (layout) e estudo da capacidade 

produtiva. 

Etapa 4 Avaliação e Melhoria: refere-se à definição de um processo que garanta que o serviço projetado 

realmente atende às necessidades de mercado previamente identificadas e estabelecidas. Em caso de 

não atendimento dessas necessidades, deve-se promover a melhoria do serviço e a busca por clientes 

insatisfeitos, para que estes possam gozar de um serviço revisado e melhorado de acordo com seus 

desejos. Esta etapa se divide em dois momentos: verificação e validação do projeto do serviço e 

recuperação e melhoria do serviço. 

Para finalizar o modelo proposto, é realizado então o lançamento ou a implementação em larga escala 

do serviço projetado.  

No que tange ao desenvolvimento de novos cursos de ensino superior na modalidade presencial, toma-

se como referência o modelo proposto por Mainardes, Silva e Domingues (2009), suportado por 
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conceitos sobre inovação em serviços e desenvolvimento de novos serviços, principalmente os 

educacionais. Esse modelo se divide em três etapas: 

A etapa de antecedentes é quando ocorre o surgimento das ideias de um novo curso superior, que 

podem ter origens internas ou externas. São ideias internas quando um novo curso superior pode ser 

criado por: sugestões de pessoas ligadas à própria instituição (professores, funcionários ou alunos); 

recursos ociosos na instituição (espaços e salas de aulas subutilizadas, capacidade de equipes de 

docentes e funcionários técnico-pedagógicos com tempo de sobra para atender mais alunos, 

disponibilidade de recursos financeiros para novos investimentos); perda de alunos e/ou faturamento 

(especialmente nas IES privadas); cumprir objetivos estabelecidos em planejamento estratégico e, por 

fim, combater o crescimento da concorrência de outras instituições de ensino superior com o intuito de 

ocupar espaços ainda vagos no mercado. As ideias originadas externamente ocorrem quando: empresas 

e/ou entidades procuram a instituição de ensino para solicitar um curso superior não ofertado por ela 

ou pelo mercado; incidem exigências da legislação (como a exigência de formação superior para uma 

determinada área ou atividade); existe a procura de um determinado curso por um número significativo 

de pessoas, não ligadas a empresas ou associações, que justifique a viabilidade de sua abertura; a 

instituição de ensino tem uma imagem fortalecida no mercado e com isso tem oportunidade de ofertar 

novos cursos superiores e quando ocorre a demanda de novas empresas na localidade da instituição por 

profissionais cujo curso de formação não é oferecido; 

A segunda etapa do modelo proposto é rotulada como a de desenvolvimento do novo curso superior. 

Nessa etapa é organizado um plano de trabalho e definidas as pessoas envolvidas na elaboração do 

novo curso. Com a preparação de um cronograma das atividades, verifica-se quem são os potenciais 

interessados pelo curso, sejam eles internos (gestores, professores, equipe técnica e pedagógica) ou 

externos à instituição (empresas, potenciais alunos e entidades patronais). Em seguida, esse público é 

ouvido, suas ideias são coletadas e organizadas, e, a partir daí, com a aprovação dos interessados, são 

estabelecidos o objetivo geral do curso, o perfil do profissional que a instituição pretende formar e a 

estrutura curricular, ou seja, o projeto pedagógico. A seguir é realizado um estudo da viabilidade 

financeira para a implantação do curso. São analisados os recursos (livros, sala de aulas, laboratórios, 

equipamentos, entre outros) que a instituição já dispõe e os que deverão ser adquiridos. Este estudo é 

então apresentado para a administração da instituição que, de posse das informações, realiza a tomada 

de decisão de dar ou não continuidade à implantação do curso. Se o retorno for negativo, recomenda-se 

o arquivamento do projeto para uma nova análise posterior. Se for positivo, procede-se, além da 

formalização das parcerias com as entidades envolvidas, com o incremento do projeto e a apresentação 

aos órgãos governamentais regulatórios. Se reprovado por esses órgãos, o projeto deve ser adequado e 

reapresentado. Se aprovado, dá-se início à terceira etapa do modelo proposto, apontada como a de 

implementação do curso; 

Na última etapa do modelo, ocorre a estruturação física e pedagógica do curso nos moldes das 

definições da fase anterior. Incide, também, a criação da campanha de marketing e, por conseguinte, o 

lançamento do curso. Com a formação da primeira turma, o curso é iniciado e avaliado ao longo de seu 
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andamento. As falhas observadas devem, portando, ser corrigidas e, por fim, os ajustes necessários 

realizados.  

Ribeiro, Timm e Zaro (2007) salientam que, quando uma instituição de ensino pretende oferecer cursos 

na modalidade a distância, é imprescindível a criação e a estruturação de um setor específico para 

desenvolvimento de instrumentos de planejamento e gestão dos cursos, cujas atribuições são: 

coordenar, coorientar e coexecutar atividades de ensino, pesquisa e extensão ligadas à área de 

Educação a Distância; monitorar o desempenho da infraestrutura e dos meios tecnológicos disponíveis 

na IES passíveis de serem utilizados em atividades de EAD; planejar e executar um plano de ação EAD; 

capacitar, técnica e cientificamente os profissionais ligados à área de EAD da IES; criar e manter um 

grupo de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão EAD; sugerir políticas tecnológicas institucionais para 

o bom desempenho da EAD, bem como coordenar a execução das políticas aprovadas pelos órgãos 

superiores da instituição; manter uma infraestrutura técnica, operacionalmente voltada ao apoio do 

processo de ensino-aprendizagem a distância; articular esforços com o setor de avaliação institucional 

para encontrar mecanismos adequados de avaliação da EAD na IES e integrar-se com outros órgãos 

públicos e privados. 

Em relação à modalidade a distância, Moore e Kearsley (2007) defendem a necessidade da criação de 

um plano de gestão sistematizado para que ocorra o sucesso de um projeto de EAD. Para Arnold (2002) 

o planejamento de um curso de EAD deve ser estabelecido em cinco etapas: definição da natureza, nível 

e alcance do curso; estruturação da equipe de EAD responsável pelo curso; elaboração do projeto 

didático-pedagógico do curso; produção do curso e sua implementação. 

Para Lévy (2003), seis áreas devem ser levadas em conta para o planejamento pelas instituições que 

trabalham com Educação a Distância: visão e planejamento; currículo; treinamento de professores e 

equipes de apoio; serviços aos alunos; treinamento e suporte aos alunos; propriedade intelectual e 

direitos autorais. 

Chaves (2002), apoiado em conceitos de planejamento, sinaliza que um projeto de implantação de 

cursos de EAD deve contemplar as seguintes etapas: diagnóstico; design (forma); abordagem 

pedagógica; mídias; distribuição; pré-implantação; implantação e pós-curso (avaliações/alterações). Do 

mesmo modo, Lee e Owens (2000) sintetizam que o planejamento de cursos deva seguir as seguintes 

etapas: 

Diagnóstico e análises preliminares: definição do público alvo, suas necessidades de capacitação, suas 

expectativas e identificação do contexto sócio-empresarial geográfico e tecnológico desse público; 

Projeto: no projeto do curso deve constar a estrutura curricular com o conteúdo programático das 

disciplinas, as especificações de materiais, os recursos necessários e os sistemas de apoio aos alunos e 

os critérios de avaliações (ARNOLD, 2002). Nesta fase é necessária a escolha da estratégia pedagógica e 

a construção de instrumentos de avaliações. Também é ressaltada a importância de se formar uma 

equipe multidisciplinar para cada processo, de se definir as políticas de remuneração dos professores, 
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tutores e dos direitos autorais sobre o material produzido. Em seguida, é necessária a elaboração do 

design de interface Web e escolha das ferramentas de suporte (CHAVES, 2002);  

Produção: a etapa de produção do curso é a execução daquilo que foi previsto no projeto (ARNOLD, 

2002; FRANCIOSI et al., 2001). Essas atividades acontecem desde a afirmação de um cronograma de 

execução para verificação de prazos, como a preparação de mídias (ARNOLD, 2002; CHAVES, 2002), até 

a avaliação e aprovação do material didático elaborado (ARNOLD, 2002). Franciosi et al. (2001) 

acrescentam que o desenvolvimento dessa fase envolve: o levantamento dos recursos necessários para 

a implementação das atividades interativas e colaborativas com a delimitação de atividades síncronas e 

assíncronas, elaboração e organização dos recursos a serem utilizados, como também a definição de 

ferramentas de colaboração, de informação, de acompanhamento e de comunicação que serão 

utilizadas. Chaves (2002) ainda aconselha que, no decorrer da etapa da produção, ocorra o treinamento 

de professores, tutores e monitores, o planejamento da logística de eventos presenciais, a formação de 

convênios e parcerias para atividades práticas, a definição de metodologia e critérios de avaliação, ou 

seja, atividades de pré-implementação; 

Implementação: na etapa de implementação, que é o momento em que é feita a previsão da 

infraestrutura necessária de tecnologia (FRANCOSI et al., 2001), Arnold (2002) aconselha que a 

implementação exige uma logística própria e inclui uma série de procedimentos didáticos, tecnológicos 

e administrativos que devem ser monitorados constantemente;  

Avaliação: para a avaliação do programa, Rodrigues (1998) sugere analisar a satisfação do aluno em 

relação à equipe de EAD. Essa avaliação implica em ponderar a relação custo-benefício do curso e a 

aplicabilidade das atividades propostas. Consideram-se então alguns elementos como, por exemplo, a 

afinidade dos alunos com os professores tutores, o tempo de retorno das respostas às questões 

acadêmicas e administrativas, a estrutura da equipe de suporte, entre outros. 

De acordo com o referencial teórico abordado sobre planejamento de curso a distância, pode-se fazer 

uma síntese das principais etapas a serem consideradas. São elas: Diagnóstico (análise do público alvo e 

da equipe de trabalho); Projeto pedagógico (objetivos, currículo e corpo docente); Produção (material, 

layouts, distribuição e revisão); Implementação (recursos necessários); Atendimento aos alunos 

(suporte) e, por fim, Avaliação (satisfação do aluno e melhorias). 

Sobre o modelo proposto por Mello (2005), algumas considerações devem ser feitas à luz da EAD. Trata-

se de um modelo genérico de projeto e desenvolvimento de serviços, desenvolvido com o intuito de 

sistematizar as etapas que antecedem a criação e o lançamento de um serviço qualquer. Sua validação 

se deu em empresas de serviços de massa e do tipo lojas de serviços, porém, ainda sim, mantém um 

grau de generalidade em cada uma dessas classificações de serviços, precisando, portanto, ser avaliado 

em segmentos mais específicos como, por exemplo, os serviços educacionais. Nesse sentido, 

adequações podem ser demandadas para os serviços de EAD para vislumbrar questões como a relação 

interativa professor-aluno, a possibilidade de estocar parte da aula (material), dentre outras 

peculiaridades.  
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O modelo de Mainardes, Silva e Domingues (2009) tem boa aderência ao que realmente acontece nas 

instituições de ensino superior. Contudo, acredita-se que as chances de sucesso de um curso poderiam 

ser maiores se, a etapa de desenvolvimento apresentasse mais procedimentos voltados ao projeto de 

operacionalização do curso, conforme abordado no modelo de desenvolvimento de serviços de Mello 

(2005) – por exemplo, um detalhamento maior de todos os processos e suas especificações. 

Apesar dos julgamentos debatidos pelos autores referenciados sobre o planejamento de cursos de EAD 

estarem próximos da realidade de uma IES, nota-se muito zelo nas questões pedagógicas, produção e 

disponibilização do material e treinamento da equipe envolvida, tanto com a gestão, como a docência e 

suporte. A ausência de etapas iniciais de caráter estratégico, intermediárias com enfoque na 

operacionalização e finais com questões relacionadas ao lançamento no mercado, deixa como lacuna a 

necessidade de se estabelecer conceitos que aproximam áreas distintas do conhecimento como a 

educação e a engenharia. Contudo, ressalta-se a importância de se pensar em todos os detalhes quando 

se decide lançar um novo curso na modalidade a distância. Esta deliberação precisa estar alicerçada em 

procedimentos criteriosos para que as falhas sejam nulas ou, pelo menos, minimizadas. 

  

ESTUDO DE CASO 

Com o delineamento dos referenciais teóricos abordados anteriormente, verificou-se uma característica 

comum entre eles: a exposição de forma estruturada das diversas etapas que antecedem a criação e o 

lançamento de um serviço seja ele educacional ou não. A compilação dos três pilares teóricos relatados 

resultou num roteiro estruturado (Figura 1), abrangente por contemplar e relacionar todas as etapas 

dos modelos apresentados na anteriormente – destacam-se as etapas de Mello (2005); as etapas do 

modelo de Mainardes, Silva e Domingues (2009); e também os aspectos de planejamento de cursos EAD 

dos autores referenciados neste trabalho. A proposição desse roteiro visa subsidiar as instituições de 

ensino superior quando elas decidem pela abertura de novos cursos na modalidade a distância. 

Figura 1 

Roteiro Estruturado do Referencial Teórico Abordado 
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1) ANTECEDENTES À 
CRIAÇÃO DO NOVO 

CURSO

2) DESENVOLVIMENTO 
DO NOVO CURSO

3) IMPLEMENTAÇÃO 
DO CURSO 

CONTRUÍDO

4) LANÇAMENTO DO 
NOVO CURSO

1.1 PROJETO DA 
CONCEPÇÃO DO 
SERVIÇO *

a) Análise estratégica *

b) Geração  e Seleção de 
Ideias *

- Internas à IES **
- Externas à IES **

c) Definição do pacote de 
serviços *

d) Definição das 
especificações do 
serviço *

2.1 PROJETO DOS PROCESSOS DOS 
SERVIÇOS *
a) Mapeamento e controle dos 
processos *
b) Diagnóstico (análise do público alvo e 

da equipe de trabalho) ***
c) Elaboração do projeto do curso através 

de sugestões de partes interessadas 
(interno/externo à IES) **

- Projeto Pedagógico (objetivos, 
currículo, corpo docente) ***

2.2 PROJETO DE INSTALAÇAO 
DO SERVIÇO *
a) Seleção da localização das 
instalações *
b) Gestão das evidências físicas *
c) Projeto do espaço físico *
d) Estudo da capacidade produtiva *
e) Estudo da infraestrutura necessária e 

de viabilidade financeira **
- Implementação 
(recursos necessários) ***

f) Formalização de parcerias e 
regulamentação junto aos órgãos 
governamentais **

3.1 PROCESSOS DE 
ENTREGA *
a) Estruturação física e 

pedagógica do curso **

b) Produção (material, 
layouts, distribuição, 
revisão) ***

c) Recrutamento e 
treinamento dos 
funcionários *

- Atendimento aos 
alunos (suporte) ***

3.2 VERIFICAÇÃO E 
VALIDAÇÃO DO 
PROJETO *

4.1 LANÇAMENTO DO 
SERVIÇO *

-Campanha de 
marketing **

- Lançamento do 
curso/primeira turma **

4.2 RECUPERAÇÃO E 
MELHORIA DO SERVIÇO *

-Avaliação (satisfação do 
aluno, melhorias) ***

- Avaliação e correção das
falhas ao longo do curso **

*       Modelo de Projeto e Desenvolvimento de Serviços (Mello, 2005)
**     Modelo de Projeto e Desenvolvimento de Cursos (Mainardes, Silva e Domingues, 2009)

***   Projeto e Desenvolvimento de Cursos a Distância (planejamento de cursos EaD)

 
Fonte: Mauro (2011) 

  

O roteiro estruturado apresentado na Figura 1 pode ser legitimado em uma aplicação prática de 

desenvolvimento de EAD. A Instituição de Ensino Superior, objeto de estudo, é um centro universitário 

particular do interior do Estado de São Paulo, sem fins lucrativos, que se dedica ao ensino, à pesquisa e 

à extensão.  

Sintetizando a utilização prática do roteiro estruturado no objeto de estudo, em uma primeira etapa, 

foram estruturados os projetos dos novos cursos lato sensu na modalidade a distância, envolvendo uma 

análise estratégica que alinha os anseios do mercado com os da instituição. As ideias dos novos cursos 

foram fomentadas e selecionadas e, então, foram detalhadas as suas especificidades. 

Definidos os cursos com suas especificações, foi realizado um mapeamento de todos os processos que 

envolvem a sua criação, análise do público-alvo e equipe de trabalho. Em seguida, ocorreu a efetivação 

de um Projeto Pedagógico para o curso, um estudo da infraestrutura, capacidade produtiva e viabilidade 

financeira para sua implantação. 

Visando à implantação do curso planejado, e já se definindo, e o processo de entrega do serviço ao 

aluno foram analisados questões sobre layout, ambiente virtual e material de estudo para o aluno, além 
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do recrutamento e treinamento dos funcionários e docentes que iriam exercer atividades de 

atendimento e suporte aos alunos.  

Após uma verificação e validação de todo o projeto, planejou-se uma estratégica para o lançamento do 

curso no mercado. Entende-se que uma campanha bem elaborada de marketing é fundamental para 

impulsionar o sucesso do curso e a formação das turmas. 

Após o início das atividades acadêmicas, destacou-se o processo contínuo de melhoria, através de 

avaliações do grau de satisfação dos alunos, corrigindo as falhas ao longo do curso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o escopo de subsidiar as instituições de ensino superior na oferta e no planejamento de seus 

cursos na modalidade à distância, o presente trabalho teve por objetivo apresentar um roteiro 

estruturado sobre projeto e desenvolvimento de cursos para esta modalidade. Este roteiro foi 

desenvolvido a partir de uma reflexão empreendida sobre a revisão teórica do assunto e legitimado 

através de uma aplicação prática. 

Constatou-se que, dentre todos os procedimentos adotados pela instituição, no que se refere ao 

planejamento de seus cursos de pós-graduação a distância, o que mais se destacou na prática, podendo 

ser considerado como seu ponto forte, e não teve seu detalhamento nos modelos teóricos 

apresentados, foi a campanha de marketing e lançamento dos cursos. É salientado na literatura a 

importância de se atentar a todas as etapas de um projeto de desenvolvimento de um serviço ou curso, 

porém analisa-se que, de nada vale um grau de seriedade apenas nas etapas iniciais do projeto se não 

for programada uma boa campanha de marketing para lançamento do mesmo. Sugere-se, portanto, que 

os modelos teóricos sobre projeto e desenvolvimento de serviços contemplem, na etapa de 

lançamento, uma definição das estratégias de marketing a serem adotadas no decorrer da inserção do 

serviço no mercado. 

Os resultados palpáveis do processo de desenvolvimento dos cursos no objeto de estudo suportados 

pelo roteiro estruturado ainda não podem ser totalmente avaliados, uma vez que há diversos novos 

cursos na fase de captação de alunos e início de suas atividades. Contudo, resultados preliminares de 

2011, apontam que a IES conseguiu oferecer 92% dos cursos planejados. 

Considera-se como fator limitante dos resultados deste trabalho o estudo de apenas uma única 

instituição de ensino. Acredita-se que o estudo em outras instituições com características semelhantes 

possam contribuir ainda mais para a construção de um referencial teórico sobre projeto e 

desenvolvimento de cursos a distância. Espera-se através desta pesquisa que os embasamentos aqui 

debatidos possam fomentar as discussões científicas sobre o tema. 
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Resumo: Neste trabalho são apresentados os resultados da política pública de implantação do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil - UAB no âmbito da UFMG, ressaltando os fatores que contribuíram para o 

sucesso das ações, os desafios encontrados na institucionalização da modalidade de Educação a 

Distância na UFMG, e por fim, algumas perspectivas futuras são apontadas. Desde 2008, a UFMG 

oferece vagas em cursos de graduação em educação à distância nos 33 polos de apoio presencial 

espalhados pelo Estado de Minas Gerais, do qual é responsável por cerca de 20% das vagas, 13% dos 

cursos e 17% das articulações realizadas. Como um todo, a UFMG atua em 37% dos polos UAB no 

estado. De um modo geral, já foram formados 1.717 alunos de um total de 4.169 matriculados, 

correspondendo a 42% das vagas disponibilizadas nas primeiras turmas de graduação e de pós-

graduação. Tendo em vista os resultados alcançados e as metas ainda a cumprir, a UFMG tem 

demonstrado que é possível oferecer ensino superior público na modalidade EaD, sem rebaixamento da 

qualidade, provendo qualificação que garanta o pleno exercício da profissão.  
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Palavras-chave: Institucionalização, educação a distância, gestão, UAB.   

 

Abstract: In this work we discuss the results of the implementation of the public system of distance 

learning, known as Universidade Aberta do Brasil (UAB), at the Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), remarking the conditions that contributed to the success of the program, the challenges to 

institutionalize the distance education at the university, pointing out some future perspectives. Since 

2008, UFMG has offered 17.915 seats in 33 places of presential support, known as UAB poles, spread all 

over the State of Minas Gerais,, of which 8.557 have been reserved to teachers of the public school 

network. In the scope of the Minas Gerais State, UFMG is responsible by about 20% of seat, 13% fo the 

courses and 17% of the articulations. As a whole, UFMG develops its action in 37% of the UAB poles of 

the state. In a broad sense, 1.717 students have finished the courses from a  total of 4.169 enrolled 

students, which corresponds to 42% of the seats of the first classes of undergratuation and graduation 

courses. Although there are too many issues to overcome, the obtained results have shown that is 

possible to offer public education of higher level in the distance learning modality, without reduction of 

the quality, and assuring the qualification to fully exert the profession.  

Keywords: Institutionalization – distance education – management - UAB. 

 

Introdução 

Segundo Costa e Pimentel (2009) a realidade nacional brasileira comporta uma expressiva quantidade 

de jovens e adultos sem oportunidades de formação; inúmeros problemas na área de infraestrutura, tais 

como gestão da escola e formação de professores - o que se reflete nos indicadores educacionais; e o 

grande contingente de professores em exercício na rede pública de ensino que precisam ser 

capacitados. Pode-se ainda citar as crescentes necessidades do mercado de trabalho que exige cada vez 

mais do trabalhador uma formação profissional adequada e o desenvolvimento de competências 

específicas. 

Neste cenário, sobretudo nas pequenas cidades brasileiras afastadas dos grandes centros, uma 

educação de qualidade que chegue até esta população marginalizada torna-se o principal foco da 

adoção da EAD como metodologia que possa facultar o incremento do atendimento público no Ensino 

Superior.  
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Neste sentido, as iniciativas do poder público federal circularam em torno da 
ideia de criação de uma Universidade Aberta Brasileira, cujo desenho e 
finalidade mudaram de tempos em tempos, até a configuração do modelo 
adotado no final do ano de 2005, quando foi lançada a pedra inaugural do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil. (COSTA e PIMENTEL, 2009, p. 73). 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil, ou simplesmente UAB, foi criado em 2005 pelo Ministério da 

Educação e tem como objetivo integrar 

[...] um sistema nacional de educação superior à distância, em caráter 
experimental, visando sistematizar as ações, programas, projetos, atividades 
pertencentes às políticas públicas voltadas para a ampliação e interiorização da 
oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil (BRASIL, 2006).  

Instituída pelo governo federal, através do Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, a UAB busca 

ampliar a oferta de programas de educação superior por meio da educação a distância. Em sua 

concepção, funciona em parceria com instituições de ensino superior, governos municipais e estaduais, 

visando articular as instituições públicas já existentes. Assim, objetiva levar o ensino superior público e 

gratuito de qualidade à população residente em municípios brasileiros que não possuem cursos de 

formação superior ou cujos cursos ofertados não atendam adequadamente a todos os interessados da 

região. Nesta parceria há a colaboração entre a União – mediante a oferta de cursos e programas de 

educação superior a distância por Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) já existentes e que 

atuam na modalidade presencial – e os governos estaduais e municipais – estimulando a criação de 

centros de formação permanentes por meio dos Polos de Apoio Presencial em localidades estratégicas 

do país. Atualmente, há várias universidades públicas que, vinculadas a este sistema, passaram a ofertar 

cursos não presenciais nos diversos polos distribuídos por todo o país. Embora a oferta dos cursos seja 

de livre escolha por parte das IPES, o programa UAB tem como prioridade oferecer cursos de 

licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da educação básica, cujo déficit nacional 

atinge a casa das dezenas de milhares. 

Mas, conforme alerta Mill (2012) inúmeras são as virtudes da UAB, contudo, os desafios também são 

hercúleos. Por ser uma política pública recente, diversos aspectos ainda precisam ser estudados, tais 

como os resultados obtidos pela UAB até então, as dificuldades encontradas pelas instituições, assim 

como, as perspectivas futuras do sistema. E é nesse contexto que este artigo se insere apresentando os 

resultados desta política pública no âmbito da UFMG, ressaltando os fatores que contribuíram para o 

sucesso das ações, os desafios encontrados e, por fim, apontando algumas perspectivas futuras.  
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O Sistema UAB no Âmbito da UFMG: Estrutura e Resultados 

Nas últimas décadas, a UFMG vem atuando em diversos projetos de Educação a Distância, que incluem 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dentre elas, destacam-se as ações vinculadas ao Centro de 

Apoio à Educação a Distância (CAED), que iniciou suas atividades em 2003, credenciando a UFMG junto 

ao Ministério da Educação para a oferta de cursos a distância.  

Em 2008, diante do objetivo de expansão da educação superior pública, proposto pelo Ministério da 

Educação no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, a UFMG integrou-se ao Sistema, 

visando apoiar a formação de professores em Minas Gerais, além de desenvolver um ensino superior de 

qualidade em municípios brasileiros desprovidos de instituições de ensino superior.  

Atualmente, a UFMG oferece - através do Sistema UAB e em parceria com a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) – cinco cursos de graduação (quatro de 

licenciatura e um de bacharelado), quatro cursos de especialização, nove cursos de aperfeiçoamento e 

dois cursos de atualização.  

Os nomes dos cursos, o tipo de formação, o número de polos onde o curso já foi executado e o número 

de polos com curso  em andamento, estão indicados na Tab. 1. O curso de Educação Científica terá início 

apenas em junho/2013 e o curso de Produção de Material Didático para a Diversidade não será 

oferecido em 2013, por isso apresentam o valor zero para o número de polos com curso em 2013. 

 

TABELA 1 -: Cursos oferecidos pela UFMG no âmbito do Sistema UAB de 2008 a 2013. 

Curso Tipo de Formação Nº de polos  
Nº de polos com 

curso 

 

Educação cientifica: educação não formal em ciência e 

tecnologia 

Aperfeiçoamento 9 0 

Geografia Bacharelado 4 4 

Formação pedagógica de educação profissional na saúde: 

Enfermagem 
Especialização 11 11 

Atenção Básica à Saúde da Família Especialização 13 13 
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Ensino de Artes Visuais Especialização 15 15 

Ensino de Ciências por Investigação Especialização 11 10 

Ciências Biológicas Licenciatura 5 5 

Matemática Licenciatura 6 6 

Pedagogia Licenciatura 10 10 

Química Licenciatura 5 5 

Educação ambiental Aperfeiçoamento 15 10 

Educação de jovens e adultos na diversidade Aperfeiçoamento 12 7 

Educação do campo Aperfeiçoamento 14 5 

Educação em direitos humanos Aperfeiçoamento 4 4 

Educação  e saúde Aperfeiçoamento 14 5 

Educação integral e integrada Aperfeiçoamento 5 5 

Estatuto da Criança e do Adolescente Atualização 9 9 

Gênero e diversidade na escola Aperfeiçoamento 11 6 

Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça Atualização 9 3 

Produção de material didático para a diversidade Aperfeiçoamento 6 0 

Fonte: SISUAB, 2013 

A Tabela 2 mostra o número total de vagas oferecidas, o número de vagas reservadas para professores, 

o número de alunos que ainda estão fazendo os cursos, o número de alunos desvinculados e o número 

de alunos formados entre 2008 e 2013 (SISUAB, 2013). Parte destas vagas são oferecidas com 

financiamento da SECADI. 

Os cursos ofertados utilizam o espaço físico dos polos de apoio presencial, atendendo no corrente ano, 

5.271 estudantes de diversas regiões do estado. Os polos de atuação se situam em 33 municípios 

mineiros: Araçuaí, Araxá, Bom Despacho, Buritis, Campo Belo, Campos Gerais, Caratinga, Conceição do 

Mato Dentro, Confins, Conselheiro Lafaiete, Corinto, Diamantina, Formiga, Frutal, Governador 

Valadares, Ipanema, Ipatinga, Itabira, Jaboticatubas, Januária, João Monlevade, Juiz de Fora, Lagamar, 

Lagoa Santa, Montes Claros, Pompéu, Sete Lagoas, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Tiradentes, Ubá, Uberaba e 

Uberlândia. 
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Os cursos da UFMG contam ainda com uma equipe de colaboradores formada por: (a) coordenadores 

de curso; (b) coordenadores de tutoria; (c) professores pesquisadores (formadores e conteudistas); (d) 

tutores a distância; (e) tutores presenciais; f) equipe técnico-administrativa dos polos. O curso de 

Educação Científica (UAB – aperfeiçoamento) não tem alunos ativos pois o curso só terá início em 

junho/2013. 

TABELA 2: Número de vagas articuladas pela UFMG pela UAB de 2008 a 2013.  

Tipo do Curso 

Nº total 

de vagas 

Nº de 

vagas 

para 

prof. 

Nº de 

alunos 

cadastra-

dos 

Nº de 

alunos 

cursando 

Nº de alunos 

desvincu-

lados 

Nº de alunos 

formados 

UAB 

Aperfeiçoamento 

600 150 0 0 0 0 

UAB Bacharelado 400 100 329 124 167 32 

UAB 

Licenciatura 

3150 1525 2673 1465 819 357 

UAB 

Especialização 

7325 1700 4904 2557 1018 1328 

SUBTOTAL UAB 11.475 3.475 7.906 4.146 2.004 1.717 

SECADI Aperfeiçoamento 5290 4330 2806 1219 798 789 

SECADI 

Atualização 

1150 752 551 0 334 217 

TOTAL 17.915 8.557 11.263 5.365 3.136 2.723 

Fonte: SISREL, 2013 

Ao plantar a semente da universidade pública de qualidade em locais distantes e isolados, a UFMG e as 

demais IES integrantes do Sistema UAB em Minas Gerais, incentivam o desenvolvimento de municípios 

com baixos IDH e IDEB.  No estado de Minas Gerais são 13 instituições ofertantes de cursos nos 

seguintes tipos de formação: Graduação (Licenciatura e Bacharelado), Especialização, Aperfeiçoamento, 

Extensão, Sequencial e Tecnólogo.  

Como pode ser visto na Tab. 3, as IES do estado de Minas Gerais são responsáveis por 26% das vagas 

oferecidas em todo o Brasil, bem como por 15% dos cursos e cerca de 14% das articulações. No âmbito 

http://www.pnud.org.br/idh
http://ideb.mec.gov.br/
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do estado de Minas Gerais, a UFMG é responsável por oferecer em torno de 20% das vagas, 13% dos 

cursos e 17% das articulações. Como um todo, a UFMG atua em 37% dos polos UAB no estado.  

TABELA 3 – Situação Geral dos alunos em cada curso da UAB na UFMG  

CURSO Vagas Matriculados Inativos Formados Cursando 

Ciências Biológicas  200 193 130 37 26 

Geografia  200 176 102 32 42 

Matemática  250 232 156 0 76 

Pedagogia  450 428 82 315 31 

Química  200 156 111 5 40 

Atenção Básica à Saúde da Família  1575 1494 249 609 636 

Ensino de Artes Visuais  840 740 354 338 40 

Formação Pedagocica de Educação 

Profissional na saúde: Enfermagem  
505 438 141 258 39 

Ensino de Ciências por Investigação  500 312 146 123 43 

Total 4720 4169 1471 1717 973 

FONTE: SISUAB, 2013 

Para que se possa fazer uma avaliação mais apropriada do desempenho da UFMG, até o final desta 

seção nossa análise ficará restrita às ofertas dos cursos da UAB na UFMG que já formaram alunos. A 

exceção aqui foi a inclusão dos dados do curso de licenciatura em matemática para fins de comparação, 

apesar de não haver concluintes de sua primeira turma, iniciada apenas em 2009. 

 A situação geral desses alunos pode ser vista na Tab. 4. Para cada curso está indicado o número de 

vagas oferecidas, o número de alunos matriculados, o número de alunos inativos, o número de 

formados e aqueles que ainda se encontram cursando as disciplinas.  
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TABELA 4: Atuação da UFMG em relação ao Brasil e em relação às outras IES integrantes do Sistema 

UAB no estado de Minas Gerais  

Dados 
Total 

Brasil 

Total em 

MG 

MG/Brasil 

(%) 

TOTAL 

UFMG 

UFMG/Brasi

l (%) 

UFMG/ES-

tado (%) 

Polos UAB  678 89 13 33 4.8 37 

Vagas ofertadas  328.770 88.321 26 17.915 5.3 20 

Cursos oferecidos 1025 156 15 20 2.0 13 

Articulações IES-

Polos 
8269 1189 14 203 2.4 17 

Fonte: SISREL, 2013 

De acordo com a Tab. 5 os cursos de graduação em Ciências Biológicas, Matemática, Geografia e 

Química tem um número expressivo de alunos inativos, acima de 60%, enquanto que os cursos da pós-

graduação apresentam índices bem mais baixos, mas ainda na casa de 40%. Índices bem inspiradores, 

abaixo de 20% ocorrem nos cursos de Pedagogia e Atenção Básica à Saúde da Família.  

TABELA 5 - Percentual de alunos por situação em cada curso da UAB na UFMG 

CURSO CÓDIGO FORMADOS CURSANDO INATIVOS 

Ciências Biológicas  BIO 20% 13% 67% 

Geografia) GEO 18% 24% 58% 

Matemática  MAT -- 33% 67% 

Pedagogia  PED 74% 7% 19% 

Química  QUI 3% 26% 71% 

Atenção Básica à Saúde da Família  ABSF 41% 43% 17% 

Ensino de Artes Visuais  EAV 46% 6% 48% 

Formação Pedagógica de Educação Profissional na Saúde: Enfermagem  CEFPEPS 59% 9% 32% 

Ensino de Ciências por Investigação  ENCI 39% 14% 47% 

Fonte: SISUAB, 2013 
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A Fig. 1 mostra os dados percentuais de alunos formados, cursando e inativos, em relação ao número de 

alunos matriculados para cada curso da UAB na UFMG. Observe que estes valores percentuais se 

referem ao número de alunos matriculados. O curso de licenciatura em matemática foi excluído, já que 

ainda não há alunos formados, por conta da data de início do curso apenas em 2009. 

FIGURA 1 - Percentual de alunos formandos, inativos e ainda cursando as disciplinas para cada curso de 

de graduação ou pós-graduação oferecido pela UAB na UFMG 

 

Contudo, é importante avaliar os resultados discutidos acima excluindo-se os alunos inativos. Como 

pode ser visto na Tab. 6 os cursos de Pedagogia, Enfermagem e Artes Visuais tem um número expressivo 

de alunos formados - em torno de 90%, enquanto que os cursos de Ciências Biológicas, Geografia, 

Atenção Básica à Saúde da Família apresentam índices menores, na faixa dos 50%. Já o curso de Química 

mostra um rendimento mais baixo, em torno de 10%. Esse útimo índice reforça a necessidade de se 

investir ainda mais na formação de professores, em especial nas áreas de ciências exatas. O curso de 

licenciatura em matemática foi excluído, já que o curso iniciou-se em 2009 e ainda não há alunos 

formados. 

TABELA 6- Percentual dos alunos formados e dos alunos ainda fazendo os cursos em relação ao número 

de alunos ativos, para todos os cursos da UAB na UFMG. 

Curso 

Código Percentual de 

formados 

Percentual de alunos 

cursando 

Atenção Básica à Saúde da Família  ABSF 49% 51% 

Ensino de Artes Visuais  EAV 88% 12% 

Formação Pedagógica de Educação Profissional na saúde: CEFPEPS 87% 13% 
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Enfermagem  

Ensino de Ciências por Investigação  ENCI 74% 26% 

Ciências Biológicas  BIO 59% 41% 

Geografia GEO 33% 67% 

Química QUI 11% 89% 

Pedagogia  PED 91% 9% 

Fonte: UFMG 

A Fig. 2 mostra os dados percentuais de alunos formados e que ainda estão cursando as disciplinas, em 

relação ao número de alunos ativos no sistema para cada curso da UAB na UFMG. Observe que estes 

valores percentuais se referem ao número de alunos ativos apenas. 

Vale a pena ressaltar que os alunos formados pela UFMG, principalmente os de graduação, também tem 

sido submetidos a avaliações externas. Antes mesmo da conclusão do curso, os alunos de Química e 

Biologia já estavam sendo contratados nas escolas, em detrimento de professores com formação em 

engenharia ou outras áreas afins. Situação similar ocorreu nos cursos de Pedagogia e de Geografia, onde 

a maioria dos alunos formandos foi aprovada em concurso público na área. 

FIGURA 2 - Percentual de alunos formandos e ainda cursando as disciplinas em relação ao número de 

para cada curso de pós-graduação (lado esquerdo) ou graduação (lado direito). 

 

1. O Sistema UAB no Âmbito da UFMG: Desafios e Perspectivas 

Por se tratar de uma atividade recente dentro das IES a estruturação da Educação a Distância, 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ABSF EAV CEFPEPS ENCI BIO GEO QUI PED

Percentual de formados Percentual de alunos cursando



EIXO 1 - GESTÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 
 

141 

necessária para a implantação do Sistema UAB no âmbito de cada universidade,  enfrenta  dificuldades 

de implementação e aceitação na comunidade universitária, bem como uma resistência da comunidade 

externa.  

De acordo com os principais resultados do questionário diagnóstico do Sistema UAB -- realizado pela 

Presidência do Fórum de Coordenadores UAB e seus Grupos de Trabalho (ABREU E LIMA, RIBEIRO & 

FERREIRA, 2012) --, mais de 50% das IES têm menos de 5 anos de experiência em EaD. As atividades nos 

polos são consideradas essenciais, sendo que 73% das IES utilizam metodologia assíncrona via Ambiente 

Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) e contam com momentos presenciais. Quase 50% das IES têm 

apenas estrutura parcial para situações de falta de energia e 11% não tem sequer um gerador de 

energia elétrica. Cerca de 70% das IES têm espaço próprio para a EaD, mas em 58% delas este espaço 

não é suficiente para abrigar a equipe. Para piorar, em 67% das IES, a carga horária da EaD nem é 

contabilizada no esforço docente.  

Por esses motivos, o processo de institucionalização da EaD – e consequentemente da UAB -- tem sido 

árduo e lento na maioria dos casos, com vários desafios em comum a todas as instituições públicas 

brasileiras. Em particular, a UFMG já superou os desafios de:   

Criar um órgão específico para gestão da EaD, no caso com a implantação do CAED/UFMG em 2003; 

1. Incluir a EaD em sua expansão de vagas, oferecendo mais de 17.000 vagas de graduação e pós-

graduação na modalidade a distância; 

2. Possuir um Sistema de Gestão Acadêmica Integrado, no caso através do Portal minhaUFMG; 

3. Ter os cursos vinculados às Unidades Acadêmicas responsáveis pelos cursos presenciais, além 

de criar um Colegiado Especial dos Cursos de Graduação a Distância, composto pelos 

representantes institucionais de cada Colegiado de Curso;  

4. Incluir a EaD no PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional (UFMG 2013a); 

5. Alocar vagas docentes nas unidades que atendem aos cursos a distância; 

6. Estabelecer planos de capacitação para formação inicial e continuada dos diversos agentes do 

Sistema UAB, através do Plano Anual de Capacitação Continuada fomentado pela DED/CAPES 

além dos projetos específicos desenvolvidos pelo CAED/UFMG. 

7. Sistematizar a produção de material didático que atenda às especificidades do EaD, no caso 

através da criação da Editora CAED/UFMG; 

8. Incluir a representação discente nos colegiados de curso EaD, em cumprimento ao disposto no 
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Capítulo III de seu Regimento Geral (UFMG 2013b); 

9. Garantir a participação dos alunos EaD nos programas da IES, através do Programa de 

Monitoria de Bolsas de Graduação da UFMG, que disponibiliza duas bolsas por curso de 

graduação por polo, em cumprimento ao Capítulo IV de seu Regimento Geral (UFMG 2013b). 

10. Obter o reconhecimento dos cursos de graduação a distância, após avaliação externa e 

independente, realizada na sede e nos polos pelo INEP, sendo que o menor conceito conferido 

aos cursos da UFMG foi o conceito 3, e a UFMG recebeu, no geral, o conceito 5, sendo este o 

mais alto possível. 

Mesmo com resultados tão promissores, o processo de institucionalização da EaD – e 

consequentemente do Sistema UAB -- na UFMG, ainda precisa enfrentar muitos outros desafios. Dentre 

eles, podemos destacar:  

1. Ampliação da infraestrutura do Centro de Apoio à Educação a Distância (CAED/UFMG) para que 

se possa atender à crescente demanda por cursos na modalidade EaD no estado de Minas 

Gerais; 

2. Inclusão dos estudantes de EaD da UFMG nos programas de iniciação científica e iniciação à 

docência, como forma de assegurar que eles tenham, na prática, direitos iguais aos alunos do 

presencial; 

3. Participação nos Conselhos Gestores dos polos de apoio presencial, com o objetivo de buscar 

melhorias na infraestrutura do polo, tanto no que concerne às conexões de banda larga com 

estabilidade suficiente sob demanda de muitos acessos simultâneos e utilização dos 

equipamentos de webconferência, quanto à aquisição de equipamentos de qualidade para aulas 

práticas no laboratório, quando pertinente; 

4. Realização de concursos públicos para contratação de novos professores e de profissionais da 

equipe multidisciplinar (webdesigner, designer instrucional, etc.), possibilitando a total 

viabilização dos cursos de EaD na UFMG; 

5. Estabelecimento de política específica para permanência dos alunos nos cursos, começando 

pelo direito à assistência estudantil -- hoje proibida pelo Decreto no. 7.234, de 19 de julho de 

2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), como forma de 

diminuir a evasão; 

6. Estabelecimento de uma proporcionalidade na relação professor-aluno que seja equivalente à 

do ensino presencial, bem como a contabilização das atividades de EaD nos encargos didáticos 
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do professor, promovendo a institucionalização da modalidade e consequente diminuição da 

necessidade de bolsas da UAB; 

7. Sistematização da produção de material didático feito pela Editora CAED/UFMG em termos da 

acessibilidade, desde a sinalização em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a produção de textos 

em Braille, promovendo ainda mais a inclusão social; 

8. Regulamentação da função de tutoria, incluindo uma alteração da remuneração para valores 

mais compatíveis com o trabalho que é exercido dentro do Sistema UAB; 

9. Desenvolvimento de estratégias para que todos os cursos de graduação recebam o conceito 

mais alto na avaliação externa realizada pelo INEP.  

Tendo em vista os resultados alcançados pela UFMG e a metas ainda a cumprir, a perspectiva continua 

sendo a de ampliar ainda mais o acesso ao ensino superior público e de qualidade na modalidade EaD, 

provendo qualificação que garanta o pleno exercício da profissão.  

Na perspectiva de ajudar ainda mais no processo de institucionalização da EaD, busca-se aproximar a 

comunidade dos municípios mineiros, onde os polos de educação a distância da UFMG estão 

localizados, do conhecimento acadêmico e das múltiplas possibilidades de construção do saber através 

do acesso aos trabalhos e sites científicos e culturais disponíveis no mundo virtual.  

Nesse sentido, a UFMG está iniciando o Programa de Extensão “Aproxime-se”, que irá proporcionar 

atividades educativas que visem fazer de cada polo mineiro um lócus ativo de encontro, de formação de 

profissionais, bem como da divulgação do saber, da ciência e da tecnologia, garantindo assim a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

A intenção é criar um espaço para discussão de questões atuais, de elucidações à população de 

problemas por ela vividos e de fortalecimento da formação do aluno da graduação a distância e da 

atividade docente, levando o que há de melhor da pesquisa científica desenvolvida na UFMG para os 

polos.  

 

2. Considerações Finais 

A implantação do Sistema UAB no âmbito da UFMG permitiu a oferta de cursos de nível superior, tanto 

na formação inicial quanto continuada, prioritariamente, para os professores em exercício e, 

principalmente, nas regiões do estado de Minas Gerais sem atendimento por instituições públicas de 

ensino superior. Desde 2008, a UFMG ofereceu 17.915 vagas em 33 polos espalhados pelo Estado de 



EIXO 1 - GESTÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 
 

144 

Minas Gerais, das quais 8.557 vagas foram reservadas para professores da rede pública.   

No âmbito do estado de Minas Gerais, a UFMG é responsável por oferecer cerca de 20% das vagas, 13% 

dos cursos e 17% das articulações. Como um todo, a UFMG atua em 37% dos polos UAB no estado. De 

um modo geral, já foram formados 1605 alunos de um total de 4169 matriculados, i.e., 42% das vagas 

disponibilizadas nas primeiras turmas de graduação e de pós-graduação da UFMG em 2008.   

Apesar dos bons resultados alcançados até o momento, muitos desafios ainda precisam ser superados, 

como discutido neste trabalho, antes que se consiga institucionalizar completamente a modalidade de 

EaD na UFMG. Apesar disso, a UFMG tem demonstrado que é possível oferecer ensino superior público 

a distância, sem rebaixamento da qualidade. 

Tendo em vista os resultados alcançados pela UFMG e a metas ainda a cumprir, a perspectiva continua 

sendo a de ampliar ainda mais o acesso ao ensino superior público e de qualidade na modalidade EaD, 

provendo qualificação que garanta o pleno exercício da profissão.  
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RESUMO: O ensino de música volta a tornar-se obrigatório na grade curricular e a necessidade de 

formação e capacitação de professores licenciados em música se faz urgente. O ano de 2012 é data 

limite para que todas as escolas públicas e privadas do Brasil incluam o ensino de música em suas grades 

curriculares. A exigência surgiu com a lei nº 11.769, sancionada em 18 de agosto de 2008, A demanda de 

profissionais licenciados nesta área está aquém do mínimo necessário para suprir o mercado de 

trabalho. Isso, muito se deve ao pouco número de cursos de licenciatura em Música no Brasil e em 

especial no estado do Ceará. Uma opção para resolvermos esse problema seria a ampliação dos cursos 

de Educação a distância, fazendo com que profissionais de todo o Brasil possam ter  acesso a uma 

graduação. O objetivo desta pesquisa é refletir e instigar a implementação parcial da educação a 

distância para o curso de música da Universidade federal do Ceará com a disponibilização dos 20% da 

carga horária do curso de música para a modalidade à distância, bem como averiguar a viabilidade desta 

implementação. Pretendemos com este trabalho avaliar com os professores as possíveis disciplinas que 

poderiam ser adaptadas para a modalidade a distância, desenvolvendo no aluno as habilidades 
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necessárias a formação do profissional da música para além da formação teórica: ler, escutar, escrever e 

executar. 

Palavras-chave : Educação Musical, Ead, Semipresencialdade. 

 

Abstract: The music education comes back to become obligator in the curricular grating and the 

necessity of formation and qualification of professors permitted in music becomes urgent. The year of 

2012 is date has limited, so that all the public and private schools of Brazil include the education of 

music in its curricular gratings. The requirement appeared with the law nº 11,769, sanctioned in 18 of 

August of 2008, the demand of professionals permitted in this area is below of the minimum necessary 

to supply the work market. It’s caused by the little number of courses of licenciature in music in Brazil 

and special in the state of the Ceará. An option to solve this problem would be the increase of the 

courses of Education in the distance, making that that professional of anyplace in Brazil they can have 

this access to a graduation. The objective of this research is to reflect and to instigate the partial 

implementation of the education in the distance for the course of music of the Federal University of the 

Ceará with the reservation of 20% of the student works of the course of music for the long-distance 

modality, as well as inquiring the viability of this implementation. We intend with this work to evaluate 

with professors witch disciplines are possible to adapt to work in the distance, developing in the pupil 

the necessary abilities to the formation of the professional of music beyond the theoretical formation: 

to read, to listen, to write and to execute. 

Key-words: Music education, Distance education, half presenciable. 

 

1. DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS  ENTRE A EDUCAÇÃO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA. 

Ao contrário do que algumas pessoas pensam a educação a distância não é um processo novo. No Brasil, 

podemos observar que a criação da rádio sociedade do Rio de janeiro por Roquette Pinto na década de 

1920, foi a primeira emissora com programa de rádio com proposta educativa. Depois outros cursos 

surgiram como os ofertados pelo instituto monitor (1939) e pelo instituto universal brasileiro (1941). 

Várias foram as fases do desenvolvimento do ensino a distância no Brasil, podemos observar a fase do 

uso de correspondências, a da radioeducação e da tele-educação, culminando no uso das mais 

modernas tecnologias da internet e de videoconferências. A educação a distância, atualmente, ganhou 
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este caráter inovador devido ao uso destas novas tecnologias que permitem o contato visual em tempo 

real em qualquer parte do mundo, vencendo assim a distância física entre as pessoas.  

A partir da promulgação da lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN) nº 9.394/96 de 20 de 

dezembro de 1996 a Educação a distância passou a fazer oficialmente parte do nosso sistema 

educacional. “Art.80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 

ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada.” (MEC, 

LDBEN 9.394/96) 

Desde 2004 essa junção da modalidade presencial e a distância, outrora denominada semipresencial, 

torna-se palpável devido à portaria de nº 4.059, emitida pelo Ministro de Estado da Educação, no uso de 

suas atribuições, que regulariza a oferta de disciplinas de modalidade semipresencial nas instituições de 

ensino superior. A mesmo portaria, em seu artigo 1º - parágrafo 2, afirma que as disciplinas citadas 

anteriormente podem ser ofertadas, integral ou parcialmente, desde que essa oferta não ultrapasse 

20% (vinte por cento) da carga horária total do curso.  

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. 
(MEC, 1996) 

As aulas semipresenciais são compostas por encontros presenciais e complementadas com atividades 

não presenciais, mediadas pelo uso de recursos midiáticos como: email, chats (bate-papo virtual), blogs, 

fóruns, videoconferências. 

De acordo com (CARLINI e TARCIA, 2010, p. 18), a educação semipresencial se configura a partir do 

momento em que a “construção da situação de aprendizagem acontece no ambiente presencial da sala 

de aula e sua complementação ou extensão é trabalhada com o uso de diferentes tecnologias de 

educação a distância”.  

Esse novo modelo de ensino, que virtualiza a sala de aula, faz com que os alunos interajam mais entre si 

e com o professor, tornando-o um ser ativo no processo de ensino-aprendizagem. Essa independência 

faz com que o aluno tenha mais autonomia, automotivação, autodisciplina, autodeterminação, controle 

sobre seu tempo e capacidade de raciocínio rápido. O professor servirá de apoio para sanar suas dúvidas 

quando necessário, mas cabe ao aluno estar motivado e saber traçar suas estratégias de auto-

aprendizagem. Segundo Maia e Mattar (2007), é imensa a lista das palavras que começam com o prefixo 
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‘auto’ e que se relacionam ao papel e ao perfil do aprendiz virtual. Derivado do grego autos, ele significa 

‘por si próprio’, ‘de si mesmo’. 

Nas disciplinas semipresenciais o aluno possui a vantagem da flexibilização do horário, já que as aulas 

não são 100% (cem por cento) presenciais. Além do acesso a disciplina em qualquer lugar através da 

internet, fica a cargo do aluno o horário que lhe for mais conveniente para a realização das atividades. 

Devido a essa mobilidade o aluno pode estagiar e paralelamente cursar uma disciplina.  

Outra grande vantagem é a familiarização por parte de docentes e discentes no uso nas novas 

tecnologias no processo ensino-aprendizagem. Com a utilização desses recursos midiáticos o ensino 

presencial torna-se mais dinâmico para ambas as partes. 

A semipresencialidade, com todo o potencial que a tecnologia possui, permite 
maior dinamização das aulas presenciais e de seus conteúdos, possibilitando a 
motivação por parte dos alunos e um enriquecimento dos recursos didáticos, 
muitas vezes restritos a lousa, giz e uso de telas do PowerPoint projetadas por 
um datashow – projetor multimídia. (CARLINI e TARCIA, 2010, p.19) 

Este artigo é resultado de uma pesquisa para avaliar a possibilidade da implantação da 

semipresencialidade no curso de música existente na universidade federal do Ceará UFC, observando a 

viabilidade de algumas disciplinas práticas na modalidade semipresencial. 

A educação, hoje, tanto presencial como a distância vêm sofrendo inúmeras modificações. Cabe aos 

professores, alunos e as instituições de ensino estarem abertos a essas mudanças e preparados para os 

desafios de ensinar e aprender em novos contextos, pois não apenas o ato de educar, como também o 

de aprender exige inovações e deve se daptar aos avanços tecnológicos. Os professores da educação 

presencial estão utilizando cada vez mais novas tecnologias, desde a televisão para exposição de vídeo 

aulas, ao uso de data show para enriquecer suas aulas. O uso de computadores, multimídia e internet e 

até lousas digitais tornam as aulas presenciais mais dinâmicas e interativas, motivando os alunos a 

buscar mais conhecimento. É fundamental a flexibilidade do docente em acompanhar essas 

modificações para auxiliar o processo de ensino.  

A educação presencial ao se aliar ao uso dessas novas técnicas, preenchendo suas lacunas com o uso de 

tecnologias interativas, será uma educação muito mais eficiente, pois o professor não estará em contato 

com o aluno apenas na aula presencial, mas sim poderá dar um apoio mais qualitativo e quantitativo. 

Segundo Moran: 
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Quando propomos flexibilizar o tempo presencial e virtual damos mais 
importância ao estarmos juntos. Nada supera a presença física. O virtual é um 
pálido reflexo das possibilidades de contato e intercâmbio que o presencial 
propicia e que exploramos pouco. O virtual é mais "cômodo", facilita o acesso 
à distância, a comunicação em qualquer momento sem sair do nosso espaço 
profissional ou familiar. Mas é uma interação muito pobre comparada com a 
de estarmos juntos. (MORAN, 2012) 

A justificativa do desenvolvimento desse trabalho se dá pela necessidade de refletirmos o planejamento 

e estruturação de um curso de música já existente e a utilização da educação à distância como apoio ao 

ensino presencial. Esta pesquisa visa trazer esclarecimentos e orientações de como inserir essa nova 

modalidade de forma responsável e eficaz, já que esse modelo educacional ainda é relativamente novo, 

considerando a regulamentação de 2004, gerando ainda inquietação por parte de professores e alunos. 

Sabemos que muitos educadores possuem uma visão negativa relacionada a Educação a Distância (EaD), 

duvidando de sua eficiência e até mesmo tendo repulsa a essa modalidade. Esse modelo inovador, 

denominado semipresencial, pode ajudar a acabar com esse conservadorismo, pois a partir do 

momento que passamos a conhecer melhor o processo e ver os seus resultados, revemos nossos 

conceitos e nos tornamos menos críticos e mais participativos. 

A cada uso de inovações tecnológicas o limiar entre a educação à distância e presencial se torna mais 

tênue. A diferença então no processo pedagógico se encontra muito mais no perfil do aluno e seu 

comportamento diante do processo educativo, pois, na educação presencial o aluno se comporta de 

forma mais passiva, como um ouvinte que recebe as informações do professor e as guarda, enquanto 

que na educação à distância o aluno atua de forma mais ativa, é agente do seu aprendizado, adéqua 

seus horários é quase um estudo solitário, onde o aluno deverá ter muita dedicação, autonomia e 

perseverança, porque sem esses requisitos o discente não conseguirá chegar ao final do processo. Deve-

se deixar claro que uma modalidade de educação não é superior a outra e sim devem se complementar 

afim de suprir as deficiências que cada uma possui elevando o padrão de ensino e aprendizagem no 

Brasil. 

 

2. PANORAMA GERAL SOBRE O CURSO PRESENCIAL DE LICENCIATURA PLENA EM MÚSICA DA UFC 

SOBRAL. 
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Atualmente, o curso supra citado possui uma duração de 8 semestres, com uma carga horária total de 

2.800 (duas mil e oitocentas) horas. A entrada de novos estudantes do Curso de Educação Musical 

ocorre através do ENEM, por intermédio do SiSU - Sistema de Seleção Unificada do MEC.  

O objetivo do curso é formar o professor de música, em nível superior, com conhecimentos da 

pedagogia e linguagem musical, tornando-o capaz de atuar de maneira crítica e reflexiva, interagindo no 

meio em que atua enquanto educador musical. O aluno é formado para atuar nos seguintes campos de 

atuação: escolas de ensino fundamental e médio, escolas livres de música, conservatórios de música, 

escolas especiais, organizações não governamentais ECT. 

O curso de Licenciatura em Música é noturno, com eventuais aulas nos turnos da manhã e/ou tarde. A 

grade curricular é composta tanto por disciplinas teóricas como pelas disciplinas práticas. O curso é cem 

por cento presencial.  

 

3. O PAPEL DO PROFESSOR-TUTOR ONLINE 

É de responsabilidade das instituições educacionais disponibilizar cursos para a qualificação desses 

profissionais. Esses cursos devem ser iniciais e continuados abrangendo os recém-ingressos e os 

veteranos. A falta de formação específica para se trabalhar com a educação a distância pode 

comprometer a qualidade de aprendizagem, tornando-a ineficiente. De acordo com Moore, 2007, “a 

formação do tutor é um elemento essencial para o sucesso da educação online.”. Não podemos iniciar 

um curso semipresencial sem antes prepararmos esse professor para adentrar numa sala de aula virtual. 

O professor tutor pode atribuir uma maior atenção às particularidades dos alunos, pois ao contrário do 

que muitas vezes ocorre em salas de aulas presenciais onde os alunos com mais dificuldades tem medo 

ou vergonha de exporem suas dúvidas e serem ridicularizados pelos colegas, nas aulas virtuais ocorre 

um atendimento mais personalizado. 

Muitos professores se sentem desconfortáveis com a possibilidade da implantação dos 20% da carga 

horária à distância por acreditarem que estarão sendo substituídos pela máquina para cumprirem sua 

função. Há também os que não querem sair de sua zona de conforto e reciclarem suas metodologias.  

Alguns professores, de forma equivocada, consideram que a tecnologia poderá 
ocupar o lugar deles na sala de aula e que, dessa forma, eles poderão ser 
substituídos. Neste caso, é preciso destacar que a tecnologia é meio e não tem 
autonomia para gerar processos e situações de aprendizagem. Por outro lado, 
se o professor assume exclusivamente o papel de um transmissor de um 
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conhecimento pronto, é necessário alertá-lo para o fato de que a tecnologia 
pode transmitir o mesmo conhecimento de forma mais criativa, motivadora, 
sistêmica e multimidiática. (CARLINE E TARCIA. 2010,Pág 19) 

Como bem nos lembra Maia e Mattar (2007), ”o aluno virtual acredita que a aprendizagem de alta 

qualidade pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento”. Freire (1996) estabelece que a 

autonomia seja a capacidade que o aluno demonstra de decidir, de escolher seus objetivos, sua forma 

de estudar e a relação que faz daquilo que sabe com o conteúdo novo. 

4. A EAD E O ENSINO DA MÚSICA. 

Desde a antiguidade o ensino da música se dava através da transmissão oral, por meio da reprodução de 

obras do cancioneiro popular ensinadas passo a passo pelo mestre ao seu aprendiz. A principal 

metodologia era o aprendizado presencial através da mera repetição pelo pupilo daquilo que o mestre 

fazia face a face. Com a invenção da escrita e, principalmente, da escrita musical que viria a ser chamada 

de partitura, os métodos e tratados musicais começaram a ser publicados. Graças à criação dos 

tipógrafos no período renascentista estes métodos teóricos e músicas impressas já poderiam ser 

analisadas e aprendidas de maneira autodidata por músicos de regiões longínquas. 

A partir desse contexto podemos apontar um primeiro importante passo para a viabilidade do ensino da 

música à distância. Desde então, o desenvolvimento de tecnologias vem tornando esta necessidade do 

contato direto entre o tutor e o aprendiz cada vez mais flexível. Podemos citar como exemplo o 

desenvolvimento das técnicas de gravação e reprodução de uma obra musical, permitindo o controle 

sobre a audição do material sonoro e culminando nos modernos softwares de manipulação sonora e 

edição de partituras ou ainda os que transcrevem uma música executada para a elaboração da partitura. 

Segundo Gohn:    

Com o uso destas tecnologias o aluno tem acesso à produção de artistas 
oriundos de épocas e localidades distantes, recebendo partituras ou gravações 
e aprendendo com a escuta e a análise das obras. Assim, não somente livros 
sobre música são estudados, mas também o próprio material sonoro, seja na 
forma de representações gráficas, seja como registro de performances, 
abrindo caminho para a exemplificação prática de teorias e para a teorização 
de ações e exercícios. Surgem as condições para os estudos musicais realizados 
a distância, sem um professor fisicamente presente. (GOHN, 2007).  

Em trabalho docente na educação musical a distância: Educação superior brasileira, Borne (2011) nos 

aponta as práticas pedagógicas usuais nos cursos e disciplinas de música a distância tais como: uso de 

hipetextos, apreciação de música e vídeos musicais em sites como o youtube que fazem transmissão de 
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vídeo através de streaming, discussão em fóruns, composição musical e elaboração de arranjos com 

eventuais gravações e envios para apreciação do professor, filmagem e envio de performance 

instrumental e de solfejo rítmico e melódico ECT. São várias as ferramentas tecnológicas disponíveis na 

atualidade que viabilizam o ensino de música a distância, mesmo das atividades mais ligadas a prática e 

reprodução musical. Sendo assim, desde que as partes envolvidas no processo educativo tenham igual 

interesse no sucesso desta modalidade a educação a distância ou semipresencial possuem as mesmas 

prerrogativas que a educação presencial. 

É importante compreendermos que o estudo da disciplina Música deve ser tratado com bastante 

cuidado, já que existem algumas peculiaridades da mesma que envolvem aspectos teóricos, técnicos, 

históricos, sonológicos, sociológicos, psicológicos, dentre outras abordagens que estão inseridas no 

fazer musical. Alguns conteúdos como história da música, folclore, estética, dentre outras, se encontram 

inseridos numa concepção muito mais teórica que prática, apesar de que sempre as ilustrações desta 

teoria com audições ou visualizações reforçam e situam mais o aprendiz no contexto espaço/tempo. 

Portanto, apenas por afirmar que Mozart era um compositor pertencente ao período clássico nascido 

em 1750 o aluno já tem plenas condições de situar-se historicamente e entender que nesta época se 

vivia o auge do absolutismo monárquico, as relações de emprego e servidão, e todo o pensamento 

filosófico e estético que pairava nos ares europeus e que foram cruciais para que o compositor 

desenvolvesse aquele tipo de música. É fato que a audição de uma obra de Mozart em comparação com 

a de outros compositores pertencentes a outros períodos ilustra e consolida a aprendizagem bem como 

apura a percepção musical. 

Por outro lado, conteúdos tais como treinamento auditivo, solfejo, ditado rítmico e melódico, 

necessitam além de um conteúdo teórico que os embase da audição do material sonoro para que o 

mesmo faça sentido e o aprendizado se dê de forma satisfatória. Conhecer que um intervalo musical de 

quarta aumentada é formado por três tons é completamente diferente de reconhecer o som que este 

intervalo produz. Além disso, este tipo de conhecimento teórico desvencilhado desta percepção será de 

pouco ou nenhum valor para o aluno. Da mesma forma, saber escrever uma melodia decorada numa 

partitura passa longe ao fato de transcrevê-la a partir da audição do estímulo sonoro. O mesmo aplica-

se ao ensino da teoria musical, pois conhecer a formação das escalas, contraponto, o significado das 

figuras de tempo e fórmulas de compasso de nada valerá se o aluno não souber reconhecê-la enquanto 

fenômeno musicológico. 
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Já o desempenho do aluno ao instrumento ainda requer um acompanhamento mais personalizado por 

parte do professor para que o mesmo faça as devidas correções posturais como o ajuste de mãos, 

braços, relaxamento muscular necessário à execução de trechos e ou práticas interpretativas do aluno. 

Na conjuntura atual, praticamente todas as disciplinas supracitadas podem ser administradas a distância 

seja por hipertexto, multimídia, vídeo aulas ou softwares desenvolvidos com fins educativos. Mesmo a 

prática e a perfomance podem ser medidas e mediadas por meio de webcams, vídeo conferências e 

demais tecnologias síncronas. 

Estas constatações revelam que a educação musical a distância parece não 
estar, com a escusa do trocadilho empregado, distante da educação musical 
presencial. Ambas têm nas suas atividades fundamentais, a criação, a recriação 
e a apreciação musical, permeadas pelos estudos históricos e teóricos, com a 
diferença estando centrada no meio, na mídia, no espaço e no tempo em que 
estas se dão. (BORNE, 2011 pág 40). 

A partir de entrevistas e aplicação de questionários, foi possível avaliar a educação à distância ou 

semipresencial como recursos alternativos e ferramentas de inclusão para flexibilizar as situações de 

ensino aprendizagem. Fica claro que uma modalidade de ensino não é melhor do que outra em sua 

concepção, mas, sim devido ao uso que se faz da mesma. Os agentes partícipes é que de fato serão 

responsáveis pelo sucesso de uma ou outra modalidade. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Através desta pesquisa pudemos analisar a receptividade de alguns professores em relação a 

implementação dos 20% da carga horária a distância. Constatamos que os professores que tiveram uma 

experiência pré-existente na modalidade de ensino a distância têm uma inclinação positiva em relação a 

adoção desta prática, acreditando na viabilidade desta adaptação e entendendo ser um importante 

avanço para a educação, pois algumas barreiras físicas poderiam ser perpassadas em função de uma 

maior inclusão para a formação de profissionais da área. Já os professores que nunca tiveram uma 

experiência anterior com Ead, seja como aluno ou tutor, tem inclinação a encarar de forma negativa a 

implantação desta adaptação, pois acreditam que as consequências destas mudanças possam trazer 

resultados inferiores aos esperados da modalidade em vigor. Há aqueles que também vêem de forma 

cautelosa esta implantação, pois acreditam que para o ensino a distância de quarta geração, por ser 

uma área nova e pouco explorada, deve-se ter um embasamento teórico e experimental mais amplo, 

porém acreditam ser uma alternativa palpável. 
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Estamos vivendo um período de transição dos modelos de educação em virtude das novas tecnologias 

que são criadas a cada instante. As tecnologias sempre vieram como ferramentas que direcionam as 

didáticas e o aprendizado em si. Foi assim com a invenção da escrita que permitiu uma maior teorização 

em detrimento da prática, depois com a criação de livros, tipografias, mimeógrafos ect. A cada nova 

tecnologia os processos  educativos se reinventam e se adaptam e, como todas as mudanças que 

ocorreram ao longo da nossa história, este processo divide duas tendencias principais: as pessoas de 

vanguarda e as tradicionalistas. Não foi objetivo deste trabalho julgar se um ou outro professor 

pertence a vanguarda ou ao grupo tradicinalista e muito menos o de, numa ideologia maniqueísta,  

sinalizar a vanguarda como o bem  ou o tradicionalismo como o mal, e sim trazer à tona a discussão 

sobre as múltiplas facetas do processo de ensino/aprendizagem. É importante que os professores e 

alunos refiltam sobre a mutabilidade deste processo e como podemos usar a nosso favor estas novas 

tecnologias, nem como céticos e nem entusiastas, porém criteriososo com o uso do bom senso para 

gerenciar nossas escolhas, aprendendo com os erros e acertos. 

A educação a distância aliada a presencial se usada com responsabilidade tanto pelas instituições como 

por professores e alunos se mostra uma forte aliada a aprendizagem, além de viabilizar o contato com a 

educação para muitas pessoas que, devido a distância ou tempo, estavam impossibilitadas de se 

especializarem ou se formarem. Graças aos atuais recursos tecnológicos de comunicação assíncrona e 

síncrona podemos flexibilizar o tempo e espaço e disponibilizar o manuseio da informação por parte do 

aprendente de acordo com sua velocidade de aprendizagem, fazendo do ensino algo muito mais 

personalizado, ao contrário dos modelos existentes, porém sem deixar de lado a importância do contato 

humano com o professor, incentivador e guia neste mar de informações a ser desbravado. 
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Resumo: Este artigo versa sobre a eficiência da utilização de ativos imobilizados necessários para a 

implantação e operacionalização de cursos de ensino a distância, tendo como universo de análise bens 

da UFMG. Dessa forma, o objetivo geral foi o de realizar um levantamento geral dos ativos instalados 

nos polos de apoio do CAED da UFMG no Estado de Minas Gerais a fim de analisar a eficiência da 
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utilização desses ativos considerando o número de alunos atendidos em cada polo. Para a realização da 

pesquisa empírica foram escolhidos os cursos de licenciatura em ciências biológicas e o de licenciatura 

em química. Foi verificado que de maneira geral o índice de não matrícula e evasão são significativos. O 

polo de apoio de Araçuaí se mostrou o mais eficiente na gestão dos recursos públicos, beneficiando um 

número maior de alunos mediante os investimentos realizados. Quando observados os cursos, o curso de 

licenciatura em ciências biológicas se mostrou mais eficiente, considerando valores menores investidos e 

um número maior de alunos atendidos. Conclui-se que a eficiência do uso de ativos imobilizados nos 

cursos à distância está associada à retenção do aluno. Assim é necessário que os cursos adotem medidas 

para evitar a evasão, além de políticas de captação e monitoramento dos mesmos. 

Palavras Chave: Ensino a distância, Polos de apoio, Eficiência, Ativo imobilizado.  

 

Abstract: This paper discusses the efficiency of utilization of fixed assets required for the establishment 

and operationalization of distance learning courses, with the universe of goods analysis of the Federal 

University of Minas Gerais. Thus, the overall objective was to conduct a general survey of the assets 

installed on poles supporting CAED UFMG in the State of Minas Gerais in order to analyze the efficiency 

of utilization of these assets considering the number of students served at each pole. To carry out the 

empirical research were chosen two courses: degree in biological sciences and a degree in chemistry. It 

was found that in general the rate of non-enrollment and dropout are significant. The support pole of 

Araçuaí was the most efficient in the management of public resources, benefiting a larger number of 

students by investments, and when courses observed, the degree course in biological sciences is more 

efficient considering smaller values invested and a larger number of students served. We conclude that 

the efficiency of the use of fixed assets in distance courses is associated with student retention. Thus it is 

necessary that the courses take measures to prevent evasion, and funding policies and monitoring them. 

Keywords: Distance learning, Support poles, Efficiency, Fixed assets. 

 

  

1. INTRODUÇÃO 

Chiavenato (1991) relata que toda organização deve ser analisada sob o escopo da eficiência, a qual está 

voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas a fim de que os recursos sejam 
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aplicados da forma mais racional possível. Considerando a esfera pública e a finalidade não lucrativa de 

uma universidade federal, cada vez mais há cobrança pelo uso eficiente dos recursos públicos. Nesse 

sentido, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP inovaram ao 

estabelecer critérios de reconhecimento, mensuração e evidenciação de imobilizados, ao mesmo tempo 

exigir apuração de custos e do resultado das atividades realizadas na esfera pública, evidenciando para a 

população o quão eficiente está a gestão de recursos públicos (CFC, 2008). 

Na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, o Centro de Apoio a Educação a Distância – CAED foi 

implantado no ano de 2003 e ao final do ano de 2012 contava com cinco cursos de graduação, quatro 

cursos de pós-graduação lato sensu, seis cursos de aperfeiçoamento e dois cursos de atualização, sendo 

32 polos de apoio no Estado de Minas Gerais (CAED, 2012).  

É nesse universo, que agrega a necessidade de bem administrar e evidenciar o patrimônio público que 

está à disposição da população, juntamente com a necessidade de garantir a sustentabilidade financeira 

e a longevidade aos projetos de ensino a distância no Brasil que se define a questão que norteará essa 

pesquisa: partindo de uma análise comparativa entre os polos de apoio instalados pela UFMG para 

operacionalização de seus cursos a distância, o quão eficiente é a utilização de seus ativos imobilizados?  

Dessa forma o objetivo dessa pesquisa será o de realizar um levantamento geral dos ativos instalados 

nos polos de apoio do CAED da UFMG no Estado de Minas Gerais a fim de analisar a eficiência da 

utilização desses ativos considerando o número de alunos atendidos em geral, por polo e por curso. 

Para a realização da pesquisa empírica foram escolhidos dois cursos, que ao mesmo tempo são os mais 

antigos da modalidade a distância e também os que exigem maior infraestrutura para serem 

ministrados: curso de licenciatura em ciências biológicas e o de licenciatura em química. 

Justifica-se essa pesquisa pela importância dos temas aqui discutidos, gestão de ativos (públicos) e 

sustentabilidade financeira de projetos de educação a distância, sendo útil para gestores de cursos EAD, 

notadamente da esfera pública federal, pesquisadores e estudantes interessados no assunto. 

Essa pesquisa está estruturada em cinco partes, sendo essa introdução a primeira etapa contendo 

contexto, questão de pesquisa, objetivo e justificativa. O segundo capítulo se dedica ao referencial 

teórico, o qual versará sobre a gestão de bens públicos e aspectos do ensino a distância, no Brasil e na 

UFMG. O terceiro capítulo se dedica a definição dos aspectos metodológicos, enquanto no quarto 

capítulo são apresentados os resultados da análise empírica. As considerações finais são apresentadas 

no quinto e último capítulo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Controle de ativos em entidades públicas 

A Administração Pública no Brasil passou por várias mudanças até chegar ao estágio atual. A 

Constituição de 1988 trouxe os princípios da Administração Pública a serem observados nas três esferas 

do governo: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Dentre esses princípios, 

para esse trabalho destaca-se o ultimo. A eficiência significa o consumo adequado dos insumos 

utilizados em determinado processo, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório 

atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros elevando a relação custo/benefício 

do trabalho público. É através desse princípio que se pode avaliar os resultados da aplicação de recursos 

públicos pela Administração Pública. 

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (TESOURO NACIONAL, 2013) 

válido para o exercício de 2013, a Administração Pública, dentro de um exercício financeiro, deve 

demonstrar a composição, a mensuração, a estruturação e as variações que geram reflexos no 

patrimônio público, bem como os reflexos da depreciação, a amortização e a exaustão do patrimônio. A 

depreciação, amortização e exaustão têm como característica fundamental a redução do valor do bem.  

A depreciação é feita para elementos patrimoniais tangíveis e tem múltiplas causas da redução do valor 

- o uso, a ação da natureza e obsolescência, de forma que se inicia a partir do momento em que o item 

do ativo se tornar disponível para uso. A amortização é realizada para elementos patrimoniais de 

direitos de propriedades e bens intangíveis. A causa que influencia a redução do valor é a existência ou 

exercício de duração limitada, prazo legal ou contratualmente limitado. E a exaustão é realizada para 

elementos de recursos naturais esgotáveis e a principal causa da redução do valor é a exploração. 

A apuração da depreciação, amortização e exaustão deve ser feita mensalmente, quando o item do 

ativo estiver em condições de uso. Ao final de cada exercício financeiro a entidade deve realizar a 

revisão da vida útil e do valor residual do item do ativo. Ao fim da depreciação o valor líquido contábil 

deve ser igual ao valor residual. 

Os ativos imobilizados que são um grupo de ativos formado pelo conjunto de bens e direitos necessários 

à manutenção das atividades da empresa, devem ser reconhecidos no momento em que os custos são 

incorridos, incluindo os custos iniciais e os subsequentes com base no valor de aquisição, produção ou 

construção. E os estoques, imobilizados e intangíveis devem ser mensurados inicialmente pelo custo ou 
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valor justo, adotando-se, posteriormente, procedimentos como a depreciação para o caso do ativo 

imobilizado. 

O Centro de Apoio a Educação a Distância da UFMG - CAED se tornou Unidade Gestora em novembro de 

2010, passando a ser responsável pelos atos e fatos contábeis gerados pela gestão administrativa de 

seus recursos, dessa forma com autonomia para registrar dentro do exercício financeiro as variações 

patrimoniais em favor da eficiência na Administração Pública. A forma de registro e controle das 

despesas de capital na contabilidade se dá através do Sistema Integrado de Administração Financeira – 

SIAFI, sistema de execução orçamentária do Governo Federal do Brasil.  

 

2.2. Ensino a distância 

Na história recente da Educação a Distância no Brasil, em 2005 o Ministério da Educação lançou o 

Projeto da Universidade Aberta do Brasil - UAB, com o objetivo de sistematizar as ações, programas, 

projetos e atividades pertencentes às políticas públicas voltadas para a ampliação e interiorização da 

oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil. De acordo com dados obtidos do sítio da 

CAPES (2013) no ano de 2010 eram 88 instituições integrantes do Sistema UAB, entre universidades 

federais, universidades estaduais e Institutos federais de educação, com 187.154 vagas disponibilizadas 

e cerca de 720 polos. 

Em 2008, ocorreram as primeiras ofertas da UFMG no âmbito da UAB – Sistema Universidade Aberta do 

Brasil, com início das Licenciaturas em Química, Ciências Biológicas e Pedagogia e do Bacharelado em 

Geografia. E no ano seguinte foi iniciado o curso de Licenciatura em Matemática. 

Atualmente, a UFMG oferece cinco cursos de graduação, quatro cursos de pós-graduação lato sensu, 

seis cursos de aperfeiçoamento e dois cursos de atualização, sendo 32 polos de apoio que contam com 

ampla estrutura física contendo espaços para a execução da educação a distância, assim como 

biblioteca, laboratório de informática, laboratórios técnicos para os cursos de graduação, salas de aula, 

salas de coordenação e tutoria, sala de professores e secretaria acadêmica. Percebe-se a importância da 

estruturação física para a manutenção e expansão dos cursos ofertados pela Instituição, objeto de 

estudo dessa pesquisa. 

De acordo com dados do próprio CAED (2013), o curso de graduação em ciências biológicas na 

modalidade de licenciatura a distância tem como objetivo a formação de profissionais capacitados para 

o exercício de atividades docentes nas diversas áreas da biologia e foi implantado em 2007. Entre 2007 e 
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2013 foram realizados três vestibulares, sendo 364 alunos o total de alunos atendidos em seus cinco 

polos em dezembro de 2012.  

Já o curso de licenciatura em química na modalidade a distância conta em dezembro de 2012 com 182 

alunos e é ofertado na forma semipresencial com momentos a distância e presenciais. A parte 

presencial do curso consta de práticas de laboratórios, seminários, videoconferências e atividades 

avaliativas, todas de caráter obrigatório, além das atividades facultativas de tutoria, informática e 

assistência aos alunos (CAED, 2013).  

Conforme previsto em seus projetos pedagógicos, os cursos possuem carga horária reservada para 

conteúdos curriculares de natureza acadêmico-científico-cultural, disciplinas pedagógicas teóricas, 

atividades práticas, como componente curricular e estágio curricular supervisionado. As atividades 

presenciais dos dois cursos incluem aulas práticas em laboratórios, saídas a campo, atendimento aos 

alunos por meio de tutorias, seminários, videoconferências, participação em fóruns e atividades 

avaliativas. A duração mínima é de quatro anos para o curso de química e de quatro anos e meio para o 

curso de ciências biológicas (CAED, 2013).   

Ambos os cursos possuem cinco polos de atuação, os quais são: Araçuaí, Frutal, Governador Valadares, 

Montes Claros e Teófilo Otoni, em um total de 546 alunos, distribuídos nesses polos atualmente. No 

total foram ofertadas setecentas vagas para o curso de ciências biológicas e seiscentas vagas para o 

curso de química, distribuídas entre os cinco polos analisados. Observa-se que no final do ano de 2012 o 

polo de Araçuaí contava com 137 alunos, enquanto Frutal dispunha de 40 alunos, Gov. Valadares com 

103 alunos, Montes Claros com 140 alunos e Teófilo Otoni com 126 alunos, ou seja: de 1350 vagas 

ofertadas atualmente cursam 546 alunos, que representa 40% da capacidade originalmente prevista. É 

importante ressaltar que dessas 1350 vagas formaram 26 alunos do curso de Ciências Biológicas e 05 

alunos do curso de Química. 

 

3. METODOLOGIA 

Essa pesquisa, em relação aos objetivos, é classificada com uma pesquisa exploratória.  De acordo com 

Gil (1999) a pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de proporcionar uma visão geral acerca de 

determinado fato. 
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Em relação à abordagem do problema é uma pesquisa quantitativa devido a predominância da 

utilização de instrumentos estatísticos, ainda que sejam simples, objetivando atingir os propósitos dessa 

pesquisa. 

Em relação aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa documental. Para a realização da análise 

empírica, são utilizados documentos e arquivos do CAED, Notas Fiscais e termos de responsabilidade de 

transferência de ativos da FUNDEP para a UFMG, que não receberam tratamento analítico ou que 

podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.  

Além da pesquisa documental foram realizadas visitas aos polos de apoio para confirmação da 

existência dos ativos imobilizados a disposição para uso por parte dos alunos. 

 

4. ANÁLISE EMPÍRICA 

4.1. Apresentação dos investimentos 

A aquisição de bens pelo CAED/UFMG tem seus recursos basicamente oriundos de descentralização de 

créditos orçamentários da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) os 

quais são gerenciados pela Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa (FUNDEP) em sua maioria.  

A CAPES através do programa UAB e o CAED/UFMG determinam o que deverá ser adquirido e a FUNDEP 

em conformidade com a legislação vigente o faz. O ativo é entregue ao CAED/UFMG e posteriormente 

aos polos sob a forma de comodato e após dois anos de uso, quando doado definitivamente à UFMG, o 

status de comodato é alterado para doação. 

Esses ativos, existentes em cada polo, foram inventariados após o levantamento interno de documentos 

e a realização de visitas in loco para conferência e confirmação dos ativos a disposição dos alunos em 

cada um dos cinco polos de apoio. O Gráfico 1 apresenta os valores investidos em imobilizado para 

implantação e funcionamento do curso de química a partir do ano de 2007, por polo. 

Gráfico 1. Investimentos realizados no curso de Química. 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

Observa-se que todos os polos receberam investimentos, e o valor médio investido foi R$ 63.468. O 

total investido em todos os polos até o ano de 2012 foi de R$ 317.342,00. O Gráfico 2, por sua vez, 

apresenta os valores investidos em imobilizado para implantação e funcionamento do curso de ciências 

biológicas a partir do ano de 2007, por polo.  

Gráfico 2. Investimentos realizados no curso de Ciências Biológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Para o curso de biologia observa-se que o valor médio investido foi de R$ 55.249,00 a partir do ano de 

2007. O total investido em todos os polos até o ano de 2012 foi de R$ 276.245,00. 

 

4.2. Análise geral acerca da eficiência da utilização dos ativos imobilizados 

O primeiro ponto a ser levantado, quando o foco de discussão é a eficiência da utilização de bens 

públicos, é o preenchimento das vagas ofertadas. É dado que atualmente os cinco polos analisados 
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possuem 546 alunos matriculados, que correspondem a 40% das 1350 vagas ofertadas por vestibulares 

no período. 

Dessas 1350 vagas ofertadas, apenas 1042 foram inicialmente preenchidas (77%) do total. Além disso, 

percebe-se que existe uma evasão considerável nos cursos, no montante de 496 alunos (representando 

37% do total de vagas ofertadas). Esses números indicam um problema na eficiência da utilização dos 

recursos públicos, pois, se a instituição possui capacidade de ativos imobilizados que atenderiam a 1350 

alunos em 2012, porém atende apenas a 546 alunos, apresenta capacidade ociosa e desperdício de 

recursos.  

Além disso, o investimento inicial por aluno seria de R$ 465,00 se os polos estivessem sendo ocupados 

em sua totalidade. No entanto, devido à ausência de alunos, o investimento por aluno é de R$1.150,00 

o que equivale a 147% a maior do que inicialmente previsto.  

 

4.3. Análise da eficiência da utilização dos ativos imobilizados comparativa por polo de apoio 

A segunda análise é a comparação do investimento realizado por polo de apoio, considerando o número 

de alunos que atualmente lá estudam. Dessa forma não se pretende medir o nível de eficiência 

individual de cada polo, mas realizar uma análise a qual identifique os polos que são mais eficientes na 

utilização dos seus ativos, considerando o número de alunos atendidos.  

Observa-se um resultado bastante interessante, no qual o investimento por aluno varia de R$ 857,00 em 

Araçuaí, até R$ 2.876,00 em Frutal, com uma variação de 235%. A despeito dos investimentos serem 

muito próximos, mais uma vez se destaca que a variável que impacta na eficiência é o reduzido número 

de alunos do polo de apoio de Frutal. Quando comparados com a média geral de investimento, que foi 

de R$ 1.150,00 observa-se que os demais municípios da análise estão próximos a média.  

 

4.4. Análise da eficiência da utilização dos ativos imobilizados comparativa por curso ofertado 

A terceira análise é a comparação do investimento realizado por curso ofertado, considerando o número 

de alunos que atualmente estudam. Observa-se que o curso de química demandou um investimento em 

ativos imobilizados maior do que o curso de ciências biológicas, no entanto apresenta um número 

reduzido de alunos. Dessa forma, considerando o curso ofertado, o investimento por aluno foi de R$ 
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1.744,00 no curso de química e R$ 739,00 para o curso de ciências biológicas, podendo-se inferir que o 

curso de ciências biológicas tem sido mais eficiente na gestão de seus recursos.  

Das 650 vagas oferecidas ao curso de licenciatura em ciências biológicas, 638 foram preenchidas por 

vestibular (98%), o que denota uma alta procura pelo curso. No entanto, 274 alunos já haviam evadido 

do curso até o final de 2012 (43% entre os que se matricularam). Considerando o curso de química, das 

650 vagas oferecidas foram preenchidas 404 (62%) o que denota uma razão diferente para a redução do 

número de alunos. Entre os 404 alunos que ingressaram por vestibular, até o final do ano de 2012, o 

número de evasões foi de 222 alunos (55% entre os que se matricularam).  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse artigo teve como objetivo realizar um levantamento geral dos ativos instalados nos polos de apoio 

do CAED da UFMG no Estado de Minas Gerais a fim de analisar a eficiência da utilização desses ativos 

considerando o número de alunos atendidos em geral, por polo e por curso. Após o levantamento dos 

dados, primeiramente se observou que em 2012 o número de alunos que findou o ano estudando foi de 

40% do total das vagas ofertadas ao longo do funcionamento do projeto, o que denota uma situação 

que merece atenção.  

Foi verificado que o polo de apoio do município de Araçuaí se mostrou o mais eficiente na gestão dos 

recursos públicos, beneficiando um número maior de alunos mediante os investimentos realizados, 

denotando maior produtividade e otimização dos recursos públicos no benefício aos cidadãos. 

Quando analisada a eficiência sob a ótica do curso ofertado, observou-se que o curso de licenciatura em 

ciências biológicas se mostrou mais eficiente, considerando valores menores investidos e um número 

maior de alunos atendidos. 

Assim, a análise em epígrafe retoma para a discussão sobre o aproveitamento e a retenção do aluno do 

ensino a distância. Para se ter um melhor aproveitamento dos ativos imobilizados dos cursos, bem como 

a utilização dos recursos públicos, é necessário que os cursos adotem medidas para evitar a evasão, 

estimulando que os alunos permaneçam nos cursos. Além de políticas de captação e monitoramento 

desses alunos que precisam ser implementadas para promoverem o ingresso e a retenção dos mesmos 

nos cursos de graduação. 
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Resumo: Este trabalho relata a contribuição do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da UFMG para a 

institucionalização da EaD na Atenção Primária à Saúde em Minas Gerais por meio das articulações 

institucionais realizadas para viabilizar e expandir o Curso de Especialização em Atenção Básica em 

Saúde da Família (CEABSF) – tanto no âmbito interno (entre as Faculdades de Medicina, Odontologia, 

Educação e Educação Física, as Escolas de Enfermagem e Belas-Artes e o Centro de Apoio à Educação a 

Distância), como nos âmbitos estadual (com os polos municipais do sistema Universidade Aberta do 

Brasil, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e a Universidade Federal de Alfenas) e nacional (com 

os Ministérios da Saúde e da Educação, a Universidade Aberta do Brasil, a Universidade Aberta do SUS, 

suas instituições parceiras e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social). Os mapas e 
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tabelas utilizados foram gerados pelo uso do Software Tableau Desktop® 7.0. Quase oito anos após o 

início das articulações que garantiram o seu financiamento inicial, e cinco anos após a oferta à primeira 

turma, já se matricularam 3.377 profissionais, dos quais 1.138 concluíram o curso e 1.531 ainda se 

encontram cursando-o. Conclui-se que o esforço desprendido para a consecução das articulações 

institucionais citadas foi de fundamental importância para o êxito da iniciativa, dada a sua 

complexidade. 

Palavras-Chave: Saúde da Família, Atenção Básica, Atenção Primária à Saúde, Especialização, EaD 

 

Abstract: This paper reports the contribution of the Center for Education in Collective Health 

(NESCON/UFMG) to the consolidation of Distance Education in Primary Health Care training in Minas 

Gerais through institutional arrangements in order to assure and expand the Specialization Course in 

Primary Health Care in Health Family (CEABSF) in inner level (among Faculty of Medicine, Faculty of 

Dentistry, Faculty of Education, Faculty of Physical Education and the Center for Distance Education 

Support, as well as the School of Nursing and the School of Arts), state level  (municipal poles, UFTM and 

UNIFAL) and national level (Ministry of Health, Ministry of Education, Open University of Brazil (UAB), 

Open University of Brazilian Health System (UNA-SUS), their partner institutions and the Bank of 

economical and social development (BNDES). Maps and tables had been generated by Tableau Desktop® 

Software 7.0. Almost eight years after the beginning of the necessary arrangements, and five years after 

its first class, 3,377 professionals had been enrolled; 1,138 had been graduated and 1,531 are still 

studying. One can conclude that the efforts aiming the accomplishment of those arrangements are 

relevant to the success of this initiative, since it is a complex one. 

Key-Words: Family Health, Primary Health, Primary Health Care, Specialization, Distance Education 
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1   CEABSF: HISTÓRICO E ARTICULAÇÕES 

O Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família (CEABSF) foi concebido e planejado 

pelo Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da UFMG (NESCON/FM/UFMG) como uma nova etapa de 

um processo sustentado, por parte da universidade, de apoio à expansão e qualificação da Atenção 

Primária à Saúde no Brasil. Sucedendo iniciativas como o Veredas e o BH-Vida – cursos de especialização 

presenciais que se iniciaram em 2002 e que capacitaram, respectivamente, profissionais no interior de 

Minas Gerais e aqueles vinculados a então recém-criada rede de Atenção Primária de Belo Horizonte – o 

CEABSF aproveitou-se do conhecimento acumulado por essas iniciativas ao longo de nove anos para se 

tornar o segundo curso de especialização da UFMG na área da saúde a ser ministrado na modalidade à 

distância, com o intuito de ampliar as possibilidades de educação permanente em saúde para os 

profissionais da Saúde da Família no interior do estado.  

O CEABSF foi fruto de uma parceria institucional ampla, tanto interna – por meio da participação das 

Faculdades de Medicina, Odontologia, Educação e Educação Física, das Escolas de Enfermagem e Belas-

Artes e do Centro de Apoio à Educação a Distância (CAED/UFMG) – quanto externa, a partir da sua 

integração aos sistemas Universidade Aberta do Brasil (UAB, coordenado pelo Ministério da Educação) e 

Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS, iniciativa do Ministério da Saúde). Além disso, o CEABSF contou 

também com o financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para 

a produção do seu primeiro acervo de materiais instrucionais (AGUIAR, 2010). 

Embora só tenha ofertado a primeira turma em 2008, o processo de articulação de parcerias para a sua 

viabilização começou alguns anos antes: ainda em 2002 – mesmo ano de início dos cursos Veredas e BH-

VIDA, citadas acima – representantes do NESCON iniciaram uma articulação com coordenadores de 

outras especializações em Saúde da Família, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) para a elaboração de um projeto de especialização a distância em 

Saúde da Família, a ser apresentado ao BNDES com o intuito de se conseguir seu financiamento.  Ainda 

que essa articulação não tenha gerado frutos à época, em 2005 parte da equipe do NESCON se 

aproximou da então coordenadora da Cátedra de Educação a Distância da UFMG, sediada na Faculdade 

de Educação da UFMG (FAE/UFMG), para retomar a empreitada. Com o apoio técnico e teórico da 

Cátedra, foi possível construir um segundo projeto de especialização em Saúde da Família na 

modalidade a distância, mais consistente que o primeiro.  
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Alguns fatores ajudaram esse segundo projeto a obter êxito: naquele mesmo ano, o Ministério da Saúde 

passou a estimular a adoção de tecnologias de EaD pelas Universidades Federais para a capacitação 

maciça de profissionais de saúde (AGUIAR, 2010). Além disso, também em 2005 foi lançado o decreto 

n.º 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamentou a EaD no Brasil, possibilitando assim uma 

maior segurança institucional para esse tipo de inovação. Um terceiro fator foi a criação do sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 2006.  

Assim sendo, em 2006 o BNDES finalmente aprovou o financiamento para a produção de material 

instrucional do curso (vídeos e cadernos de estudo). Um segundo financiamento foi solicitado ao 

Ministério da Saúde para a oferta da primeira turma, tendo sido também concedido.  

O ano de 2007 foi inteiramente gasto na concepção e planejamento do curso, bem como na articulação 

com o sistema Universidade Aberta do Brasil e seus polos municipais de apoio presencial. O objetivo da 

equipe era conceber um curso de formato mais flexível, que levasse em conta as particularidades e 

necessidades dos profissionais de Saúde da Família que já se encontram em serviço (médicos, dentistas 

e enfermeiros), fornecendo-lhes elementos para a problematização de sua prática e a contínua reflexão 

sobre o processo de trabalho junto à sua equipe (GRILLO, 2012). 

Já para a primeira oferta do curso, em 2008, oito polos municipais solicitaram participação na iniciativa: 

Araçuaí, Campos Gerais, Conselheiro Lafaiete, Corinto, Governador Valadares, Formiga, Teófilo Otoni e 

Uberaba. 50 vagas foram alocadas para cada um. Posteriormente, novos polos se juntaram aos iniciais, 

como os de Lagoa Santa, Confins, Bom Despacho, Pompéu e Montes Claros. 

Desde o primeiro semestre de 2008, todos os semestres assistiram a entrada de novos alunos por meio 

de processo seletivo, com a exceção dos primeiros semestres de 2009 e 2011. Uma oferta especial para 

Educadores Físicos se iniciou no segundo semestre de 2010, após uma articulação iniciada pela Escola 

de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG) e o Conselho Regional de 

Educação Física da 6ª Região (CREF6).  

Em 2012, imbuído do espírito de compartilhamento e cooperação promovidos pela Universidade Aberta 

do SUS, a UFMG inicia um processo de cooperação com duas universidades federais no estado de Minas 

Gerais – a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e a Universidade Federal de Alfenas 

(UNIFAL) – que passaram a ofertar o mesmo curso, utilizando exatamente os recursos didáticos usados 
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pelo congênere da UFMG. Esse processo de cooperação é importante por contribuir para o aumento da 

capacidade instalada das instituições públicas em ofertarem iniciativas de educação permanente para 

profissionais do SUS. Pretende-se que esse tipo de apoio ocorra com frequência entre universidades do 

sistema UNA-SUS, ou entre elas e outras instituições que estejam autorizadas a ofertar cursos a 

distância, mas que não façam parte daquele sistema, como é o caso das instituições mencionadas 

(AGUIAR, 2010). Em 2012, 31 profissionais se matricularam no curso da UFTM, e 158, no da UNIFAL. Em 

2013, outros 99 profissionais haviam se inscrito no curso da UFTM, e 113, no da UNIFAL. 

 

2   CEABSF: ALGUNS DADOS ATUAIS 

A tabela 1 mostra a situação de todos os alunos que haviam sido matriculados no CEABSF e registrados 

na Plataforma Ágora (sistema de monitoramento e gestão do curso), até abril de 2013, por semestre de 

entrada e situação acadêmica (em curso, desligado, trancado ou concluído): 

TABELA 1 - Situação atual dos alunos do CEABSF por semestre de entrada 

 

FONTE: Plataforma Ágora, 2013 

Nota-se que, de todos os profissionais que entraram no curso em algum momento, 1.138 (33,70%) o 

concluíram; 1.531 (45,34%) encontram-se em curso e 689 (20,40%) foram desligados, a pedido ou por 

observância das normas acadêmicas do curso. 

A tabela 2 mostra a situação de todos os alunos que haviam sido matriculados no CEABSF e registrados 

na Plataforma Ágora (sistema de monitoramento e gestão do curso), até abril de 2013, por profissão e 

situação acadêmica (em curso, desligado, trancado ou concluído): 

Situação Atual 2008/1 2008/2 2009/2 2010/1 2010/2 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 Total

Em curso

Concluído

Desligado

Tranc. Total

Total 3,377

19

689

1,138

1,531

633

2

83

548

437

8

37

392

352

7

51

1

293

300

1

43

28

228

102

28

52

22

400

1

101

260

38

400

112

278

10

400

128

272

353

106

247
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TABELA 2 - Situação atual dos alunos do CEABSF por profissão 

 

FONTE: Plataforma Ágora, 2013 

O mapa 1 traz uma curiosidade ao mostrar os alunos das três universidades parceiras: embora seja 

ofertado predominantemente no estado de Minas Gerais, os CEABSF´s das três instituições possuem 

alunos-profissionais em todas as cinco regiões do país: 

MAPA 1 - Distribuição geográfica de alunos no território brasileiro 

 

FONTE: Plataforma Ágora, 2013 

Situação Atual Cirugião-Dentista Educador Físico Enfermeiro Médico Total

Concluído

Desligado

Em curso

Tranc. Total

Total 3,377

19

1,531

689

1,138

969

6

622

214

127

1,757

8

707

341

701

79

37

12

30

572

5

165

122

280

About Tableau maps: www.tableausoftware.com/mapdata

Número de profissionais

1

100

200

311
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A concentração de profissionais no estado de Alagoas reflete o fato de a UFTM e a UNIFAL haverem 

aceitado a matrícula de profissionais médicos daquela região. Isso ocorreu a partir de um pedido do 

Ministério da Saúde às instituições de Minas Gerais, devido à necessidade de se especializarem 

profissionais inseridos no Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB). 

O mapa 2 mostra a distribuição dos alunos pelo estado de Minas Gerais a partir de sua profissão: 

MAPA 2 - Distribuição geográfica de alunos em Minas Gerais por Profissão     

 

 

  

About Tableau maps: www.tableausoftware.com/mapdata

Profissao

Cirugião-Dentista

Educador Físico

Enfermeiro

Médico

Número de Profissionais

1

50

100

163



EIXO 1 - GESTÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 
 

176 

3    CONCLUSÃO 

A história do CEABSF remete a uma verdadeira engenharia de articulações institucionais realizada ao 

longo do tempo – tanto para garantir a sua viabilização, em períodos iniciais (entre unidades da UFMG, 

com os sistemas UAB e UNA-SUS, Ministérios da Saúde e da Educação, BNDES, polos municipais), como 

para expandi-lo em fases posteriores (outros polos municipais do sistema UAB, Conselho Regional de 

Educação Física da 6ª Região e Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG), 

ou para aumentar a capacidade de oferta a distância no estado como um todo (UFTM e UNIFAL). 

Conclui-se que o esforço desprendido para a consecução das articulações institucionais citadas foi de 

fundamental importância para o êxito da iniciativa, dada a sua complexidade em termos operacionais, 

logísticos, geográficos e administrativos. 
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Resumo: A implantação da Educação a distância (EAD) em uma instituição tradicionalmente presencial 

não é algo simples. Os alunos e professores de um curso presencial geralmente têm resistências às 

ofertas de EAD. No entanto, buscando adequar a educação aos novos rumos que a sociedade vem 

tomando neste início de milênio – uma educação que certamente caminha para o hibridismo – a 

proposta da Faculdade Metodista Granbery é inserir módulos semipresenciais nos cursos presenciais. 

Desta forma, o objetivo deste texto é relatar esta proposta, a partir do olhar dos professores que 

ministram disciplinas/módulos semipresenciais nos cursos oferecidos na instituição. Nossos pressupostos 

teóricos baseiam-se nas discussões de Michael Moore (1993), que propõe o Diálogo, a Estrutura do curso 

e a Autonomia do aluno como variáveis para descrever o processo de construção de conhecimento dos 

alunos. A coleta dos dados se deu por meio da aplicação de um questionário (enviado por email) aos 

professores no primeiro semestre de 2013. Os dados coletados foram analisados, buscando dialogar com 

a teoria estudada e adotada. As falas dos professores nos leva a crer que de fato estamos propondo uma 

mudança de paradigmas.  

 Palavras-chave: Aprendizagem. Diálogo. Autonomia. Educação a Distância. 
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Abstract: Implementing a distance education system in a traditional institution is not a simple task. 

Usually, professors and students are reluctant to this idea. However, Faculdade Metodista Granbery has 

been trying to mix a few partly-virtual classes to the regular courses, in an attempt to be connected to 

this new tendency in Education: hybridism. This paper aims to report this experience considering the 

point of view of members of faculty involved in this process. Our theoretical discussion is based on 

Michael Moore’s three parameters to describe student’s knowledge construction process: dialogue, 

curriculum, and student’s autonomy. All the data presented were collected among the faculty in the first 

semester of 2013, after the answering of a questionnaire sent by email. The answers were analyzed in 

light of our theoretical studies and made us believe that we are truly proposing a paradigm shift. 

 Keywords: Learning. Dialogue. Autonomy. Distance Education. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A implantação da educação a distância (EAD) em uma instituição tradicionalmente presencial não é algo 

simples. Os alunos e professores de um curso presencial geralmente têm resistências às ofertas de EAD. 

No entanto, buscando adequar a educação aos novos rumos que a sociedade vem tomando neste início 

de milênio – uma educação que certamente caminha para o hibridismo – a proposta da Faculdade 

Metodista Granbery é inserir módulos semipresenciais nos cursos presenciais.  

Desta forma, o objetivo deste texto é relatar esta proposta, a partir do olhar dos professores que atuam 

nesta modalidade de ensino, visando compreender as questões relacionadas ao seu fazer pedagógico 

em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), ou seja, buscamos subsídios que orientem nosso olhar 

como formadoras e, também, atuantes em um espaço que busca orientar – professores e alunos - na 

condução de momentos semipresenciais. 

Nossos pressupostos teóricos baseiam-se nas discussões de Michael Moore (1993), que propõe o 

Diálogo, a Estrutura e a Autonomia do aluno como variáveis para descrever o processo de construção de 

conhecimento dos alunos. 
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2. A TEORIA DA DISTÂNCIA TRANSACIONAL DE MOORE 

A base teórica da educação a distância ainda é um processo em construção. Grandes impasses ainda 

fazem parte dessa modalidade de ensino: qual o papel do professor, como levar o aluno a construir seu 

processo de autonomia, como avaliar, apenas para citar algumas das questões que permeiam o 

complexo processo de educar a distância.  

Nesse sentido, a Teoria da Distância Transacional, de Michael Moore (1993), busca subsidiar reflexões e 

propostas de ensino-aprendizagem nesta modalidade de educação. 

A EAD ocorre entre alunos e professores num ambiente que possui como característica especial a 

separação entre alunos e professores. Obviamente, esta separação produz diferentes comportamentos 

de alunos e professores, afetando tanto o ensino quanto a aprendizagem. “Com a separação surge um 

espaço psicológico e comunicacional a ser transposto, um espaço de potenciais mal-entendidos entre as 

intervenções do instrutor e as do aluno. Este espaço psicológico e comunicacional é a distância 

transacional” (MOORE, 1993, p.1). A ideia é que a distância geográfica entre alunos e professores 

“precisa ser suplantada por meio de procedimentos diferenciadores na elaboração da instrução e na 

facilitação da interação” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p.240). 

Assim, Moore (1993) destaca um grupo de variáveis que são o Diálogo, a Estrutura e a Autonomia do 

Aluno para descrever o processo de construção de conhecimento dos alunos. Ou seja, estas variáveis 

não são tecnológicas ou comunicacionais, mas sim variáveis de ensino e aprendizagem, que ocorrem no 

processo de ensino e aprendizagem. Em seguida, discorremos sobre cada uma delas. 

 

a) Diálogo Educacional 

Para Moore e Kearsley (2007), o diálogo proporciona a criação de uma comunidade de ideias partilhadas 

e os alunos, apoiados pela figura do professor, assumem progressivamente a responsabilidade por seu 

próprio aprendizado. “O termo diálogo é empregado para descrever uma interação ou uma série de 

interações tendo qualidades positivas que outras interações podem não ter. Um diálogo tem uma 

finalidade, é construtivo e valorizado por cada participante” (p.241), destacam estes autores.  

Assim, é importante destacar que “diálogo” para Moore (1993) não se refere a qualquer tipo de 

interação, seja negativa, positiva ou neutra. O autor é bastante claro ao dizer que o termo diálogo é 

reservado para interações positivas que conduzam à aprendizagem. 
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A presença, extensão e natureza do diálogo entre professores e alunos durante um curso dependerá de 

vários fatores: o conteúdo do curso, o número de estudantes designado para cada professor, restrições 

estabelecidas pelas instituições, personalidades do professor e do aluno e, principalmente, o meio de 

comunicação utilizado na interação entre alunos e professores (televisão, rádio, áudio, livro auto-

instrucional, cursos por correspondência, conferência mediada pelo computador etc.). Manipulando-se 

os meios de comunicação é possível ampliar o diálogo e reduzir a distância transacional. Outro fator que 

também afeta o diálogo é a linguagem. Compartilhar uma mesma língua facilita a relação dialógica 

(MOORE; KEARSLEY, 2007). 

 

b) Estrutura 

Mesmo quando o diálogo é bastante reduzido e a Distância Transacional aumenta, a aprendizagem 

pode ser facilitada por uma estrutura de curso específica para esse contexto, que oferece recursos 

apropriados para atender as necessidades dos estudantes. 

Assim, o segundo conjunto de variáveis que determina a distância transacional são os elementos do 

projeto do curso, ou seja, a estruturação do curso para ser transmitido pelos diversos meios de 

comunicação, elementos estes que Moore chama de Estrutura. Neste sentido, a estrutura revela em que 

medida um programa educacional pode acomodar ou responder a cada necessidade individual do aluno, 

expressando também a rigidez ou a flexibilidade dos objetivos educacionais, das estratégias de ensino e 

dos métodos de avaliação. A estrutura controla a mediação das mensagens, criando estratégias de 

produção, cópias e transmissão das mesmas.  

Em relação aos meios, podemos ter aqueles altamente estruturados (televisão, por exemplo), onde tudo 

é predeterminado. Neste caso, não há diálogo e quase ou nenhuma possibilidade para desvios. Em 

outros casos (teleconferência, por exemplo), os meios permitem mais diálogo e exigem menos 

estrutura. Quando um programa é altamente estruturado e o diálogo professor-aluno é inexistente, a 

distância transacional é grande. Por outro lado, nos programas que permitem muito diálogo e têm 

estrutura flexível, a distância transacional é pequena. Moore (1993) diz que existe uma relação entre 

diálogo, estrutura e autonomia do aluno, “pois quanto maior a estrutura e menor o diálogo em um 

programa, maior autonomia o aluno terá de exercer” (p.4). A estrutura é determinada pela filosofia 

educacional adotada, pelos próprios professores, pelo nível acadêmico dos alunos, pela natureza do 

conteúdo e pelos meios de comunicação empregados. Desta forma, sua rigidez ou flexibilidade em 
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termos de objetivos, estratégias de ensino e métodos de avaliação refletem até que ponto um curso é 

capaz de adaptar-se ou atender às necessidades individuais de cada aluno (MOORE; KEARSLEY, 2007). 

 

c) A autonomia do aluno 

A autonomia do aluno “é a medida pela qual, na relação ensino/aprendizagem, é o aluno e não o 

professor quem determina os objetivos, as experiências de aprendizagem e as decisões de avaliação do 

programa de aprendizagem” (MOORE, 1993, p.31). Ou seja, o aprendiz usa os materiais didáticos para 

atingir seus próprios objetivos, à sua maneira e sob seu próprio controle. Certamente isso não é uma 

tarefa fácil, levando muitos a acreditarem que o estudo autônomo é algo impossível. É necessário 

compreender, então, que “o conceito de autonomia do aluno significa que os alunos têm capacidades 

diferentes para tomar decisões a respeito de seu próprio aprendizado” (grifos dos autores) (MOORE; 

KEARSLEY, 2007, p.245).  

Finalizando, destacamos que na acepção de Moore (1993), a Distância Transacional consiste em um 

conjunto de fatores (variáveis) que podem contribuir para a distância perceptiva / comunicacional entre 

o professor e o aluno. Neste sentido, a amplitude da distância pode ser configurada pela presença ou 

ausência de um diálogo e pela presença ou ausência de uma estrutura rígida ou flexível. As tecnologias 

disponíveis na contemporaneidade permitem reduzir a distância transacional: os ambientes virtuais de 

aprendizagem e as ferramentas de comunicação da web, tanto síncronas quanto assíncronas, podem 

levar a um alto nível de interação entre professores e alunos e, também, entre os próprios alunos. 

Corroborando com estas acepções, Peters (2001) critica a mera transmissão de conhecimento que leva 

o aluno a apenas apropriar-se, guardar na memória e reproduzir o saber quando desafiado. Para ele o 

diálogo é fundamental, pois, desenvolve a capacidade de um pensar crítico, autônomo e, também, a 

capacidade de aplicar esse pensamento crítico, de experimentar a autonomia racional. 

 

3. O PROJETO DE EAD NA FACULDADE METODISTA GRANBERY (FMG): UM BREVE HISTÓRICO 

A oferta de EAD na Faculdade Metodista Granbery (FMG) iniciou-se com um período preparatório – 

curso de formação para os professores e, também, preparação de material para a plataforma online. 

Este processo – iniciado em 2008 – chegou ao nível discente em 2009, por meio da implementação de 

disciplinas pendentes no curso de Administração (Matemática I, II e III) e Filosofia (disciplina do Núcleo 

comum – todos os cursos). Posteriormente, estendeu-se essa oferta de pendências também para a 
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disciplina de Sociologia – comum a todos os cursos. A FMG considera disciplina pendente aquela não 

aprovada no período regular. Assim, uma disciplina pode ser pendente pelo fato do discente ter se 

matriculado nela e ter sido reprovado ou por não ter se matriculado, em virtude de adaptação curricular 

(transferências, mudança de matriz curricular etc). 

Devido ao sucesso com as disciplinas pendentes e ao interesse da direção da FMG em divulgar e 

disponibilizar a EAD aos alunos do ensino superior, em 2012 foi criado o Núcleo de Educação a Distância. 

A implementação de alguns módulos semipresenciais nos cursos superiores da instituição passou então 

a acontecer.   

O Núcleo de EAD da FMG, com uma coordenação e uma assistente, tem como objetivo principal apoiar 

aos professores e alunos neste processo de organização e participação em ambientes virtuais. Ainda 

estamos em fase de formação deste Núcleo, mas a proposta de formação continuada dos professores 

da instituição continua acontecendo – nesta fase por meio de um curso de extensão aberto também à 

comunidade externa. Ressaltamos que também é uma proposta do Núcleo coletar e analisar 

informações dos alunos e professores que nos permitam avaliar a oferta e impacto da EAD na 

instituição. Nosso intuito, no Núcleo de EAD, é obter informações que possam subsidiar nossas 

intervenções junto aos professores e alunos, no sentido de promover uma orientação adequada para o 

uso do ambiente online. Nosso movimento de formação, tanto dos alunos quanto dos professores, visa 

uma apropriação adequada dos instrumentos tecnológicos disponíveis e a melhor forma de interagir por 

meio destes instrumentos. Neste sentido, os dados coletados pelo Núcleo são sempre relevantes. 

Desta forma, na próxima seção deste texto, discutimos os dados coletados junto aos professores que 

atuam no modelo semipresencial na instituição.  O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um 

questionário, enviado aos professores por email, com as seguintes perguntas: Você atua ou atuou com 

alguma disciplina ou módulo semipresencial? Qual? Que diferença você vê entre o diálogo presencial e 

através da plataforma Moodle? Como você organizou seu tempo para planejar as aulas e atividades via 

plataforma? Você fez algum curso de capacitação em EAD? Se sim, você acredita que ele tenha sido 

importante para sua atuação? Qual o maior desafio que você vê na implantação da EAD? Além destas 

perguntas, deixamos o espaço aberto para outras contribuições 

Vale lembrar que o Moodle – plataforma adotada na FMG - é um Course Management System (CMS), 

também conhecido como Learning Management System (LMS) ou Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). É um aplicativo web gratuito e por meio de suas ferramentas um curso pode materializar-se.  
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Nossa análise, de cunho qualitativo neste estudo exploratório, visa compreender, por meio das 

respostas dos professores, as questões relacionadas ao seu fazer pedagógico em um AVA, ou seja, 

buscamos subsídios que orientem nosso olhar como formadoras e, também, atuantes em um espaço 

que busca orientá-los na condução de momentos semipresenciais. 

 

4. O OLHAR DOS PROFESSORES DA FMG SOBRE A EAD 

Os sujeitos de nossa pesquisa são professores da FMG que estão atuando em módulos semipresenciais. 

A coleta de dados, como já dissemos, foi efetuada por meio de um questionário, que foi enviado por 

email a onze professores, dos quais seis foram devidamente respondidos e devolvidos também por 

email. Das respostas obtidas, apenas uma professora não fez o curso de formação promovido pela 

instituição. 

Para tornar a discussão dos dados coletados mais didática, elencamos três categorias de análise: a) 

Promoção do diálogo; b) Organização da plataforma e, c) Desafios da EAD. A seguir, fazemos esta 

discussão, buscando dialogar com a teoria estudada. 

 

a) Diálogo 

A maioria dos professores concorda que o debate na plataforma pode ser mais amplo e que, muitas 

vezes, o aluno se sente mais à vontade para dialogar e discutir usando o computador do que participar 

das aulas presenciais. No entanto, destacam que esta forma de diálogo é uma realidade nova e que 

professores e alunos ainda estão de adaptando. O Professor124 destaca: 

O dialogo é diferente! No presencial o aluno “aposta” todas as fichas de 
informação que parte do professor, não se envolve muito, age de forma 
passiva. No EAD acontece uma interação maior para compensar a ausência 
física do professor. O aluno se torna mais sujeito ativo no processo de 
construção do conhecimento de forma partilhada. 

Já de acordo com a Professora2 “O diálogo presencial é menos formal e mais detalhado”. Em muitas 

instituições, percebemos que a EAD tem colocado em evidência nossas concepções de educação, ou 

seja, a forma como motivamos os alunos, a forma como preparamos e orientamos os processos de 

                                                                 

24
  Nomeamos os professores por Professor1, Professor2 etc para manter a integridade dos dados. 
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aprendizagem e, certamente, a forma como avaliamos. Percebemos, por meio dos cursos que 

ministramos, que alguns professores estão buscando na EAD novas formas de reinventar o presencial. 

 

b) Organização da plataforma  

Filatro (2012) ressalta a importância que o ambiente virtual de aprendizagem tem quanto à sua 

organização. Segundo esta autora, um ambiente deve ter um contexto institucional, ou seja, deve 

interagir com outros sistemas educacionais (biblioteca, corpo docente, gestão etc) e, também, deve 

possuir um caráter imediato. Sendo assim, precisa ser algo fácil para os alunos utilizarem e, caso eles 

precisem, deve haver um suporte para auxiliá-los. Por fim, ela ressalta que este ambiente deve ainda se 

adequar à proposta pedagógica do curso ou disciplina oferecida. 

Quanto à organização da plataforma, os professores ressaltam que ela deve ser pensada de forma 

diferente da aula presencial, mas com a mesma dedicação. Para esta estruturação os professores dizem 

pensar na necessidade de cada tarefa proposta. O Professor3 respondeu que organiza toda sua 

plataforma no início do semestre, juntamente com o apoio do Núcleo de Educação a distância. Este 

planejamento é minuciosamente detalhado, organizando os textos e materiais que serão trabalhados, 

as datas dos encontros presenciais e as tarefas que serão propostas. No inicio de cada semestre este 

professor divulga estas orientações para todos os seus alunos.  

A Professora2 escreveu:  

Organizo as aulas presenciais em conjunto com as atividades via plataforma. 
As atividades via plataforma exigem muito trabalho do professor, para 
elaboração, leitura, correção, além de inclusão de comentários referentes a 
cada atividade e controle para atribuição de nota. 

Esta resposta elencada anteriormente nos leva a pensar na carga de trabalho exigida pela EAD. De fato, 

se não houver uma dosagem de atividades corremos o risco de sobrecarregar tanto o aluno – para 

realizar todas as leituras e trabalhos solicitados – quanto o professor, para dar feedback aos alunos. 

Uma discussão recorrente em nossas reuniões presenciais com os professores refere-se à carga horária 

referente aos trabalhos online – tanto discente quanto docente. Como medir as participações dos alunos 

em relação ao tempo dispendido na plataforma? E a participação do professor? 

c) Desafios da EAD  
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Em relação aos desafios que permeiam a implantação da EAD, os professores apontam que ainda é 

preciso quebrar o preconceito dos alunos em relação a esta forma de educação. Talvez este desafio nos 

leve ao outro apontamento: levar o aluno a participar mais da plataforma. O Professor1 destacou que 

“este formato de ensino é rico, valioso e surpreendente”.  

A Professora2 reafirmou a necessidade de “mudança de cultura e interação com os discentes de forma a 

avaliar se todos estão de fato participando das atividades solicitadas”.  

Ao fim do questionário abrimos espaço para os professores colocarem outros comentários, caso 

desejassem. O Professor5 comentou: 

É preciso rever a remuneração do docente em EAD, ele, na verdade, tem que 
dar conta da plataforma Moodle e do SIGA25 ao mesmo tempo e não é justo 
que as aulas tenham remuneração inferior. 

É preciso que haja interação dos calendários para que os outros segmentos dos 
cursos não marquem atividades que comprometam os encontros presenciais! 
A alteração das datas ou cancelamento dos presenciais provocam sérios 
descréditos aos programas de EAD. 

  Podemos perceber que a implantação de carga horária online numa instituição marcadamente 

presencial nos coloca diante de alguns dilemas – da condução do trabalho docente à remuneração. A 

formação continuada é um caminho que podemos trilhar para minimizar os impactos desta modalidade, 

tanto para alunos quanto para os professores. 

Os processos que permeiam o fazer docente podem ser reinventados por meio do virtual: interação, 

diálogo, trabalhos colaborativos, enfim, exigências do tempo presente que podem ser potencializadas 

por meio dos instrumentos tecnológicos. O que afirmamos é que o papel do professor, como mediador, 

continua fundamental. 

 

 

  

                                                                 

25
 SIGA: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. É utilizado na FMG para lançamento das aulas, 

notas, materiais etc. 
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5. CONCLUSÃO 

Certamente este estudo exploratório não nos permite tirar conclusões definitivas sobre o assunto 

abordado; nem é esta a nossa intenção. Mas, nos indica algumas questões importantes em relação às 

disciplinas / módulos na modalidade semipresencial: os professores estão tentando se organizar no 

sentido de aprenderem a lidar com os ambientes virtuais de forma a potencializar os processos de 

ensino e aprendizagem. Muitas dúvidas ainda persistem: a administração do tempo, tanto do próprio 

trabalho quanto do tempo dos alunos; questões salariais, questões relacionadas à avaliação de 

atividades online, para elencar apenas algumas.  Percebemos que a formação continuada é 

fundamental neste momento. Não podemos fazer da EAD uma mera transposição do presencial para o 

virtual. Uma imersão na cultura digital, tanto dos professores quanto dos alunos, poderá trazer novos 

olhares sobre o ensinar e aprender. 
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