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RESUMO 

 

FARIA, Juliana Guimarães. Gestão e organização da educação a distância em universidade 

pública: um estudo sobre a Universidade Federal de Goiás. 2011. 277 f. Tese (Doutorado em 

Educação )  Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011. 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar e compreender a configuração da gestão e da 

organização da educação a distância (EaD) em universidade pública com tradição no ensino 

presencial. Com o intuito de contribuir para a efetiva incorporação e oferta da EaD nas 

instituições públicas de ensino superior, a pesquisa tem como foco a dimensão meso de 

análise, visto que toma como campo de investigação as relações intermediárias entre o macro 

e micro da realidade educacional. A premissa que orienta este estudo reconhece a educação a 

distância como um processo social que ocorre mediado pelas tecnologias de informação e 

comunicação, para possibilitar o diálogo necessário ao encontro pedagógico autônomo e 

emancipatório. Reconhece, ainda, que estudar a universidade exige percebê-la dentro de uma 

cultura organizacional própria e como uma instituição distinta se comparada às demais. O 

referencial adotado conta, principalmente, com as contribuições teóricas de Rodriguez (2007), 

Bauer (2008), Glatter (1995), Cunha (1998), Nóvoa (1995), Giolo (2010), Sguissardi (2009), 

Fávero (1997; 2000), Amaral (2008), Oliveira (2000), Paro (2003), Belloni (1999), Peters 

(2001), Moore e Kearsley (2007) e Alonso (2005; 2010). Nessa perspectiva, optou-se pela 

abordagem qualitativa do tipo estudo de caso como estratégia metodológica para a 

compreensão em profundiade do objeto de estudo. O caso típico escolhido para análise foi a 

Universidade Federal de Goiás, que iniciou suas atividades com a EaD no ano de 2000, 

intensificando-as a partir da indução do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), como 

política do Governo Federal. Na coleta de dados de campo foram realizadas entrevistas com 

gestores da EaD e análise de documentos. A partir dos dados coletados, a análise foi 

conduzida na compreensão de que a EaD deve ser encarada como um processo de mudança 

estrutural trazida às universidades já consolidadas no ensino presencial. A sistematização da 

análise foi feita segundo três temáticas com foco na dimensão meso: estrutura organizacional, 

práticas institucionais e processos formais. A estrutura organizacional da EaD na UFG, num 

primeiro momento, caracterizou-se pela centralização das atividades em órgão único. 

Posteriormente, a estrutura organizacional assinalou para a descentralização, quando se 

extinguiu o órgão centralizador, criando-se um órgão específico de apoio às atividades que 

envolvem as tecnologias de informação e comunicação no ensino presencial e a distância. A 

análise dos dados evidencia, porém, que a atuação do órgão de apoio está configurada como 

um braço operacional do Sistema UAB, o que implica a existência de um hiato de 

implementação do processo de mudança esperado. As práticas institucionais foram 

conduzidas sem o necessário planejamento e avaliação, fases indispensáveis ao processo de 

mudança estrutural, concentrando-se em decisões muito mais prementes do que 

fundamentadas em um hiato organizacional. Os processos formais, identificados a partir dos 

dados, mostram ser necessário sistematizar a EaD e incorporá-la às normativas institucionais, 

como resultado de uma fase de preparação e de planejamento de mudança para a 

Universidade. A EaD poderá ser incorporada e trará mudanças significativas na medida em 

que a estrutura organizacional, as práticas institucionais e os processos formais da UFG 

levarem em consideração as especificidades da EaD. A determinação e sistematização das 

fases de implantação da EaD pela gestão institucional devem, por sua vez, serem construídas 

dentro dos preceitos da autonomia universitária como construção coletiva. 

 

Palavras-chave: Educação a distância. Gestão da educação a distância. UFG. 



ABSTRACT 

 

FARIA, Juliana Guimarães. Management and organization of distance education in public 

universities: a study of the Federal University of Goias. 2011. 277 f. Tese (Doutorado em 

Educação )  Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011. 

 

The overall purpose of this study is to analyze and to comprehend the administration and 

organization setup of the Distance Education in a public university with tradition in the 

conventional classroom teaching. To contribute to effective implementation and provision of 

distance education in public institutions of higher education, research focuses on the meso-

scale analysis since it takes as its field of research relations intermediate between macro and 

micro educational reality. The premise that guides this study recognizes the distance 

education as a social process that occurs mediated by the information and communication 

technologies to facilitate the dialogue necessary to the autonomous and emancipatory 

pedagogical practice. It also recognizes that the university study requires perceive it within its 

own organizational culture and as an institution distinct compared to the other. The references 

adopted have the theoretical contributions of Rodriguez (2007), Bauer (2008), Glatter (1995), 

Cunha (1998), Nóvoa (1995), Giolo (2010), Sguissardi (2009), Favero (1997, 2000 ), Amaral 

(2008), Oliveira (2000), Paro (2003), Belloni (1999), Peters (2001), Moore and Kearsley 

(2007) and Alonso (2005, 2010). From this perspective, it opted for a qualitative approach 

and case study methodology for in-depth understanding of the subject matter. The typical case 

selected for analysis was the Federal University of Goiás (UFG), which started its activities 

with Distance Education in 2000, increasing them from the induction system of the Open 

University of Brazil (UAB) as Federal Government policy. The field data were through 

colleted interviews with managers of distance education and documents analysis. Based on 

the collected data the analysis has been on the understanding that distance education should 

be seen as a process of structural change what is brought to the already established 

universities in classroom teaching system. The systematization of the analysis was made 

according to three themes focusing on the meso dimension: organizational structure, 

institutional practices and formal processes. At first moment, the organizational structure of 

distance education in UFG it characterized by the centralization of activities in a single 

agency. Later, the organizational structure pointed to decentralization when the single agency 

was abolished after creation a specific agency of support for activities that involve 

information and communication technologies in classroom and distance teaching. However, 

data revealed that the performance of the support agency is configured as an operational arm 

of the UAB system, which implies the existence of a gap in the implementation process of 

change expected. Institutional practices were conducted without the necessary planning and 

evaluation phases essential to the process of structural change, focusing on decisions far more 

pressing than based on an organizational gap. Formal processes, identified from the data, 

suggests the need to systematize the Distance Education and incorporate them into 

institutional norms, as a result of preparation and planning for change to the University. The 

Distance Education can be incorporated and will bring significant changes to the extent that 

the organizational structure, institutional practices and the formal processes of UFG take into 

account the specificities of Distance Education. The determination and systematization of the 

deployment of Distance Education by institutional management should, in turn, be 

constructed within the precepts of university autonomy as a collective construction. 

 

Keywords: Distance education. Management distance education. UFG. 



RESUMEN 

FARIA, Juliana Guimarães. Gestión y organización de la educación a distancia en las 

universidades públicas: un estudio de la Universidad Federal de Goias. 2011. 277 f. Tese 

(Doutorado em Educação )  Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2011. 

 

El objetivo general de este estudio es analizar y comprender la configuración de la gestión y 

organización de la educación a distancia (EaD) en una universidad pública con una gran 

tradición en la enseñanza. Con el fin de contribuir a la incorporación efectiva y la entrega de 

educación a distancia en educación superior pública, la investigación se centra en el análisis 

de meso-escala, ya que tiene como ámbito de las relaciones de investigación intermedio entre 

macro y micro realidad educativa. La premisa que guía este estudio reconoce la EaD como un 

proceso social que está mediada por las tecnologías de la información y la comunicación para 

facilitar el diálogo necesario para cumplir con la educación y la auto emancipación. También 

reconoce que el estudio de la universidad requiere percibir que dentro de una cultura 

organizacional propia y como una institución distinta en comparación con el otro. El índice de 

referencia adoptado, tiene las contribuciones teóricas de Rodríguez (2007), Bauer (2008), 

Glatter (1995), Cunha (1998), Nóvoa (1995), Giolo (2010), Sguissardi (2009), Favero (1997, 

2000 ), Amaral (2008), Oliveira (2000), Paro (2003), Belloni (1999), Peters (2001), Moore y 

Kearsley (2007) y Alonso (2005, 2010). Desde esta perspectiva, hemos optado por un enfoque 

cualitativo y la metodología de estudio de caso para la comprensión en profundidad del tema. 

El caso típico seleccionado para el análisis fue la Universidad Federal de Goiás (UFG), que 

inició sus actividades con la lista de lesionados en el 2000, aumentando desde el sistema de 

inducción de la Universidad Abierta de Brasil (UAB), como la política del Gobierno Federal. 

En la recogida de datos de campo fueron recolectados por entrevistas con los directores de 

EaD y análisis de documentos. De los datos recogidos, el análisis se llevó a cabo en el 

entendimiento de que la EaD debe ser visto como un proceso de cambio estructural llevados a 

las universidadesz. Un análisis sistemático se hizo de acuerdo con tres temas centrados en la 

dimensión meso: estructura organizativa, las prácticas institucionales y los procesos formales. 

La estructura organizativa de la educación a distancia en la UFG, en un primer momento, que 

se caracteriza por la centralización de actividades en un solo organismo. Posteriormente, la 

estructura de la organización señaló que la descentralización cuando se abolió la institución 

centralizada, de una institución específica para apoyar las actividades que involucran 

tecnologías de información y la comunicación en la enseñanza tradicional así como en 

educación a distancia. Los datos revelaron, sin embargo, que el desempeño del institución de 

apoyo se configura como un órgano operativo del sistema de la UAB, lo que implica la 

existencia de una brecha en el proceso de implementación del cambio esperado. Prácticas 

institucionales se llevaron a cabo sin la necesaria planificación y fases de evaluación esencial 

para el proceso de cambio estructural, centrándose en las decisiones más urgentes que sobre la 

base de un vacío organizacional. Procesos formales, identificados a partir de los datos, sugiere 

la necesidad de sistematizar la EaD y incorporarla en las normas institucionales, como 

resultado de la preparación y planificación para el cambio a la Universidad. La Educación a 

Distancia puede ser incorporada y traerá cambios significativos en la medida en que la 

estructura organizativa, las prácticas institucionales y los procesos formales de UFG tener en 

cuenta las especificidades de EaD. La determinación y la sistematización de la 

implementación de la EaD por gestión institucional deben, a su vez, ser construidos dentro de 

los preceptos de la autonomía universitaria como una construcción colectiva. 

 

Palabras clave: De gestión de la educación a distancia. educación a distancia. UFG. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Universidade Federal de Goiás (UFG), em sua complexidade, tem experimentado 

novos espaços-tempo (ALONSO, 2005) nos seus processos formativos, pela intensificação da 

oferta de cursos de educação a distância (EaD)
1
. O primeiro curso a distância da instituição, 

em nível de extensão, foi oferecido em meados do ano 2000, e, desde então, a UFG tem 

experienciado diferentes práticas de EaD. Dados de junho de 2011 demonstram que a 

Universidade possui, em andamento, seis cursos de extensão, seis de graduação, cinco de pós-

graduação lato sensu e um de pós-graduação stricto sensu, todos a distância, atendendo a 

5.504 alunos. É essa realidade que compõe o cenário desta pesquisa. 

De certa forma, como aluna, monitora, pesquisadora, bolsista e agora como 

professora
2
, sinto-me partícipe das experiências da EaD na UFG, em meio a mudanças no 

processo educativo, até então exclusivamente presencial. A construção da EaD na UFG é 

parte de minha formação, de minha atuação profissional, desde a criação da UFG Virtual, 

como Órgão Suplementar
3
, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), até os 

dias de hoje, em 2011. 

No cotidiano acadêmico da UFG, composições e decomposições foram se delineando 

durante esses últimos onze anos, permitindo-me observar, de perto, a extinção da UFG Virtual 

e a criação do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede – Ciar
4
. De 2007 até 2009, na 

                                                
1 A partir deste ponto no texto, serão utilizadas as siglas EaD para educação a distância e UFG para designar a 

Universidade Federal de Goiás. 

2 Fiz minha graduação em Pedagogia na UFG, concluindo-a em 2001. Em agosto de 2009, fui aprovada em 

concurso público para a área de Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação e Políticas 

Educacionais, na Faculdade de Letras da UFG, com regime de trabalho parcial de 20 horas. Em outubro de 

2009, tomei posse para atuar no curso de Letras, no período matutino, momento em que ainda estava vinculada 
à Universidade Estadual de Goiás. Em fevereiro de 2010, assumi atividades no recém-criado curso de Letras: 

Libras da UFG, período noturno, na mesma área do concurso, mas agora com o Regime de Dedicação 

Exclusiva. 

3 A UFG possui na sua estrutura administrativa Órgãos Suplementares. De acordo com o Estatuto da UFG, Art. 

53, “Os Órgãos Suplementares, com atribuições técnicas, culturais, desportivas, recreativas, assistenciais e 

outras, fornecerão apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade”. 

4  Em 2000, o Conselho Universitário da UFG criou a UFGVirtual (Resolução Consuni n. 05/2000), a qual foi 

extinta pela Resolução Consuni n 2/2007, que, também, criou o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede 

(Ciar). Essa questão será tratada nos capítulos terceiro e quarto.  
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condição de professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Goiás (UEG)
5
, tive, 

também, a oportunidade de ser bolsista em projetos formativos para EaD dos cursos do 

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), convênio firmado pela UFG com o Ministério 

da Educação (MEC).  

Mesmo sendo professora da UEG, participei da realização de diversas atividades 

relacionadas à EaD no âmbito da UFG
6
. Desde 2010, a partir do meu ingresso no Programa de 

Doutorado encontro-me na situação de pesquisadora, às expensas do locus de investigação 

desta pesquisa. Nesta condição, confesso que, ao perceber essa situação, relutei em seguir em 

frente com a tese que ora apresento, principalmente, por ter os gestores do meu local de 

trabalho como sujeitos de pesquisa. Encorajou-me, porém, o espírito científico que a própria 

UFG me proporcionou, ao longo do meu processo formativo. São sábias as palavras de 

Bachelard (1996) ao evocar o empirismo ativo e pensado na formação do espírito científico, 

em detrimento do empirismo passivo e registrado. Para o filósofo da ciência, “o homem 

movido pelo espírito científico deseja saber, mas para, imediatamente, questionar” (p. 21).  

Esta tese bem poderia ser, exclusivamente, um retrospecto da evolução histórica da 

EaD na UFG, nos últimos onze anos, e não uma produção que tem como foco a análise da 

gestão e organização da EaD. Mas, se assim o fizesse, teria que me despir de toda a vivência 

política e acadêmica experimentada no seio da UFG. Considero, no entanto, que foi o 

caminho percorrido e as experiências adquiridas nesse percurso que me possibilitaram 

escolher os procedimentos metodológicos e conferir ao trabalho o espírito científico. Dessa 

forma, a reflexão sobre a gestão e a organização da EaD, exercida pelos próprios pares no 

local de trabalho, se justifica muito mais pela minha postura teórico-crítica sobre a produção 

                                                
5 Meu ingresso na UEG se deu em março de 2004, por concurso público, e atuei nessa instituição até fevereiro de 

2010, quando me tornei professora da UFG no Regime de Dedicação Exclusiva. 

6 As atividades relacionadas à EaD, na UFG, de que participei diretamente foram a) bolsista de iniciação 

científica na Pesquisa Infovias e Educação (2000-2001); b) monitora, na UFG Virtual, para o desenvolvimento 

de curso de especialização em Multimídia e Educação, por meio da EaD, em parceria com o MEC, o qual 

acabou por não acontecer (2001-2002); c) aluna no primeiro curso de extensão para formação de Orientadores 

Acadêmicos, ofertado por meio da EaD (2003); d) professora na 3ª turma do curso de Formação Pedagógica 

em EaD, ofertado pela UEG e UFG (2006); e) participante no Encontro de Corumbá/GO, o qual foi promovido 
pela Prograd para discussões sobre EaD na UFG (2007); f) aluna em dois cursos de EaD realizados na UFG, 

mas oferecidos pela UFMT e pela UFSM (2006-2007); g) autora de material didático do curso de Orientadores 

Acadêmicos e Tutores de Pólo, ofertado pelo CIAR (2007); h) coordenadora do curso de Gestão de Polo e 

autora de material didático do mesmo curso (2007 e 2009); i) Professora do curso Ambiente Virtual de 

Aprendizagem na Prática Pedagógica, ofertado pelo Ciar, por meio da EaD (2009); j) assessora de EaD no 

Ciar/UFG – de outubro a dezembro/2009 – período em que pude fazer uma imersão no dia a dia no principal 

órgão de apoio da EaD na UFG. Além dessas atividades, participei de reuniões sobre os cursos a distância, com 

diversos sujeitos e pude visualizar o andamento de cursos de graduação em fase de início, e, também, de outros 

cursos iniciados há mais tempo. 
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de conhecimento do que pela veleidade da crítica pura e simples. Para além de restringir-me à 

investigação que produz, de certa forma, a denúncia por si só, enfrento essa tensão motivada 

pelo comprometimento político da reflexão engajada sobre a gestão universitária e sobre a 

própria EaD. 

Entendo que, em se tratando da EaD, a UFG traçou o mesmo caminho de outras 

instituições, ou seja, o contexto do País não permitiu que se abstivesse de experimentar essa 

forma de fazer educação, mesmo percebendo limites e dificuldades no processo político no 

qual está inserida
7
. Do mesmo modo em que o espírito científico não permite que eu ignore 

minha história e minhas experiências acadêmicas, a UFG não poderia ficar alheia ao 

movimento que tem levado, praticamente, todas as instituições de educação superior públicas 

do Brasil a desenvolver experiências em EaD devido, principalmente, ao Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB)
8
.  

A UFG iniciou em 2007 – mesmo ano em que comecei o Doutorado em Educação – 

uma experiência ambiciosa de EaD, com a oferta de 750
9
 vagas em cursos de graduação a 

distância em locais distantes da sua sede, em polos de apoio presencial localizados em várias 

cidades. Antes disso, as experiências em EaD da UFG eram pontuais, pautavam-se em 

projetos de extensão específicos, desenvolvidos por professores, de forma isolada e 

individual, alguns deles mediante convênios, outros não
10

. Neste momento, minha proposta 

inicial de investigação no doutorado se referia ao currículo desses cursos a distância que 

estavam se iniciando. Percebi, porém, tão logo comecei a participar na formação de equipes 

para abertura dos cursos a distância na UFG que, mais relevante do que me preocupar com o 

currículo dos cursos a distância, seria me dedicar ao estudo da gestão e organização da EaD.  

Assim, o tema motivador desta pesquisa surgiu do amadurecimento teórico-prático 

sobre gestão e organização da EaD na UFG. Entender o contexto dessa temática permite 

compreender que os fenômenos da gestão e organização devem ser percebidos nas suas 

                                                
7 O processo político ao qual me refiro aqui se relaciona às práticas do Ministério da Educação nas políticas 

estabelecidas para a EaD em relação a financiamento, convênios, gestão e organização, advindos 
principalmente do Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

8 O Sistema Universidade Aberta do Brasil é integrado por instituições de educação superior públicas para oferta 

de cursos a distância, criado pelo Decreto n. 5.800, de 08 de junho de 2006, e é financiado pelo MEC sob a 

gestão da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), desde 2007. 

9 As vagas foram destinadas aos cursos de Ciências Biológicas – Licenciatura (200), Licenciatura em Física (50) 

e Licenciatura em Artes Visuais (500). Antes disso, porém, em 2006, foi realizado processo seletivo para o 

curso de Bacharelado em Administração, com oferta de 500 vagas, as quais foram ampliadas, posteriormente, 

para o total de 750 vagas, como parte do Projeto Piloto do Sistema UAB. 

10 O detalhamento dos convênios e cursos de extensão a distância será feito no capítulo terceiro. 
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múltiplas determinações, em condições históricas e ligados à totalidade social, numa 

perspectiva de cultura organizacional (NÓVOA, 1995). Isto é, esses fenômenos não 

acontecem no vazio, permeados apenas por regras, técnicas, princípios e métodos. 

No Brasil, desde os anos de 1990, autores como Catani, Dourado e Ferreira (1999) e 

Sguissardi e Reis (1997) já denunciaram a política neoliberal de educação superior na 

perspectiva do mercado e da associação entre competitividade, avaliação e flexibilidade, num 

movimento contínuo de minimização do papel do Estado. Os autores mostram o 

favorecimento à concorrência para atendimento da clientela com a subordinação da educação 

superior ao mercado e não à produção do conhecimento. A cargo do Estado ficariam o 

controle e a avaliação, legitimados por instrumentos legais e burocratizados. Do ponto de 

vista internacional, Apple (2003), também, fez essa denúncia, bem como Lima (1997), Torres 

e Morrow (1997) e Santos (2004). 

Como pesquisadora do campo da educação – mais precisamente de leituras críticas 

da mídia, do uso de tecnologias na formação de professores, da gestão democrática e da 

educação superior pública emancipadora – deparei-me com autores que defendem a 

organização racional e empresarial da EaD na educação superior
11

. Autores, como Rumble 

(2003) e Moore e Kearsley (2008), abordam a EaD sob o véu de um discurso democratizante 

e de ampliação do acesso, visão compartilhada, inclusive, por organismos internacionais, 

como o Banco Mundial (1995) e a Unesco (1998).  

O cenário das discussões teóricas sobre gestão na educação possui mutações que se 

constituíram historicamente (ANDREOTTI; LOMBARDI; MINTO, 2010), alcançando, nos 

últimos anos, a busca por uma gestão com viés de transformação social e envolvimento 

democrático, como propõem Paro (2003) e Dourado e Oliveira (2003). Rumble (2003), no 

entanto, apresenta a discussão sobre a gestão dos sistemas de ensino a distância na perspectiva 

da relação entre empresa e cliente, o que poderia, ao meu ver, levar ao predomínimo das 

práticas de EaD no modelo fordista (BELLONI, 1999), de massificação do ensino, sem 

considerar as peculiaridades de cada grupo social em formação e a ausência, na visão de 

Freire (1983), de uma formação crítica e emancipadora. 

Moore e Kearsley (2007) trazem para a discussão da EaD uma espécie de manual no 

qual abordam desde conceitos básicos, até a divisão dos papéis dos profissionais e tutores 

                                                
11  Ao contrário da perspectiva apresentada por Rumble (2003) e Moore e Kearsley (2008), Dourado, Oliveira 

(2003) e Paro (2003) contribuem com reflexões sobre gestão demócrática e educação superior; Toschi (1999) 

e Rodrigues (2006) defendem a leitura crítica das mídias e a formação de professores. 
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envolvidos, o perfil do aluno a distância, e apresentam dados para criação de um curso a 

distância. Além do que esses autores propõem, a própria posição da Associação Brasileira de 

Educação a Distância (Abed) também contribuiu para despertar em mim uma inquietude 

sobre o tema. Fundada em 1995, a Abed demonstrou interesse na máxima flexibilização
12

 da 

EaD e no papel mínimo do Estado, atuando como estimulador e direcionador da EaD, 

atendendo a interesses primordiais de expansão da oferta educacional pela iniciativa privada. 

(GIOLO, 2010).  

Igualmente, alguns textos trouxeram-me inquietude sobre o tema. Um deles é o livro 

Educação a distância: o estado da arte (LITTO; FORMIGA, 2009), cujos artigos, de diversos 

autores, fazem apologia da postura política de máxima flexibilização
13

 da EaD; o outro é a 

obra Nos bastidores da educação brasileira: a gestão vista por dentro (COLOMBO; 

CARDIM, 2010), que trata da instituição de educação superior como um empreendimento de 

mercado e de busca por sucesso competitivo e lucro econômico em primeira instância. Essas 

publicações contribuem com a inquietude que o tema me causa, pois parecem tratar a 

educação superior como algo muito mais ligado à oferta lucrativa desse nível de ensino, do 

que como uma atividade que se refere a algo que afeta o país (SILVA, 1995).  

Essas publicações foram mobilizadoras deste estudo, contribuindo para reflexões 

sobre questões emblemáticas
14

 nas discussões sobre gestão e organização da EaD na educação 

superior.  

Mas a motivação para este estudo tem origem, também, na minha participação em 

um grupo de pesquisa. Minha trajetória na UFG foi marcada pelo Grupo de Estudo Novas 

Tecnologias e Educação (Gente), criado, em 1995, pela professora orientadora deste estudo. O 

Gente reuniu, à época, professores da Faculdade de Educação (FE) e Faculdade de 

Comunicação e Biblioteconomia (Facomb) da UFG e da Universidade Católica de Goiás, 

atual Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás). Comecei a participar do grupo 

                                                
12 Como flexibilidade, nesse caso, refiro-me à visão da Abed, discutida por Giolo (2010), segundo a qual as 

instituições puderiam ter total liberdade de oferta da EaD em detrimento à regulação, avaliação e 
acompanhamento do Estado, principalmente com a abertura e fechamento de cursos e turmas e com 

metodologias escolhidas pelas próprias instituições. 

13 Novamente, refiro-me à essa total flexibilização, mas do ponto de vista da instituição que faz a oferta dos 

cursos. Os autores, na obra citada, posicionam-se como questionadores da excessiva regulação promovida 

nos cursos a distância, primordialmente, nos cursos de graduação (GIOLO, 2010). 

14 As questões emblemáticas são aquelas que fizeram parte da construção da história da educação no Brasil e os 

referenciais que a fundamentam vão desde o positivismo e pragmatismo, até as críticas ao neoliberalismo, 

demonstrados na publicação História da Administração Escolar no Brasil: do diretor ao gestor, organizada 

por Andreotti, Lombardi e Minto (2010). 
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em 2000, ainda como estudante da graduação. Até os dias de hoje, em 2011, é no seio do 

Gente que desenvolvo minha vida acadêmica, agora como pesquisadora do Grupo e vinculada 

à Faculdade de Letras (FL).   

Iniciei-me nas atividades do Gente como bolsista de Iniciação Científica, vinculada à 

Pesquisa Infovias e Educação (TOSCHI; RODRIGUES, 2003). Ainda no mestrado, foi 

partilhando com membros do Gente que pude desenvolver estudos sobre a informática na 

educação, com a pesquisa denominada REDUCATIVA – Redes de Comunicação Educativa – 

capacitação integrada: universidade e escolas públicas de educação básica. E, agora, no 

doutorado, partilho novamente meus estudos com membros do Gente, por meio da pesquisa 

Universidade Aberta do Brasil na UFG: processo de implantação. 

É desse lugar que venho. A perspectiva da discussão que proponho se pauta pela 

busca do desenvolvimento da autonomia social e da capacidade crítica, em detrimento da 

eficácia e lucratividade advindas da atividade educacional. Outrossim, minha perspectiva é a 

de compreender a gestão e a organização da EaD como algo que emana de uma prática social 

possibilitadora de mudança e transformação (SILVA, 1995; MORROW; TORRES, 1997). 

Assim, o objetivo geral da pesquisa é analisar e compreender a gestão e a 

organização da EaD na UFG, desde sua implementação. São objetivos específicos, 

complementares e essenciais ao processo de pesquisa: refletir sobre os caminhos acadêmicos 

que a EaD tem trilhado em uma instituição de ensino superior pública, analisar as ações 

relacionadas à EaD e compreender a visão dos seus gestores. 

A minha proposta, portanto, consiste em analisar a gestão e a organização da EaD 

numa dimensão meso (LIMA, 2008), a partir da gestão institucional universitária, tendo como 

referência uma universidade pública federal.  

A partir dessa percepção do tema e do objeto, a questão central da investigação pode 

ser assim formulada: qual a configuração da gestão e da organização da EaD na UFG, na qual 

está consolidado o ensino presencial? Para o desenvolvimento dessa questão, foi necessário 

formular questões específicas, que facilitaram a apreensão do objeto de estudo. Como 

questões específicas, cito as seguintes indagações: de que forma a EaD foi sendo implantada 

nos processos acadêmicos da UFG e como se presentifica nos documentos institucionais 

oficiais? Qual a configuração das ações da gestão institucional, na dimensão meso, 

relacionadas à EaD? E qual a visão dos gestores sobre os processos acadêmicos relacionados 

à EaD?  
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A questão da gestão e organização nas instituições pode interferir no cotidiano das 

suas práticas educativas (NÓVOA, 1995), incluindo a EaD. Do contexto e dos parâmetros que 

envolvem os processos de gestão e organização da EaD emanam rumos para as instituições. 

Por isso, estudá-los pode ser uma forma de contribuir para a EaD e as práticas educativas. 

Em se tratando de um estudo de caso com abordagem qualitativa, os instrumentos 

para coleta de dados foram entrevistas semiestruturadas realizadas com gestores da EaD na 

UFG e análise de documentos diversos.  

No cenário nacional das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), a UFG tem 

se caracterizado como um caso típico de pesquisa, conforme categorização encontrada em 

Bravo e Eisman (1998, p. 254). A primeira oferta de cursos a distância pela UFG foi em 2000, 

como extensão, e cursos de graduação e pós-graduação a distância foram ofertados pela 

primeira vez em 2007, justamente o ano em que se iniciam os projetos dos cursos do Pró-

Licenciatura
15

 e o Projeto Piloto do Curso de Administração pelo Sistema UAB. Entendo que 

a UFG seja solo de investigação, dada a sua função social e sua atuação como instituição 

pública federal e gratuita, de grande reputação no Estado de Goiás
16

, no que diz respeito ao 

modelo de educação presencial. 

O desenvolvimento do estudo está estruturado em quatro capítulos: 

No capítulo primeiro, apresento definições a partir da abordagem teórica e 

metodológica e de construção da problemática e do objeto de pesquisa e fundamento a 

abordagem e os conceitos que a balizam. Para isso, baseio-me, principalmente, em Bogdan e 

Biklen (1994), Yin (2010), Freire (1989, 1996, 2002), Santos (2004), Paro (2003), Antunes 

(1999), Fávero (1997), Amaral (2008), Nóvoa (1995), Lima (2008), e Alonso (2005, 2009 e 

2010). 

O capítulo segundo trata do movimento periférico-central que a EaD percorre no 

cenário brasileiro e das políticas educacionais que circundam suas práticas, refletindo uma 

espécie de frisson, a partir de leituras em Alonso (2005, 2009 e 2010), Dourado (2008, 

2008b), Giolo (2010) e Preti (2005, 2009 e 2009b). Além disso, discorro sobre algumas 

                                                
15 O Programa de Formação Inicial para Professores dos Ensinos Fundamental e Médio (Pró-Licenciatura) é um 

programa do MEC que visa a financiar projetos de cursos de formação de professores a distância. Iniciado 

em 2005, atualmente é desenvolvido no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

16 Durante a comemoração do cinquentenário, a UFG recebeu homenagens e reconhecimento por sua atuação em 

Goiás. Da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás recebeu menção honrosa (GOIÁS, 2011). Foi, 

também, homenageada pela Prefeitura da Cidade de Goiás, a 150 km da capital, onde mantém um câmpus 

avançado (CELESTINO, 2011). Por essas, dentre outras manifestações de prestígio, avalia-se que a UFG 

possui reputação positiva no Estado de Goiás. 
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narrativas simbólicas e abordagens que a EaD possibilita. Neste contexto, apresento os 

modelos institucionais da EaD relacionando-os com a UFG, a partir de Peters (2001 e 2009), 

Belloni (1999) e Moore e Kearsley (2007). 

No capítulo terceiro é apresentado o panorama da EaD na UFG, com descrição das 

atividades desde 2000, dentro da extensão, graduação, pós-graduação e na produção da 

pesquisa. Neste capítulo é possível observar a quantidade de cursos, alunos e demais dados 

que configuram a EaD na UFG. 

Por fim, o capítulo quarto é o espaço no qual ocorre a discussão sobre a gestão e a 

organização da EaD na UFG, numa dimensão meso de análise (NOVOA, 1995; LIMA, 2008), 

a partir de três temáticas: estrutura organizacional, práticas institucionais e processos formais 

da EaD na UFG.  

 



1 CONSTRUÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 

Neste capítulo, apresento o processo de construção do objeto de estudo e os 

referenciais que fundamentam a perspectiva metodológica desta pesquisa. De início, 

apresento as bases teóricas e conceituais que a fundamentam para, posteriormente, apresentar 

os caminhos da pesquisa. 

 

1.1 Abordagem teórica 

 

As bases conceituais que orientam esta pesquisa emanam do campo da educação, 

fazendo-se necessário delimitar a abordagem teórica da pesquisa. Inicio com uma 

conceituação mais abrangente de educação, passando pela compreensão do contexto social 

contemporâneo. É preciso esclarecer, também, o que se compreende pela formação de 

professores, visto que a ela se destina a maior oferta da EaD no Brasil (GIOLO, 2010). 

Quando se tem a EaD como pauta, a educação superior tem sido o palco mais fértil, com 

cursos tecnológicos, bacharelados e licenciaturas, além da pós-graduação e dos cursos de 

extensão. Assim, é mister, também, explicitar o que se entende por ensino superior – mais 

especificamente por universidade, que é o locus desta investigação – e por EaD, 

administração gestão e organização. 

 

1.1.1 Contexto social, EaD, formação de professores e universidade  

 

Nesta pesquisa compreendo a educação como um processo social de construção e 

atualização da sociedade, que está em processo de mudança profunda em função do 

desenvolvimento tecnológico. A sociedade atual, e, por consequência, a comunidade 

educacional, estão imersas em situações que envolvem a tecnologia, principalmente as 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) (CASTELLS, 1999). Os sujeitos, nesse 

contexto, são reconhecidos no conjunto das suas relações sociais, sendo concebidos em 
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termos concretos de sua relação com o mundo, mediados pela linguagem e pelo aparelho 

conceitual que dela emanam (MARX, apud CUNHA, 1984). Cunha (1984, p. 17) assevera:  

A atividade do sujeito como atividade prática de transformação da realidade 

apreendida deixa o conhecimento a ser visto como uma atividade contemplativa, 

uma ficção especulativa, para assumir seu lugar como momento da práxis humana a 

qual mediatiza, por sua vez, o próprio processo de conhecimento. 

 

Segundo Brandão (2003), a educação é um dos meios que a humanidade utiliza para 

criar um tipo de homem desejado. Expõe o autor: “ela ajuda a pensar tipos de homens” (p. 

11). A força da educação, segundo o autor, está na capacidade de criar, por meio de uma 

espécie de atualização cultural, ou de passar, de uns para outros, as crenças e ideias de uma 

determinada sociedade. 

A educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam e 
recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade. Formas de educação 
que produzem e praticam, para que elas reproduzam, entre todos os que ensinam-e-aprendem, 

o saber que atravessa as palavras da tribo, os códigos sociais de conduta, as regras do 
trabalho, os segredos da arte ou da religião, do artesanato ou da tecnologia que qualquer povo 
precisa para reinventar, todos os dias, a vida do grupo e a de cada um de seus sujeitos 
(BRANDÃO, 2003, p. 10-11). 

 

A educação está presente, mesmo que não haja intencionalidade, nas relações entre 

as pessoas, pois são situações que sempre envolvem o ensinar-e-aprender. Educação é cultura, 

na medida em que se entende por cultura o que é transformado na natureza pelo trabalho do 

homem e que ganha significado pela sua consciência (BRANDÃO, 2003).  

Libâneo (2002) acrescenta que educação é, portanto, uma prática social que foca a 

convivência e a existência humana e grupal.  

Educação é o conjunto das ações, processos, influências, estruturas, que intervêm no 

desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio 
natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais 

(LIBÂNEO, 2002, p. 30). 

 

Segundo o autor, existem diferentes manifestações e práticas da educação e a escola 

não é a única delas. Ela é um espaço formal de prática educativa, com objetivos explícitos, e 

com uma ação intencional e institucionalizada na estrutura e na organização escolar da 

sociedade moderna. Com base nessa conceituação, a universidade acaba por ser um tipo de 

escola dentro da nossa sociedade. 

A EaD, por sua vez, é entendida como um processo social de formação e construção 

social. Como fundamento desta pesquisa, entende-se a EaD como uma forma de se fazer 

educação, com possibilidades de novas configurações no processo de aprendizagem 
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(ALONSO, 2005). Na EaD, a relação ensino-aprendizagem ocorre mediada por tecnologias 

de informação e comunicação em tempos e espaços diversos. Neste trabalho, entende-se a 

EaD como fundamentada nos processos de interação
17

 a partir do diálogo educativo. Alonso 

(2005) acentua que esse diálogo proporciona o necessário encontro do processo educacional, 

entre professores e alunos, para a construção de saberes e leituras da realidade. De acordo 

com a autora, são os recursos tecnológicos de informação e comunicação que permitem essa 

mediação. Tal mediação deve ser realizada para potencializar as formas de convivência e 

existência humana na perspectiva de emancipação e autonomia, como enfatiza Freire (1996). 

Para isso, o encontro e a interação entre os sujeitos, durante os processos educativos, 

são imprescindíveis. Sobre a comunicação que se estabelece durante o processo de produção 

de conhecimento, Freire (1983, p. 44) argumenta: 

A intersubjetividade ou a intercomunicação é a característica primordial deste 

mundo cultural e histórico. Daí que a função gnosiológica não possa ficar reduzida à 

simples relação do sujeito cognoscente com o objeto cognoscível. Sem a relação 

comunicativa entre sujeitos cognoscentes em torno do objeto cognoscível 

desapareceria o ato cognoscitivo. A relação gnosiológica, por isto mesmo, não 

encontra seu termo no objeto conhecido. Pela intersubjetividade, se estabelece a 

comunicação entre sujeitos a propósito do objeto. Esta é a razão pela qual, 
estudamos as três relações constitutivas do conhecimento, a gnosiológica, a lógica e 

a histórica. Educardo Nicol acrescenta uma quarta, a fundamental, indispensável ao 

ato do conhecimento, que é a relação dialógica.  

 

Alonso (2005, p. 21) acrescenta que, para quem trabalha com a EaD, o encontro e o 

diálogo são facilitados pelas tecnologias de informação e comunicação. 

Para nós que trabalhamos com a EaD, a definição proposta por Shale (1990), que 
afirma ser a denominação de educação não-presencial mais apropriada aos nossos 

dias, parece fazer sentido. A questão de tornar possível o encontro, de maneira que o 

diálogo educativo possa ser estabelecido, parece ser o ponto crucial para se analisar 

os sistemas que organizam a EaD. Porém, se tomarmos por base apenas esse 

elemento, estaríamos „descartando‟ um outro dado importante na análise da 

modalidade: as tecnologias que permitiram, como maior ou menor intensidade, 

estabelecer o encontro a que fiz referência. 

 

Dessa forma, em vez de se incorrer no reducionismo de compreender a EaD como 

mera separação espacial, deve-se vê-la como educação em sua essência, com possibilidades 

emancipadoras (FREIRE, 1996), na qual os encontros que possibilitam a aprendizagem são 

trazidos pelo contexto da contemporaneidade e das tecnologias de informação e comunicação 

(ALONSO, 2005). 

                                                
17 Nesta tese, interação é concebida a partir de Belloni (1999, p. 58): “É fundamental esclarecer com precisão a 

diferença entre o conceito sociológico de interação – ação recíproca entre dois ou mais atores onde ocorre 

intersubjetividade, isto é, encontro de dois sujeitos – que pode ser direta ou indireta (mediatizada por algum 

veículo técnico de comunicação, por exemplo, carta ou telefone)”. 
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Considerar o oceano de informações, presente na sociedade contemporânea, permite 

perceber que diferentes processos educativos possam acontecer. Silva (2002) mostra que as 

tecnologias e a informática vão condicionar as estruturas comunicativas da sociedade e que, 

com o audiovisual, que integra voz, imagem, som, movimento, textos, dados etc., a 

convergência se dá na formação de uma rede comunicativa mundial. Expõe o autor: “[...] em 

termos sociais, a noção de rede é o conceito-chave que caracteriza esta nova configuração 

comunicativa” (SILVA, 2002, p. 841). 

Entende-se que o profissional, para atuar nessa sociedade contemporânea, precisa 

estar atento às suas características. Os tempos atuais – em função da reestruturação e 

manutenção do modo de produção capitalista – impõem novas posições e compreensões 

acerca da relação de espaço e tempo, da maior mobilidade e rapidez de raciocínio 

esquemático, da capacidade de gerir situações em grupos e de adaptação a situações novas e 

inusitadas, como, também, exigem que os indivíduos sempre estejam de prontidão para 

aprender e assimilar novas informações e conhecimentos e empregá-los no atual contexto e no 

futuro, que já não se faz tão longínquo (CASTELLS, 1999). 

Pierre Lévy (2003) mostra o dilúvio de informações a que estamos expostos com 

as TICs. Trata-se, segundo ele, de um dilúvio informacional sem volta e que, por isso, tem de 

ser aceito, visto ser universal. 

O dilúvio informacional jamais cessará. A arca não repousará no topo do monte 

Ararat. O segundo dilúvio não terá fim. Não há nenhum fundo sólido sob o oceano 

das informações. Devemos aceitá–lo como nossa nova condição. Temos que ensinar 

nossos filhos, a nadar, a flutuar, talvez a navegar... A arca do primeiro dilúvio era 

única, estanque, fechada, totalizante. As arcas do segundo dilúvio dançam entre si. 

Trocam sinais. Fecundam-se mutuamente. Abrigam pequenas totalidades, mas sem 

nenhuma pretensão ao universal. Apenas o dilúvio é universal (LÉVY, 2003, p. 14-

15). 

 

Esse contexto altera tanto os processos comunicacionais quanto os processos de 

aprendizagem da sociedade e, consequentemente, a educação como um todo. Para atuar nesse 

processo, em situações educativas intencionais, é preciso que haja professores capazes de 

compreenderem essa nova lógica comunicacional e se situarem dentro desse processo de 

mudança. 

Mas o professor, nessa sociedade em processo acelerado de mudança nas formas de 

produção de conhecimento, decorrentes das TICs, está encontrando dificuldades para a 
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execução da sua atividade, causada por diferentes fatores de mudança social (ESTEVE, 

1995).  

Sobre isso, André (2001) faz uma interessante análise e alerta sobre a necessidade de 

se formar um professor capaz de ter atitudes analíticas para elucidar problemas e encontrar 

caminhos alternativos na sua prática docente. 

A tarefa do professor no dia-a-dia de sala de aula é extremamente complexa, 

exigindo decisões imediatas e ações, muitas vezes, imprevisíveis. Nem sempre há 
tempo para distanciamento e para uma atitude analítica como na atividade de 

pesquisa. Isso não significa que o professor não deva ter um espírito de investigação. 

É extremamente importante que ele aprenda a observar, a formular questões e 

hipóteses e a selecionar instrumentos e dados que o ajudem a elucidar seus 

problemas e a encontrar caminhos alternativos na sua prática docente. E nesse 

particular os cursos de formação têm um importante papel: o de desenvolver, com os 

professores, essa atitude vigilante e indagativa, que os leve a tomar decisões sobre o 

que fazer e como fazer nas suas situações de ensino, marcadas pela urgência e pela 

incerteza (ANDRÉ, 2001, p. 59). 

 

Entende-se como fundamento, nesta pesquisa, que, para a atuação docente em 

processos de mudanças, nada é mais coerente e necessário do que desenvolver o perfil de um 

profissional que indaga, investiga e busca compreender a sua prática pedagógica. Lisita, Rosa 

e Lipovetsky (2001) acreditam que uma concepção ideal de formação de professores 

pesquisadores é aquela capaz de possibilitar-lhes a compreensão de sua prática e das 

mudanças que vêm ocorrendo no trabalho docente. A formação necessita, segundo as autoras, 

abranger a complexidade que rege a prática e o trabalho docente, pois a construção do 

conhecimento sobre o ensino, feita pelo professor, é necessária a uma perspectiva de 

reconstrução social.  

A construção do conhecimento sobre o ensino pelo professor, por meio de sua 

própria reflexão, requer uma formação que lhe possibilite teorizar sua prática, 

participar da produção de seu conhecimento profissional, propor mudanças e agir de 
forma autônoma, tanto no contexto de sua atuação quanto no contexto social mais 

amplo (LISITA; ROSA; LIPOVETSKY, 2001, p. 109). 

 

O pensar sobre o fazer e o agir, a reflexão sobre a prática e a produção de 

conhecimentos, de modo que possibilitem reconstruir os saberes e as práticas, podem facilitar 

as mudanças no trabalho docente. As atuais tecnologias na sociedade, as mudanças sociais, as 

políticas para a educação e as reformas educacionais exigem professores que compreendam 

esses processos e construam saberes e práticas que tenham outra lógica que não a do mal-estar 

docente (ESTEVE, 1995).  
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Acredita-se, nesta pesquisa, em uma formação de professores que ocorra em 

processos de transformação das formas sociais já estabelecidas. Nesse contexto, a concepção 

da investigação-ação na formação de professores é uma forma de se compreender a educação 

como prática social de construção coletiva (ANDRÉ, 2001; LISITA; ROSA; LIPOVETSKY, 

2001). A transformação do ensino e da prática docente exige participação e debate dos 

professores e a compreensão deles sobre a necessidade da reconstrução social e de uma 

política de educação. É o que consideram Lisita, Rosa e Lipovetsky (2001, p. 113), para os 

quais a investigação-ação pode “[...] constituir-se em um meio pelo qual os professores 

podem reconstruir seu conhecimento profissional produzindo discursos públicos articulados à 

prática, aos seus problemas e às suas necessidades”. 

Na visão das autoras, a formação do professor deve levar em consideração as 

exigências de um novo mundo, o que traz um grande desafio para as instituições de ensino 

superior que formam profissionais para atuar na sociedade, dentre os quais, os professores. 

Assim, faz-se necessário esclarecer a percepção que se tem desse espaço que promove a 

educação superior e a formação de professores, sobretudo da universidade, espaço no qual 

ocorre o desenvolvimento desta pesquisa.  

A educação superior possui métodos, tempos e espaços próprios. Ela está preocupada 

não só com a aprendizagem de conhecimentos produzidos pela humanidade, mas com a 

construção de conhecimentos nas diferentes áreas de formação acadêmica (DIAS 

SOBRINHO, 2000). Um dos tipos de instituições
18

 que promovem a educação superior no 

Brasil é a universidade, a qual possui distinção constitucional, baseada na autonomia 

universitária e no tripé ensino, pesquisa e extensão. Dias Sobrinho (2000, p. 46) esclarece: 

[...] a função mais nobre e universalmente reconhecida da universidade, porque 

estritamente relacionada com a formação humana e com o desenvolvimento da 

sociedade, é a da construção de conhecimentos. [...] No Brasil, a indissociabilidade 
de ensino, pesquisa e extensão é um princípio constitucional (Art. 207) 

relativamente à universidade.  

 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB n. 9394/1996) considera, em seu Artigo 52, que a 

universidade é pluridisciplinar e se caracteriza pela produção intelectual, mediante estudo de 

temas e problemas mais relevantes. 

 

                                                
18 De acordo com a LDB - Lei n. 9394/1996, a educação superior é ministrada por instituições universitárias e 

instituições não-universitárias (art. 48). O Decreto n. 5.773/2006 prevê a existência de três tipos de instituições 

de ensino superior: faculdades, centros universitários e universidades. 
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Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 

quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e 

cultivo do saber humano, que se caracterizam por: 

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto 

regional e nacional. 

 

A LDB dispõe que a universidade é autônoma em suas funções didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Esse dispositivo também é assegurado 

pelo Artigo 207 da Constituição Federal do Brasil, de 1988. 

A universidade é uma instituição que sofreu intenso processo de mudanças, desde 

seu surgimento até os dias atuais. Rossato (1998) mostra que, da homogeneidade e unidade 

peculiar à universidade medieval, com a hierarquização e vínculo aos objetivos da Igreja 

Católica, passa-se gradativamente, ainda no período medieval, a uma instituição mais 

autônoma em relação à Igreja, porém, não tanto em relação ao poder local. A abertura do 

mundo medieval, pelo avanço das descobertas, trouxe para a universidade a emergência de 

novas demandas advindas dos estados nacionais e do Renascimento. Rossatto acrescenta que 

as crises dos séculos XVI e XVII fazem surgir universidades de pesquisa, mais pluralistas, 

heterogêneas e voltadas para os impulsos da Revolução Industrial. Esse processo histórico, 

que marca o advento da Modernidade, faz surgir universidades humanistas ao lado de 

universidades técnicas, com novas disciplinas e novas línguas, demonstrando multiplicidade 

de modelos. Expõe Rossatto (1998, p. 176): 

Depois de novecentos anos de existência, no limiar do terceiro milênio, a instituição 

universidade atinge um grau de reconhecimento inquestionável e, por outro lado, 

está implantada em praticamente todos os países do mundo. O século XX viu a 

universalização e a consolidação da diversidade. As condições de vida, a 

organização, a estrutura de poder, o aparelho ideológico, a instrumentalização nos 

diversos países mostram um quadro muito heterogêneo.  

 

Cunha (1984) argumenta que a universidade, na sociedade capitalista brasileira, tem 

sido vista como um segmento do aparelho escolar, partícipe da elitização por meio da 

diplomação da classe hegemônica. A universidade tem formado trabalhadores e não-

trabalhadores para atender ao aparelho do Estado, promovendo a discriminação social por 

meio da seleção, diplomação e formação de intelectuais orgânicos
19

 da classe dominante. Por 

isso, deve ser percebida como instituição dinâmica e pensada no contexto da sociedade que se 

constitui nos dias de hoje, do mundo que se está construindo na contemporaneidade.  

                                                
19 Cunha (1984) utiliza a conceituação de Gramsci (1968). 
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No contexto do ensino superior brasileiro contemporâneo, a universidade enfrenta 

desafios que vão desde as políticas implantadas sob a influência dos organismos 

internacionais até a discussão sobre sua privatização, a democratização do acesso, seu 

financiamento e sua autonomia, sobretudo, nas universidades públicas federais 

(SGUISSARDI, 2009). 

Santos (2004) afirma que as universidades, sobretudo as públicas, passam por crises 

de hegemonia, de legitimidade e institucional. Para o autor, a universidade está imersa nas 

transformações sociais e isso a tem colocado diante de exigências contrapostas. Ele enfatiza 

que é preciso tratar a universidade como bem público capaz de produção e distribuição de 

conhecimentos cada vez mais transnacionalizados, no contexto de um projeto de país. O 

projeto de país de que fala Santos implica a valorização da universidade como bem público e 

para o público, considerando a necessária democratização do acesso e a resolução coletiva dos 

problemas sociais, “[...] dentro de um mundo polarizado em globalização contraditória” 

(SANTOS, 2004, p. 39).  

A universidade, portanto, deve ser entendida em seu contexto social, político e 

histórico (CUNHA, 1984). A universidade está proporcionando situações de questionamento 

constante sobre questões fundamentais relativas à universidade pública, como a tendência à 

sua privatização; as contradições presentes na democratização do acesso ao ensino e sua 

expansão; e a sua autonomia (SGUISSARDI, 2009). Imersa nessa realidade, compreendo que 

a essência da universidade deva ser a de produzir conhecimentos e formar a sociedade, como 

nos lembra Dias Sobrinho (2000).  

Sobre a universidade no Brasil, Groppo (2011) aponta que, durante o Regime Militar, 

sua configuração levou a ser reconhecida como universidade taylorista, dada sua 

racionalidade econômica e administrativa. Na tentativa de conter a agitação estudantil e a 

demanda por vagas nesse período, foi imprescindível a institucionalização do ensino superior 

a partir de reformas que levaram à construção da carreira docente e à implantação definitiva 

da pós-graduação, contribuindo para a valorização e a qualificação docente. Entretanto, 

argumenta Groppo (2011), esse processo de institucionalização se deu à revelia da autonomia 

universitária, visto ter ocorrido sob o controle centralizado do Estado, no que diz respeito à 

liberação dos recursos materiais. Além disso, essa institucionalização, feita para atender às 

demandas oriundas das políticas educacionais, levou à heterogeneidade do sistema e ao 

estímulo à privatização da educação superior. 
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No que se refere à autonomia da universidade, Groppo (2011) considera que sua 

acepção tradicional esteja degradada, como resultado da perda de sua centralidade como 

produtora de conhecimento. 

[...] vemos que alguns resultados destes complexos processos parecem se destacar, 

entre os quais a diversificação do Ensino Superior, sua expansão degradada e a 

perda da centralidade da concepção clássica de universidade na configuração deste 

sistema, implicando, entre outros, na decadência da noção tradicional de autonomia 

da universidade (GROPPO, 2011, p. 54). 

 

As universidades públicas estão imersas numa situação de crise (SANTOS, 2004) e 

refletir sobre sua realidade e seu contexto é contribuir para sua construção e reconstrução 

histórica. E a sua construção histórica compreende a forma pela qual se constrói a sua 

trajetória e a sua identidade institucional. 

Nóvoa (1995, p. 26) faz um estudo sobre instituições educativas, podendo-se trazer 

suas reflexões para se pensar a universidade. O autor aponta que a construção da identidade 

institucional está ligada ao processo de construção da autonomia. Expõe o autor: 

Trata-se de dotar as escolas com os meios para responderem de forma útil e 

atempada aos desafios quotidianos. A autonomia implica, por um lado, a 

responsabilização dos actores sociais e profissionais e, por outro lado, a preocupação 

de aproximar o centro de decisão da realidade escolar (Brown, 1990). A autonomia é 

também importante para a criação de uma identidade da escola, de um ethos 

específico e diferenciador, que facilite a adesão dos diversos actores e a elaboração 

de um projecto próprio. 

 

Fávero (1997), por sua vez, acrescenta que a autonomia universitária deve ser 

percebida como construção coletiva e advinda da responsabilidade que as instituições 

devem assumir no desenvolvimento de suas funções. Expõe a autora: 

A autonomia não pode ser entendida como uma dádiva, mas como uma 

responsabilidade que a universidade tem de assumir, de forma competente, no 

desenvolvimento de suas funções: ensino, pesquisa e extensão. Daí afirmar-se que 

ela é também uma conquista. (FÁVERO, 1997, p. 56-57). 

 

Para Fávero (2000), a autonomia é um processo que se constrói dentro da 

história da instituição e de suas especificidades e necessidades. A autora argumenta 

que as universidades, como entidades autônomas, governam-se a si próprias 

internamente, mas do ponto de vista externo acabam por ter seus limites a partir de seu 

modo de participação política no conjunto do país.  
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Na visão de Fávero (2000), a autonomia universitária corresponde a processos 

que são construídos pelas instituições, e não a uma composição legal. Para isso, os 

processos de construção da autonomia prescindem de participação coletiva nos 

preceitos da gestão democrática.  

Amaral (2008, p. 659), ao tratar da autonomia da universidade e seu 

financiamento, expõe: 

Com relação ao papel do Estado, na educação superior, a orientação predominante a 

partir de 1989 foi sempre a de que este deveria ser reformulado, transformando-se 

em normatizador, fiscalizador e avaliador, ao invés de executor. As instituições de 

ensino superior deveriam possuir maior autonomia, e esta estaria sujeita às ações de 

Governo: credenciamento, recredenciamento, avaliação, fiscalização etc. 

 

O autor mostra que os recursos direcionados às Instituições Federais de Ensino 

Superior (Ifes) são estabelecidos pelo Governo Federal e aprovados no Congresso Nacional 

sem consulta a quem de direito sobre as reais necessidades das universidades. Para o autor: 

“A implementação de uma verdadeira autonomia exige a definição clara do montante de 

recursos a ser distribuído entre as instituições” (AMARAL, 2008, p. 677).  

Este trabalho trata da EaD na universidade pública federal no Brasil e a sua gestão e 

organização é percebida nesse mesmo contexto. 

 

1.1.2 Administração, gestão e cultura organizacional 

 

Tratar da administração, gestão e cultura organizacional na sociedade contemporânea 

exige uma reflexão inicial sobre a organização do trabalho no sistema capitalista e seu 

contexto de mudanças. Considera-se que inúmeras mudanças
20

 marcaram os últimos anos nos 

países capitalistas, relacionadas ao mundo do trabalho e às formas de inserção na estrutura 

produtiva. Antunes (1999) desenvolve discussões acerca dessas mudanças e de suas 

consequências, mostrando, por exemplo, que os modelos produtivos não são únicos, pois 

novos processos de trabalho emergem.  

Antunes (1999) explica que, no modo de produção capitalista, as relações de trabalho 

são estabelecidas de acordo e com referência aos modelos produtivos, e os mais fortes são os 

                                                
20 As mudanças se caracterizam por um grande salto tecnológico, a automação, a robótica e a microeletrônica 

invadindo o universo fabril, inserindo-se e desenvolvendo-se nas relações de trabalho e de produção do capital. 
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que predominam na grande indústria em todo o mundo. Ao longo dos últimos anos, houve o 

predomínio dos modelos taylorista e fordista de produção. 

O modelo produtivo taylorista tem como característica básica a produção em série, a 

gerência científica, o parcelamento do trabalho, a separação entre elaboração e execução do 

trabalho e o controle do tempo. A esse modelo taylorista, o fordista acrescenta as unidades 

fabris concentradas e verticalizadas, com estoques altos e uma linha de montagem na 

produção. 

Para Antunes (1999, p. 16): 

Novos processos de trabalho emergem, em que o cronômetro e a produção em série 

são „substituídos‟ pela flexibilização da produção, pela especialização flexível, por 

novos padrões de busca de produtividade, por novas formas de adequação da 

produção à lógica do mercado.  

 

Antunes (1999) argumenta, ainda, que o mercado está ensaiando modalidades de 

desconcentração industrial e de novos padrões de gestão, em que expressões como “qualidade 

total” e “gestão participativa” fazem parte não só do mundo japonês, mas também do mundo 

ocidental. Essas expressões são oriundas de um modelo produtivo denominado toyotismo. 

Antunes (1999, p. 23-24) mostra, baseado em Coriat, que o toyotismo ocorreu em quatro 

fases: 

Primeira: a introdução, na indústria automobilística japonesa, da experiência do 

ramo têxtil, dada especialmente pela necessidade de o trabalhador operar 

simultaneamente com várias máquinas. Segunda: a necessidade de a empresa 

responder à crise financeira, aumentando a produção sem aumentar o número de 

trabalhadores. Terceira: a importação das técnicas de gestão dos supermercados dos 

EUA, que deram origem ao kanban. Segundo os termos atribuídos a Toyoda, 

presidente fundador da Toyota, „o ideal seria produzir somente o necessário e fazê-lo 

no melhor tempo‟, baseando-se no modelo dos supermercados, de reposição dos 

produtos somente depois da sua venda. [...] Quarta fase: a expansão do método 

Kanban para as empresas subcontratadas e fornecedoras. 

 

Ao contrário do fordismo, o toyotismo tem uma produção voltada para a demanda, 

ou seja, é o consumo que determina a produção, o estoque é mínimo, há um melhor 

aproveitamento do tempo (just in time), utiliza-se do kanban (senha que alude à necessidade 

de reposição das peças), por um processo produtivo flexível (ANTUNES, 1999). O 

trabalhador é polivalente ou multifuncional, a produção é variada e pequena, o trabalho é 

desenvolvido em equipe e busca-se a diminuição da porosidade. 

Antunes (1999) argumenta que esse sistema de produção supõe uma intensificação 

da exploração do trabalho, que gera, também, alienação, ou seja, o trabalhador não se vê no 



34 

 

que produz, pois está sintonizado numa óptica muito mais neoliberal do que numa visão 

social-democrática. As instituições industriais, independentemente do modelo produtivo, 

realizam tarefas sociais determinadas e, em virtude da complexidade das tarefas, há uma 

necessidade de organizá-las, ou seja, de submetê-las a uma administração.  

Vitor Paro (2003) salienta que o conceito de administração, em sua essência, se 

enquadra em qualquer modo de produção. Paro (2003, p. 18) afirma: “A administração em 

geral é a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados”. Este conceito 

diz respeito à administração em geral, e pode ser analisado em todas as sociedades; as 

alterações se dariam apenas nos fins determinados, de acordo com a contextualização social e 

das relações existentes.  

Quando Paro (2003, p. 30) aborda a utilização racional de recursos, ele considera: 

[...] a combinação e o emprego dos recursos precisam estar permanentemente 

impregnados do objetivo a ser alcançado, ou seja, tal objetivo deve estar sempre 

norteando as ações para que não ocorram desvios em sua realização. A consideração 

desses desvios aponta, já, para a segunda dimensão da utilização racional dos 

recursos, ou seja, a dimensão econômica. Esta se faz presente à medida que o 

alcance dos objetivos se concretizam no menor tempo possível e com o dispêndio 

mínimo de recursos. 

 

Para explicar que recursos seriam esses, Paro (2003) os divide em recursos materiais 

e recursos conceptuais. São elementos materiais e conceptuais que o homem coloca entre si e 

a natureza para dominá-la em seu proveito, em que os esforços despendidos precisam ser 

coordenados com vistas a um fim comum. No relacionamento com a natureza, o homem a 

transforma e, para isso, utiliza em seu trabalho elementos materiais, como ferramentas, 

instrumentos e máquinas, de acordo com seus objetivos. Esses elementos materiais são 

denominados pelo autor como meios de produção. Acrescenta Paro (2003, p. 21): [...] “todos 

os elementos materiais que, direta ou indiretamente, participam do processo de produção”. E, 

ao lado desses elementos materiais, o homem utiliza-se de conhecimentos e técnicas 

construídos e acumulados historicamente, e que recebem de Paro (2003) a denominação de 

recursos conceptuais. Para Vitor Paro (2003, p. 21): 

Os homens vão podendo acumular conhecimentos em quantidade cada vez mais 

significativa, o mesmo acontecendo com as técnicas que vão aos poucos se 

sofisticando e possibilitando o domínio cada vez mais efetivo sobre a natureza. 

Mas, Paro (2003) acredita que se não estiverem associados a um esforço humano, os 

elementos materiais e conceptuais não cumprem sozinhos seus papéis. Isto quer dizer que não 

pode ser analisada apenas a relação homem / natureza, e sim o conjunto: homem / natureza e 

homem / homem. Quando o homem vai se relacionar com a natureza, há uma racionalização 
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do processo e a relação que se estabelece é verticalizada, ou seja, o homem domina a 

natureza. Já a relação dos homens entre si, segundo Paro (2003) é horizontalizada, pois há 

uma coordenação dos processos de trabalho. 

Paro (2003) não se preocupa em apenas analisar os recursos envolvidos na atividade 

administrativa, mas também em verificar o grau de consciência envolvida nesse processo. Ele 

parte do princípio de que em toda atividade humana está presente a consciência e, a partir do 

grau dessa consciência, a atividade administrativa poderia ser criadora ou reiterativa.  

Administração criadora, para Paro, está ligada a uma práxis criadora, em que há 

imprevisibilidade tanto no processo quanto no produto resultante; a consciência está 

constantemente ativa. Já a administração reiterativa caracteriza-se por uma práxis de 

repetibilidade, uma simples duplicação ou cópia do objeto ideal. Mas, para Paro, a 

consciência também se manifesta na práxis reiterativa, embora em menor grau. 

[...] tanto pode existir uma prática administrativa espontânea, na qual a utilização 

dos recursos, embora realizada de maneira racional, é feita mais de modo a atender 

às necessidades imediatas que vão surgindo no processo prático, sem que se tenha 

uma visão clara e consciente de como isso se dá, quanto uma administração 

reflexiva, na qual, além da consciência prática, representada pela utilização racional 

dos recursos, o sujeito (individual ou coletivo) se acha consciente da racionalidade 

do processo e da participação nele de sua consciência (PARO, 2003, p. 29). 

 

Em suas análises, Paro (1999) mostra que a administração está sujeita às múltiplas 

determinações sociais, além de ser dependente dos fins aos quais é posta a servir. O autor 

pontua que a atividade administrativa está à mercê das contradições existentes na sociedade e 

das forças em conflito em cada período histórico. No caso das instituições educativas, a 

administração deve ser pensada conforme o caráter específico das questões pedagógicas 

escolares. Mas Paro (2003) considera que a administração, nos moldes e interesses do sistema 

capitalista, acaba por ser inapropriada para as instituições educativas tendo em vista que a 

natureza do trabalho pedagógico difere da natureza do trabalho produtivo. 

No caso da administração escolar, sua especificidade deriva, pois: a) dos objetivos 
que se buscam alcançar com a escola; b) da natureza do processo que envolve essa 

busca. Esses dois aspectos não estão de modo nenhum desvinculados um do outro. 

A apropriação do saber e o desenvolvimento da consciência crítica, como objetivos 

de uma educação transformadora, determinam, como vimos no item anterior, a 

própria natureza peculiar do processo pedagógico escolar; ou seja, esse processo não 

se constitui em mera diferenciação do processo de produção material que tem lugar 

na empresa, mas deriva sua especificidade de objetivos (educacionais) peculiares, 

objetivos estes articulados com os interesses sociais mais amplos (PARO, 2003, p. 

151). 

O estudo da administração escolar no Brasil remete à década de 1930, quando surge, 

em São Paulo e no Rio de Janeiro, a cadeira de Administração Escolar, ainda com os 
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Pioneiros da Educação Nova. De acordo com Libâneo (2001), nessa época, a administração 

escolar tinha um cunho mais burocrático e funcionalista, sendo que a partir dos anos 1980 

essa temática começa a receber dos educadores e pesquisadores da área um enfoque mais 

democrático. O campo da Administração Escolar passa a ser reconhecido também como 

Organização do Trabalho Pedagógico, com uma visão mais ampliada e crítica e enfoque 

sociopolítico. Libâneo (2001) considera que, nesse sentido, organização se torna mais 

abrangente do que administração, pois, enquanto a primeira remete a pessoas e coisas, em um 

contexto operativo, a segunda está ligada ao processo de regulação das pessoas no trabalho, 

ou seja, determina o contexto operativo. 

Carvalho e Diogo (1994, apud LIBÂNEO, 2002, p. 54) acrescentam: 

Podemos ver a escola como uma organização na medida em que ela se constitui 

como unidade social de „agrupamentos humanos intencionalmente construídos e 

reconstruídos‟ (Chiavenato, 1983), enfatizando assim os indivíduos e os grupos 

inter-relacionados, as suas interações, o caráter de intencionalidade de seus atos, 

processos de sistematicidade e caráter pessoal direto e prolongado de que se reveste 

o ato educativo. 

 

Nessa perspectiva, a escola e também a universidade como organização operam com 

estruturas e processos organizativos próprios, tendo como referência os objetivos almejados. 

Concordamos com Libâneo de que a acepção de gestão e organização é mais abrangente. 

Nesse contexto, as instituições educativas são vistas como organizações, em que a interação 

entre as pessoas ocorre para promover a formação humana. É justamente essa característica de 

formação humana que difere a instituição educativa de outras empresas convencionais. 

Conforme Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), a instituição educativa deve ser vista como uma 

organização social. Os autores consideram que a “[...] unidade social [...] reúne pessoas que 

interagem entre si e […] opera através de estruturas e processos organizativos próprios, a fim 

de alcançar os objetivos da instituição” (p. 54).  

A instituição educativa pode ser considerada como o ensino formal, em que ela cria 

situações próprias para o exercício da educação, com métodos, regras, tempos e espaços 

próprios. Para Nóvoa (1995), a instituição educativa é uma organização com cotidianos 

próprios e problemas internos ímpares, e não uma entidade abstrata, que apenas executa as 

políticas públicas de ensino decididas externamente, ou um espaço em que simplesmente se 

„aplicam‟ as teorias da administração. 

Em sua análise sobre as organizações escolares, Nóvoa (1995) mostra que essas 

instituições têm uma dimensão própria, e que nelas importantes decisões educativas, 
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curriculares e pedagógicas são tomadas para o desenvolvimento da ação educativa. O cerne de 

toda organização, inclusive a organização escolar, e poderíamos dizer da universidade, é 

justamente esse processo de tomada de decisão e de encaminhamento das ações.  

Na teoria geral da Administração são elencados cinco tipos de decisões, consideradas 

como as principais funções do processo de gestão: planejamento, organização, liderança, 

execução e controle. Essas decisões são tidas como as principais funções do processo de 

gestão (MAXIMIANO, 2008). É essa a diferença conceitual que podemos identificar entre 

administração e gestão, ou seja, enquanto a administração envolve a condução racional das 

ações (PARO, 2003), a gestão se refere ao processo de tomada de decisões para a condução 

racional das ações (MAXIMIANO, 2008). 

Esse processo de tomada de decisão na organização escolar caracteriza-se, então, 

como gestão. De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2003, p. 318): “[...] a gestão é, pois, 

a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para atingir os objetivos da 

organização, envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e técnico-administrativos”. As 

discussões sobre o processo de tomada de decisão na instituição educativa remetem à natureza 

das relações estabelecidas entre as pessoas envolvidas. Assim, a gestão pode ocorrer tanto de 

forma autoritária, centralizada, quanto de forma democrática, ou seja, a gestão (o processo de 

tomada de decisão) refletirá a concepção de sociedade expressa nas relações dentro da 

organização educativa. 

Para estudar a gestão e a organização da instituição educativa é necessário partir da 

compreensão da cultura que emerge nessa realidade, ou seja, a compreensão da cultura 

organizacional, justamente por se dar em um espaço eminentemente social. De acordo com 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), a cultura organizacional é compreendida a partir da 

bagagem cultural dos indivíduos
21

. 

Levar em conta a cultura organizacional de uma instituição no processo de gestão é 

exigência prévia para formular processos e encaminhamentos coletivos e propor mudanças na 

organização. Para Hutmacher (1995)
22

, a escola é um estabelecimento onde ocorre a ação 

educativa. Mas, ressalta o autor: “[...] uma escola é um agrupamento relativamente 

permanente de forças de trabalho, de recursos humanos e materiais orientados para uma 

                                                
21 Considera-se que as reflexões de Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), embora se refiram à escola, podem ser 

analisadas no contexto da universidade, por esta ser uma instituição social educativa. 

22 Da mesma forma, embora Hutmacher (1995) se refira à escola, suas reflexões podem ser trazidas para se 

pensar a universidade.  
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finalidade” (p. 58). Acrescenta Hutmacher (1995) que, para intervir na instituição educativa, 

deve-se, portanto, intervir também na força de trabalho, ou seja, nos seus atores, na sua 

cultura. 

De acordo com Nóvoa (1995, p. 16), “mais do que nunca os processos de mudanças 

e de inovação educacional passam pela compreensão das instituições escolares em toda a sua 

complexidade técnica, científica e humana”. Compreender a instituição educativa, nessa 

complexidade, é vê-la como um espaço construído por pessoas voltadas ao fim educacional, 

reunidas em uma cultura organizacional. “A cultura organizacional é composta por elementos 

que condicionam tanto a sua configuração interna, como o estilo de interações que estabelece 

com a comunidade” (NÓVOA, 1995, p. 30).  

Teixeira (1999) pontua que existem relações que nascem na própria dinâmica da 

instituição e de seu grupo social, o que implica dizer que, apesar de ordens do próprio poder 

público, por meio das políticas educacionais, algumas características do modo de organização 

e do funcionamento das unidades educacionais são resultantes de relações socioculturais 

ímpares. Para a autora, a estrutura organizacional, bem como as regras, as políticas, os 

objetivos, as missões e as descrições de cargos têm uma função que se torna ponto de 

referência para o modo como as pessoas dão sentido aos contextos nos quais trabalham e 

pensam. 

Teixeira (1999) afirma que a organização não nasce necessariamente da cultura; 

transforma-se em cultura ao longo do tempo, e a cultura tem como função básica resolver 

problemas dos grupos, assegurando-lhes a adaptação ao ambiente integrado a processos, 

garantindo-lhes, assim, a sobrevivência. Ela é capaz de reduzir a ansiedade no interior da 

instituição, proporcionando mais segurança aos atores do processo. 

O que a autora quer mostrar é que a cultura não é uma variável independente dentro 

das instituições educativas. A cultura se constrói no próprio interior dessa organização escolar 

e, por isso, pode ser vista como variável dependente das condições (físicas, políticas, 

econômicas...) dessa organização. Teixeira (1999) argumenta que o contexto influencia a 

organização e a construção permanente da cultura. E, essa organização, erguida no contexto 

sociopolítico e cultural, exerce tanto influências abrangentes e difusas, no sentido de ser 

representada pelas teorias educacionais e pela situação de estruturas econômico-político-

sociais dos momentos históricos, como também influências mais específicas, como as 

políticas públicas, as normas de organização do sistema de ensino e a cultura da população 

atendida por essa instituição.  
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Com essa análise, Teixeira (1999, p. 109) mostra, então, que os processos 

administrativos podem influenciar e também são influenciados pelos processos pedagógicos. 

Os participantes do processo educacional empregam soluções variadas para dificuldades que 

encontram no dia a dia do trabalho educativo, mas, segundo a autora: “[...] partilham 

orientações, objetivos e crenças comuns”  

Ainda acrescenta Teixeira (1999) que as inovações e mudanças, principalmente 

aquelas advindas das políticas públicas, necessitam considerar a cultura organizacional da 

escola, no nosso caso, da cultura organizaconal de uma universidade. Entretanto, é preciso 

entender, também, de que forma os profissionais que atuam na instituição educativa reagem às 

propostas de mudança. Para a autora, qualquer mudança exige tempo, esforço e 

principalmente uma construção compartilhada, pois se trata da formulação de uma nova 

cultura. Para Teixeira, cada instituição educativa reage de uma forma peculiar: a) umas 

rejeitam totalmente a mudança; b) outras procuram se adaptar às necessidades da mudança; c) 

e poucas realmente assimilam a mudança renovando suas concepções e valores. 

Argumenta Teixeira (1999) que, se a organização escolar é vista como uma unidade 

organizacional autônoma, ela é levada a assumir a responsabilidade pelo sucesso de suas 

atividades. Ser autônoma conduz a processos de mudanças eminentemente locais e centrados 

nas instâncias internas, mas ao mesmo tempo o sucesso das mudanças são atribuídos às 

estratégias de concretização utilizadas. Para a autora, as tarefas de gestão se tornam 

gigantescas, requerendo uma atuação segura, dinâmica e empreendedora, com a principal 

função de privilegiar a aprendizagem dos docentes e do corpo social. 

Nóvoa (1995) ressalta que, para os processos de mudança, é preciso considerar uma 

zona de visibilidade e outra de invisibilidade que sistematizam a cultura organizacional. Na 

zona de invisibilidade estão o elemento da base conceitual e os pressupostos invisíveis da 

organização. Trata-se dos valores, das crenças e das ideologias características dos membros 

da organização, os princípios que a orientam, a filosofia, ou seja, aquilo que não é visto, mas 

que define o seu modo de funcionamento. Para mudar uma instituição educativa, conforme 

Nóvoa (1995), é preciso agir nessa zona de invisibilidade, ou seja, na formação continuada de 

professores e na orientação aos discentes, como também na realização de palestras para toda a 

comunidade. 

Na zona de visibilidade estão as manifestações verbais e conceituais; visuais e 

simbólicas; e comportamentais. Nas manifestações verbais e conceituais encontramos os fins, 

a linguagem, o currículo e as metáforas; nas manifestações visuais e simbólicas estão as 
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estruturas arquitetônicas, os artefatos, os equipamentos, a imagem exterior e os lemas 

existentes; e nas manifestações comportamentais estão os rituais, as cerimônias, as normas e 

os regulamentos, os procedimentos operacionais e o ensino-aprendizagem. São esses 

elementos da cultura organizacional que direcionam a sua interação com a sociedade, o seu 

modo de conciliar os interesses sociais e a atuação da instituição educativa na comunidade 

envolvida.  

Considero que a universidade, vista com uma cultura organizacional, se configura 

como uma organização social com um conjunto de atores que atuam e se influenciam 

reciprocamente no processo educativo intencional. A interação das zonas de visibilidade e 

invisibilidade é que formata o movimento e a articulação social estabelecida no ambiente 

pedagógico e influencia a sua gestão e organização (NÓVOA, 1995).  

Libâneo, Oliveira e Toschi (2003) apresentam quatro estilos de gestão e organização 

para a escola, ou seja, quatro formas de tratar as questões sociais e políticas. Podemos trazer 

essas reflexões para se pensar a gestão e organização da universidade. De forma bem 

esquemática, são elas: a técnico-científica, a autogestionária, a interpretativa e a democrático-

participativa.  

A gestão técnico-científica é aquela que muito se assemelha às clássicas teorias da 

administração (taylorismo e fordismo), visto que tem uma característica burocrática, uma 

hierarquia das funções e das pessoas e seus cargos, com regras administrativas, além de estar 

vinculada a processos de padronização e busca de métodos empresariais.  

A concepção autogestionária está vinculada à ideia de responsabilidade coletiva, 

em que há ausência da direção e intensificação na participação direta de todos de forma igual, 

tanto nas decisões quanto na implementação das decisões tomadas, com a rejeição de 

qualquer tipo de autoridade.  

Na concepção de gestão interpretativa, a subjetividade das pessoas, as intenções e a 

forma como elas se interagem na organização escolar definem os processos de gestão.  

A última concepção, a gestão democrático-participativa baseia-se na relação entre 

pessoas, entre a equipe gestora, de forma interativa e viva. De acordo com Libâneo, Oliveira e 

Toschi (2003, p. 325), essa concepção:  

[...] acentua a importância da busca de objetivos comuns assumidos por todos. 

Defende uma forma coletiva de tomada de decisões. Entretanto, uma vez tomadas as 

decisões coletivamente, advoga que cada membro da equipe assuma sua parte no 

trabalho, admitindo a coordenação e avaliação sistemática da operacionalização das 

deliberações. 
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Essas acepções de gestão e organização na educacção foram pensadas para processos 

formais. Nessa condição, a EaD, podendo ocorrer em um processo formal de educação, deve 

ser precedida de sistematização contínua, devendo ser avaliada e acompanhada. Alonso 

(2005) argumenta que, em se tratando de sistemas de gestão da EaD, esta deve ter suas ações 

organizadas de forma sistemática nas universidades.  

Tratando da relação da EaD com as estruturas e organização das universidades, Reis 

(2009, p. 269) argumenta: a “[...] inércia institucional tende a coexistir com a inovação”. Para 

a autora, as estruturas materiais, físicas, humanas e financeiras das universidades passam a 

sofrer todo o tipo de influência com as práticas da EaD, justamente por esta trazer mudanças 

em fatores constituintes dessas instituições de ensino, como os regulamentos e os sistemas 

normativos formais internos. 

Reis (2009) faz uma reflexão que envolve formas de convivência da EaD com as 

normativas institucionais já existentes. Pelo fato de a EaD estar convivendo, dentro das 

universidades públicas brasileiras, com a tradição das práticas de educação presencial, acaba 

por se submeter às normativas internas já existentes e que não foram pensadas para as suas 

especificidades. Essa realidade, ou seja, essa ausência de formalização, acaba por deixar 

aspectos peculiares da EaD a cargo das equipes que a executam. 

A formalização é um dos aspectos centrais da estrutura organizacional e agrega, em 
si, fatores teóricos e práticos que permitem compreender a resistência à 

caracterização da educação a distância como modalidade de educação na 

universidade brasileira contemporânea. É para lá que convergem e se orientam as 

várias ações de grupos e indivíduos na instituição. No caso das universidades 

brasileiras – sobretudo as públicas –, trata-se de um campo extremamente complexo, 

uma vez que, na tradição acadêmica, o docente reivindica para si um alto grau de 

autonomia que, algumas vezes, colide com regras bem estabelecidas pela instituição. 

Nesse sentido, um grupo de especialistas, por exemplo, tende a criar determinadas 

resistências às questões mais formais ligadas à aplicação de instrumentos de 

avaliação para efeito de promoção, como modo de marcar sua posição de poder e 

autonomia no interior da organização, procurando criar suas normas e instrumentos 
próprios, muitas vezes em confronto com o sistema formal global (REIS, 2009, p. 

271). 

 

Reis (2009) analisa, ainda, a forma pela qual se distribui o poder internamente na 

universidade, ou seja, de que forma a gestão da EaD está concentrada na estrutura da 

universidade. Reis considera que algumas vezes as decisões são excessivamente centralizadas 

e outras vezes acabam por ser descentralizadas demais. Quando a descentralização ocorre sem 

a formalização da EaD na universidade, acaba por existir conflito entre as orientações em 

relação à EaD e as normativas de base e de fundamentos das universidades. Reis (2009) 
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acredita que as universidades públicas brasileiras parecem resistir aos processos de mudanças 

trazidas pela EaD à sua estrutura formal e complexa. 

É a partir dessas bases conceituais que se constitui o processo de pesquisa em relação 

à gestão e organização da EaD na UFG. A gestão e a organização compreendem os meios 

pelos quais a EaD se estrutura, de acordo com a compreensão de universidade como 

instituição possuidora de uma cultura organizacional. A abordagem metodológica e a pesquisa 

se constituem a partir dessas concepções apresentadas. 

 

1.2 Estudos sobre EaD: a construção do objeto 

 

Os estudos sobre EaD da última década se mostram matizados. As pesquisas 

produzidas advêm dos programas de pós-graduação não só em Educação, mas em 

Informática, em Administração e em diversas outras áreas e invadiram o cenário acadêmico. 

O frisson
23

 é fato e a multidisciplinaridade é uma realidade. 

André, Filatro, Piconez e Litto (2008, p. 133) argumentam que a produção do 

conhecimento no Brasil sobre EaD possui uma natureza multifacetada, confirmando a 

matização do tema, e contempla áreas completamente distintas: 

Traduz a natureza multifacetada do tema, a qual se reflete nas áreas produtoras de 
conhecimento que contemplam a Engenharia de Produção, Matemática, Informática, 

Pedagogia, Comunicação etc. e suas interfaces, cada qual com sua visão particular e 

contribuição para o entendimento da EaD. 

 

Na edição de 2008 do Anuário Estatístico Brasileiro da Educação a Distância foram 

catalogados e analisados 939 títulos de produções desenvolvidas em programas de pós-

graduação que versaram sobre EaD, de 1999 a janeiro de 2008. Destes, 762 títulos são de 

dissertações de mestrado e 177 de teses de doutorado. Ao tecer uma comparação entre as 

publicações de 2004 e as de 2008, analisam os autores: “Ao examinarmos o tipo de 

publicação, temos um crescimento de 453% no número de teses, 66% no número de 

dissertações e 307% no número de artigos da primeira edição até agora” (ANDRÉ; 

FILATRO; PICONEZ; LITTO, p. 135). 

                                                
23 O termo frisson é originário da língua francesa e a sua tradução significa arrepio, estremecido e tremedeira. 

Neste trabalho, o termo frisson indica a sensação de estremecimento e mudanças em função da rápida expansão 

significativa da EaD no Brasil.  
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Ressaltam, ainda, que a Região Sul é a que mais tem produzido estudos sobre EaD 

no Brasil, com destaque para a Universidade Federal de Santa Catarina, que concentra 49% 

das produções totais. 

A Região Sul segue liderando as pesquisas (embora sua participação tenha 

diminuído dos 78% da primeira edição para os atuais 60%), acompanhada pela 

Região Sudeste, com 33% (contra 31% na edição anterior), pela Região Centro-

Oeste com 6% e finalmente pela Região Nordeste, que se mantém estável com 1% 

da produção acadêmica (...).  

Entre as instituições de ensino e pesquisa, a UFSC ainda se destaca, com 461 títulos 

acumulados no período, ainda que em porcentagem a contribuição se tenha reduzido 
dos 75%, na 1ª edição deste estudo, para os atuais 49%, e que nos últimos dois anos 

(2006-2007), resultem dos filtros desta pesquisa apenas novos 10 títulos disponíveis 

em seu banco de dados de teses e dissertações (ANDRÉ; FILATRO; PICONEZ; 

LITTO, 2008, p. 136-137). 

 

Os autores demonstram que, dentre os níveis de ensino estudados de 1999 a 2008, 

33% dos estudos versam sobre multiaplicações da EaD, com análises sobre metodologias, 

tecnologias, serviços e suportes aplicados em vários níveis de ensino. Os autores destacam, 

ainda, que 32% dos estudos são relacionados ao ensino superior.  

Sobre os temas mais pesquisados, as categorias levantadas por André, Filatro, 

Piconez e Litto (2008) foram: Pedagogia e Tecnologia, com 40% dos estudos; Suporte e 

Serviços, com 17% das pesquisas; Gestão e Logística, com 14% dos trabalhos; aspecto 

conceitual nos campos da Filosofia, Política e Estratégias, com 11% dos estudos; Pesquisa e 

Avaliação, concentrando 9%; Conteúdos e Habilidades, com 7% dos estudos; e Garantia da 

Qualidade e Certificação concentrando apenas 2% dos trabalhos. 

Rodrigues e Mota (2009, p. 21) fazem uma reflexão importante sobre a comunicação 

científica em educação a distância: 

A recente expansão em larga escala da EaD no Brasil, com fomento a longo prazo 

pelas entidades governamentais, gera o aumento exponencial do envolvimento das 

universidades e a tendência de formação de novos campos de pesquisa nas diversas 

áreas do conhecimento envolvidas com essa área (BARRETO, GUIMARÃES, 

MAGALHÃES, 2009; ROMIZOWSKI, 2009), que se caracteriza como sendo 

multidisciplinar, com dependência das tecnologias da informação e comunicação 
(TIC) e seus avanços e com especificidades de gestão complexas. 

 

As autoras enfatizam que a área é multidisciplinar e envolve especificidades 

complexas na gestão. E, além disso, apontam a existência de demandas específicas para a 

área: há reconhecimento de apenas dois periódicos científicos dedicados à EaD registrados no 
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24

 e, por isso, existe uma dispersão de artigos em outros periódicos 

conceituados; há uma complexidade de modelo institucional predominante, com instituições 

consorciadas e atuando em parceria; além de existir uma dificuldade em constituir um sistema 

conceitual de ciência sobre EaD, dada a diversidade de áreas de conhecimento dos 

pesquisadores que publicam sobre EaD. 

No que se refere à análise das publicações sobre EaD, Silva (2009) desenvolveu 

revisão sistemática de estudos sobre políticas públicas e EaD, de 2003 a 2008, focando em 16 

artigos específicos publicados em periódicos considerados de alto padrão científico.  

Após a análise das 16 publicações já apresentadas anteriormente, levou-se em 

consideração a análise de três assuntos que se fizeram presentes de uma maneira 

significativa e que são pertinentes aos objetivos traçados nessa pesquisa. As grandes 

áreas citadas são: a) Política de formação continuada e/ou formação de professores 

por meio da Educação a Distância. b) O sistema UAB - Universidade Aberta do 

Brasil. c) A legislação e/ou Regulamentação da Educação a Distância (SILVA, 

2009, p. 108). 

 

Observa-se que os estudos de Silva (2009) indicam que o foco dos estudos centra-se 

nas políticas do campo da formação de professores, na dimensão macro
25

 do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil e também na regulação. Entretanto, os processos de gestão, 

numa dimensão meso, afiguram-se escassos em estudos de EaD. As experiências de 

instituições goianas, cujo desenvolvimento considerou a EaD nas suas diferentes práticas, 

possuem certa representatividade.  

Ao buscar estudos sobre EaD em Goiás é possível identificar alguns trabalhos. 

Garcia (2006) estudou o papel do Mediador Técnico Pedagógico nos cursos de formação de 

professores em serviço, por meio da EaD, da Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Já 

Queiroz (2008) fez um estudo específico de um curso de extensão oferecido pela PUC - 

Goiás, com foco na forma pela qual os canais comunicativos foram utilizados.  

Andrade (2009) analisou as contribuições da experiência do Proformação para as 

políticas de formação de professores e a percepção dos gestores federais, coordenadores 

                                                
24 As autoras citam os dois periódicos da área que são reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Qualis/Capes): Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância e Revista 

Iberoamericana de Educación a Distancia. “Qualis é um conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES 

para estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação” (RODRIGUES; 

MOTA, 2009, p. 22). 

25 Lima (2008) faz uma discussão sobre a escola como uma categoria na pesquisa em educação e classifica as 

dimensões de estudo das instituições educativas, em macro, meso e micro. A dimensão macro é aquela mais 

abrangente das questões educacionais, a dimensão meso é intermediária no interior da instituição e a dimensão 

micro é aquela passível de um estudo mais reduzido e focalizado nas práticas escolares. 
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estaduais, professores formadores e professores cursistas, com relação ao processo de 

formação proposto pelo Programa nos estados de Goiás, Sergipe e Minas Gerais.  

Estudos sobre programas de formação de professores em Goiás, por meio da EaD, foi 

temática de outros estudos: referencia-se Toschi (2000), com estudos sobre a TV Escola; 

Rodrigues (2006) pesquisou o curso TV na Escola e os Desafios de Hoje na Região Centro-

Oeste; Siqueira (2000) estudou o programa Um Salto para o Futuro; Augusto (2005) dedicou-

se aos estudos sobre o Proformação em Formosa/GO; e Prado (2008) também estudou o 

Proformação, mas em Rio Verde/GO. Há de se citar, ainda, o estudo de Silva (2011), sobre a 

estrutura administrativa da EaD em três instituições: Universidade Estadual de Goiás (UEG), 

Universidade de Brasília (UnB) e Centro de Educação Profissional de Anápolis (Cepa). 

Estudos sobre o desenvolvimento da EaD nas instituições de ensino superior podem 

ser encontrados em algumas publicações. Experiências sobre a EaD na PUC/RS foram 

publicadas na obra organizada por Medeiros e Faria (2003) e na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) na obra de Franco (2004). Martins (2006) desenvolveu pesquisa 

sobre a EaD na Universidade de Brasília (UnB), de 1979 a 2006. Na UFG, os estudos 

encontrados se referem a experiências ou relatos pontuais e apresentados em eventos 

científicos ou publicados em periódicos (RODRIGUES, 2007; MENDONÇA, 2009; SOUZA, 

OLIVEIRA, 2002; ELIAS, ALVES, 2010), mas nada que trate da dimensão meso
26

 do 

caminho da EaD na instituição. 

No que se refere ao campo da gestão da EaD, recupera-se a pesquisa de Santos 

(2009), que tratou da formação e gestão de três cursos de graduação a distância na UFRGS, 

tendo como referencial Fayol e Drucker. Destaca a autora: 

Foi destacado nas entrevistas que o envolvimento do gestor é fundamental para o 

bom desempenho dos cursos e constitui fator decisivo para seu maior êxito e acerto. 

Os cursos a distância, pelo pouco tempo de sua aplicação nas universidades 
públicas, dispõem de material ainda incipiente, tanto na teoria quanto na prática, 

para se firmarem como realmente exitosos. Precisam, portanto, de espelhar-se nas 

experiências positivas para reproduzi-las e até aprimorá-las e descartar aquelas que 

se revelara como sendo negativas. Quanto maior o grau de envolvimento dos 

gestores com os cursos, maiores são suas chances de buscar soluções mais 

elaboradas e identificar os erros ocorridos para serem corrigidos. A dedicação e a 

disposição dos participantes em acertar, é algo a mais, não se aprende a esmo, vem 

da própria motivação da equipe (SANTOS, 2009, p. 124-125). 

 

                                                
26 Lima (2008) trata a dimensão meso como aquela intermediária no interior da instituição, entre o que ocorre na 

dimensão micro e macro. 
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Entretanto, o estudo de Santos (2009) centra-se na gestão de cursos, e não na gestão 

institucional. Já o estudo realizado por Cerny (2009) perpassa, de certa forma, a gestão e a 

organização da EaD em uma universidade pública, a UFSC, mas não como objeto de estudo, e 

sim como meio para compreender a gestão pedagógica da EaD naquela instituição. O estudo 

realizado por Cerny (2009) aborda a gestão de sistemas de EaD, para chegar à gestão 

pedagógica dos processos, circunscrita numa dimensão micro, mas baseada ainda numa 

perspectiva das mega-universidades, trazidas por Rumble (2003) e Moore e Kearsley (2007). 

Acredita-se esta pesquisa possa possibilitar uma visão sobre a gestão e a organização 

da EaD, sob o véu da gestão universitária, para além da visão mercadológica, tão presente nas 

obras de autores clássicos da EaD como Rumble (2003) e Moore e Kearsley (2008). 

Conforme já foi mencionado, esses estudos sobre sistemas de EaD foram desenvolvidos tendo 

como referência mega-universidades abertas, com cursos que visam atender a um modelo 

fordista de produtividade (BELLONI, 1999), com influência da gestão empresarial e da 

sustentabilidade autônoma vinculada à competitividade de mercado. Esta pesquisa traz, então, 

para o campo da gestão da educação superior, para a vanguarda da produção acadêmica no 

Brasil, um novo elemento, que é a gestão e a organização da EaD em uma instituição pública 

com forte tradição na educação presencial.  

 

1.3 Abordagem metodológica: fundamentos e estratégias 

 

Para Bachelard (1996), a produção do conhecimento científico só avança quando o 

espírito humano consegue romper com o que é imediato, com o objeto posto em seu bel-

mostrar. O desafio é conseguir recusar o que é sedutor, as primeiras impressões e os 

pensamentos nascidos de observações rasas. Mais do que as primeiras impressões, para 

Bachelard (1996), é preciso alcançar a abstração e isso é possível quando o espírito científico 

consegue perceber o objeto sob o comando da razão, para se dirigir à abstração.  

O estudo sobre a gestão e a organização da EaD na UFG, com esse espírito científico 

de buscar romper com o imediato à luz da razão, se constrói tendo como referência a pesquisa 

qualitativa do tipo estudo de caso. A partir dessa referência metodológica, alcançar a 

abstração sobre a organização da EaD se mostra como um desafio, mas com caminhos certos 

a serem seguidos, baseados nos rigores da pesquisa qualitativa e nos preceitos do estudo de 

caso. 
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Bogdan e Biklen (1994) consideram que os investigadores de pesquisa qualitativa em 

educação estão interessados em algum aspecto da vida educativa. Na atual conjuntura, 

interessa-me a vida acadêmica de uma instituição de educação superior no que se refere à 

EaD, mas sem esquecer que possui consolidadas práticas da educação presencial. 

Os autores levantam cinco características da pesquisa qualitativa. A primeira 

característica se refere ao pesquisador como aquele que mantém contato direto com o campo 

de investigação e é o responsável direto pela coleta de dados.  

Com relação a essa primeira característica, pode-se afirmar que a minha permanência 

no campo de investigação chegou a extrapolar a busca por dados, visto que pude vivenciar 

projetos, ações pontuais e participei de reuniões com gestores, em diferentes momentos 

profissionais, para além do ofício de pesquisadora. Entretanto, durante o curso de doutorado, a 

partir de 2007, mantive-me atenta à necessidade de romper com as impressões primeiras para 

alcançar aquilo que, de alguma forma, pudesse vincular-se a esta tese, conforme alerta 

Bachelard (1996). Essas experiências, iniciadas em 2001, na verdade se colocam como uma 

faca afiada de dois gumes. Primeiro, porque há o risco de não conseguir romper com a visão 

ingênua e tendenciosa causada pelas experiências no período. Por outro lado, sem essas 

experiências, não seria possível acessar, interpretar e analisar a significativa gama de dados 

com os quais trabalho nesta pesquisa. Assim, em momento oportuno, durante o curso de 

Doutorado, estabeleci um afastamento das práticas com EaD na UFG, para que houvesse a 

delimitação temporal da coleta de dados, primordialmente das entrevistas.  

Bogdan e Biklen (1994, p. 48), inclusive, consideram que:  

Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se preocupam 

com o contexto. Entendem que as acções podem ser melhor compreendidas quando 

são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência. Os locais têm de ser 

entendidos no contexto da história das instituições a que pertencem. Quando os 

dados em causa são produzidos por sujeitos, como no caso de registros oficiais, os 

investigadores querem saber como e em que circunstâncias é que eles foram 

elaborados. Quais as circunstâncias históricas e movimentos de que fazem parte? 

Para o investigador qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu contexto 

é perder de vista o significado.  

 

A segunda característica da pesquisa qualitativa, de acordo com Bogdan e Biklen 

(1994), refere-se ao montante de dados descritivos. Estes são advindos de palavras, textos e 

não são essencialmente numéricos, enquanto os instrumentos de coleta são entrevistas e 

análise de documentos institucionais. 
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O interesse pelos processos, em detrimento dos resultados ou produtos, é a terceira 

característica da investigação qualitativa, conforme Bogdan e Biklen (1994). A natureza desta 

pesquisa é justamente a gestão e a organização, e, por isso, as entrevistas com os gestores 

favorecem a apreensão do contexto da EaD na UFG. 

A quarta característica de investigação qualitativa é a análise indutiva proporcionada 

pela pesquisa. De fato, não há hipóteses a serem refutadas ou corroboradas nesta investigação, 

mas abstrações a serem emanadas, a partir do processo de pesquisa e do uso da razão. 

Uma teoria desenvolvida deste modo procede de “baixo para cima” (em vez de 

“cima para baixo”), com base em muitas peças individuais de informação recolhida 

que são inter-relacionadas. É o que se designa por teoria fundamentada (Glaser e 

Strauss, 1967). Para um investigador qualitativo que planeie elaborar uma teoria 

sobre o seu objecto de estudo, a direcção desta só se começa a estabelecer após a 

recolha dos dados e o passar de tempo com os sujeitos. [...] O processo de análise de 

dados é como um funil: as coisas estão abertas de início (ou no topo) e vão-se 
tornando mais fechadas e específicas no extremo. O investigador qualitativo planeia 

utilizar parte do estudo para perceber quais são as questões mais importantes. Não 

presume que se sabe o suficiente para reconhecer as questões importantes antes de 

efectuar a investigação (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 50). 

 

Guerra (2006), em reflexões sobre a pesquisa qualitativa, acrescenta que o objetivo 

do investigador deve ser detectar lógicas e racionalidades e não comprovar hipóteses 

definidas a priori. 

A lógica da investigação não é gerada a priori pelos quadros de análise do 

investigador, que espera conseguir encontrar essa lógica através de análise de 

material empírico que vai recolhendo. A intenção dos investigadores não é 
comprovar hipóteses definidas a priori e estanques, mas antes identificar as lógicas e 

racionalidades dos actores, confrontando-as com o seu modelo de referência. A 

consequência imediata é que o trabalho de construção do objecto, da análise e das 

hipóteses é contínuo desde o início até o final da pesquisa (GUERRA, 2006, p. 22). 

 

Na fundamentação da pesquisa qualitativa, as contribuições de Denzin (1989 apud 

DUARTE, 2009, p. 11-12) permitem balizar a forma pela qual a detecção de lógicas e 

racionalidades pode acontecer. Para a autora, é por meio da triangulação que se garante a 

validação da pesquisa qualitativa. A triangulação é a forma pela qual dados de diferentes 

fontes são inter-relacionados com o objetivo de se chegar a proposições teóricas. Nesse 

trilhar, é permitido relacionar os dados e compará-los a partir de diferentes bases e origens. 

Denzin (1989, apud DUARTE, 2009) indica quatro tipos de triangulação: 

triangulação teórica, triangulação de investigador, triangulação metodológica e triangulação 

de dados. A triangulação teórica ocorre com o uso de diferentes teorias para a interpretação 

dos dados, e a triangulação metodológica se refere à utilização de múltiplos métodos para 
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análise e interpretação do objeto. A triangulação de investigador implica na recolha de dados 

sobre o mesmo fenômeno por diferentes investigadores, cabendo a comparação dos 

resultados. E a triangulação de dados se refere à recolha de dados advindos de diferentes 

fontes. 

No caso desta pesquisa, a triangulação que utilizo é a triangulação de investigador, 

visto que, dentro do Grupo de Estudo Novas Tecnologias e Educação (Gente) foi possível 

estabelecer discussões e comparações de dados e análises com outros pesquisadores que 

compõem a pesquisa entitulada “A UAB na UFG: processo de implantação”. Além disso, 

estabeleci a triangulação teórica para a composição da pesquisa, comparando diferentes 

perspectivas teóricas sobre as temáticas de análise. No que se refere à triangulação de dados, 

estabeleceu-se diferentes fontes, tais como: entrevista com diversos sujeitos e análise de 

documentos de diferentes origens e publicações que trazem dados numéricos e descritivos 

sobre a EaD no Brasil e na UFG. A triangulação ocorre, portanto, quando da apresentação dos 

dados advindos de diversas fontes para aludir a inferências e à detecção das lógicas e 

racionalidades. O que leva à importância da quinta característica da pesquisa qualitativa 

relatada por Bogdan e Biklen (1994), visto que está preocupada com os significados. 

Bogdan e Biklen (1994) indicam como quinta característica da pesquisa qualitativa a 

importância dada aos significados dos processos, à apreensão da perspectiva dos participantes 

da investigação e ao significado atribuído aos processos que se vivenciam e que se tornam 

relevantes para a compreensão do objeto em estudo. No caso desta pesquisa, os processos de 

triangulação e as próprias entrevistas viriam a priorizar a busca pela percepção dos 

significados atribuídos aos processos em relação à EaD na UFG. 

Esteban (2010) acentua que a pesquisa qualitativa em educação possui tanto 

características orientadas à compreensão do objeto de estudo quanto perspectivas orientadas a 

mudanças e tomadas de decisões em relação ao objeto de estudo, do ponto de vista de sua 

metodologia. Na perspectiva da busca pela compreensão, encontra-se a pesquisa etnográfica, 

os estudos fenomenológicos, os estudos com base na teoria fundamentada e também o estudo 

de caso. No que se refere à perspectiva de tomadas de decisão e mudanças, estão a pesquisa-

ação e a pesquisa avaliativa. No caso da pesquisa aqui apresentada, tem-se a perspectiva 

compreensiva do objeto. 

No que se refere às características das pesquisas qualitativas em educação, Esteban 

(2010) as divide em seis: a primeira delas é o caráter flexível e não linear, visto que, para a 

autora, a proposta de pesquisa vai sendo construída de forma aberta a redefinições. A segunda 
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característica é o caráter holístico, já que esse tipo de pesquisa procura adotar uma visão mais 

global da situação, buscando compreendê-la na sua totalidade. A terceira característica é a 

contextualização, uma vez que os objetos em estudo estão em meio a uma cultura particular. 

A quarta característica é pessoal e imediata, pois é o pesquisador quem mantém uma relação 

cara a cara com o campo de estudo. A quinta característica citada pela autora é a centralidade 

na compreensão de uma determinada situação social e também a necessidade de o pesquisador 

permanecer por certo tempo no locus de investigação. Acrescenta, por fim, a sexta 

característica, que aponta a necessidade de o pesquisador imergir na análise da informação, de 

forma que possibilite compreender o cenário em estudo. 

Esteban (2010, p. 127) conceitua: 

A pesquisa qualitativa é uma atividade sistemática orientada à compreensão em 

profundidade de fenômenos educativos e sociais, à transformação de práticas e 

cenários socioeducativos, à tomada de decisões e também ao descobrimento e 

desenvolvimento de um corpo organizado de conhecimentos. 

 

Com essa compreensão, considera-se que a pesquisa qualitativa em educação possui 

processos de desenvolvimento similares a qualquer outra pesquisa, porém, possui sua marca 

peculiar em cada fase. As fases desse processo de qualquer pesquisa são: definição do 

problema, projeto de trabalho, coleta de dados, análise de dados, validação e relatório.  

Esteban (2010) considera, ainda, que mesmo com processos similares a outras 

abordagens, as pesquisas qualitativas possuem um estilo próprio. Latorre e outros (1996, apud 

ESTEBAN, 2010) considera as seguntes etapas: fase exploratória e de reflexão, fase de 

planejamento, fase de entrada no cenário, fase de coleta e de análise da informação, fase de 

retirada do cenário e fase da elaboração do relatório. Essas fases podem ser observadas na 

Figura 1 elaborada a partir de Latorre e outros (1996 apud ESTEBAN, 2010) e pode se traçar 

um paralelo ao que foi desenvolvido nesta nossa pesquisa. 
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FASES DA PESQUISA QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO 

Fases Atividades 

1. Fase exploratória/de reflexão 

 Identificação do problema 

 Questões de pesquisa 

 Revisão documental 

 Perspectiva teórica 

2. Fase de planejamento 

 Seleção do cenário de pesquisa 

 Seleção da estratégia de investigação 

 Redefinir o problema e as questões de pesquisa 

3. Fase de entrada no cenário 

 Negociação do acesso 

 Seleção dos participantes 

 Papéis do pesquisador 

 Amostragem intencional 

4. Fase da coleta e de análise da 

informação 

 Estratégias de coleta de informações 

 Técnicas de análise da informação 

 Rigor da análise 

5. Fase da retirada do cenário 

 Finalização da retirada da informação 

 Negociação da retirada 

 Análise intensiva da informação  

6. Fase da elaboração do relatório 
 Tipo de relatório 

 Elaboração do relatório 

 

Figura 1 - Fases da pesquisa qualitativa em educação. Quadro elaborado a partir de Latorre et al. (1996 apud 

ESTEBAN, 2010, p. 141). 

 

Com base na Figura 1, é possível identificar que a primeira fase se refere a uma 

exploração inicial. No caso desta tese, esse momento aconteceu quando da inquietude sobre as 

vias de acontecimentos dos cursos a distância na UFG no início de 2007, primordialmente na 

graduação. 

Uma segunda fase foi o momento de planejamento, para o qual obtive contribuição 

do Grupo de Estudos Gente e das disciplinas cursadas durante o Doutorado, quando pude 

rever a proposta inicial e redefinir o problema e as questões de pesquisa, bem como identificar 

as melhores estratégias para o seu desenvolvimento. Durante o segundo semestre de 2007 até 

o fim de 2008, as disciplinas cursadas e os estudos individuais contribuíram para que a 

pesquisa fosse redefinida. Em 2009, participando das reuniões mensais do Gente, apresentei o 

projeto reestruturado ao grupo, e ajustes e articulações foram sendo polidos em uma espécie 

de orientação coletiva em meio a outros pós-graduandos e professores. No Gente, alguns 

referenciais teóricos e a abordagem do objeto foram definidos, bem como os estudos sobre os 

processos de pesquisa do tipo estudo de caso. À época, os cursos de graduação a distância da 

UFG haviam sido implantados há apenas dois anos.  

A terceira fase da pesquisa é o processo de entrada no cenário de investigação. 

Conforme relatado anteriormente, desde quando cursava Pedagogia, concluída em 2001, 
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acompanho a EaD na UFG e ir a campo investigar não foi uma dificuldade, visto que já 

conhecia os trâmites institucionais e os sujeitos envolvidos na gestão. Entretanto, foi 

necessário oficializar tal momento. Para isso, obtive autorização do Comitê de Ética da UFG
27

 

para o desenvolvimento da pesquisa e autorização da Reitoria, das pró-reitorias e de demais 

órgãos e unidades da Universidade, para acesso a documentos e dados que não se 

encontravam disponíveis no portal da UFG. Nessa fase, também foram realizados o processo 

de seleção dos entrevistados e a amostragem da pesquisa, que se deu de forma intencional
28

. 

No que se refere à quarta fase da pesquisa qualitativa indicada por Latorre e outros 

(1996 apud ESTEBAN, 2010), ou seja, a coleta das informações em si e as respectivas 

análises, optou-se pelos pressupostos da análise de conteúdo e as estratégias de utilização de 

entrevistas com os gestores da EaD na UFG e pesquisa documental.  

A quinta e sexta fases referem-se ao momento de escrita e finalização desta tese.  

Tais definições atendem aos rigores da pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, 

tema que será tratado a seguir. 

André (1995) alerta sobre a generalização da denominação qualitativa a todos os 

tipos de pesquisa. Para a autora, é preciso caracterizar a que tipo de pesquisa qualitativa a 

investigação se refere. 

É comum encontrarmos trabalhos que se definem como “qualitativos” simplesmente 
por não usar dados numéricos ou por usar técnicas de coleta consideradas 

qualitativas – como, por exemplo, a observação. Encontramos, também, sob essa 

denominação uma variedade imensa de tipos de pesquisa que vão desde trabalhos 

descritivos até os estudos históricos, os estudos clínicos ou a pesquisa-ação. Não sei 

em que medida seria desejável deixar que todos esses conceitos convivessem 

pacificamente. No meu ponto de vista essa coexistência pode ser prejudicial ao 

desenvolvimento da abordagem qualitativa, primeiro porque pode levar a um 

exagero de chamar de qualitativa qualquer estudo, seja ele bem ou mal planejado, 

desenvolvido e relatado, o que pode levar a um total descrédito da abordagem 

qualitativa. Além disso, ao se aceitar essa ambiguidade de conceituações, pode-se 

deixar de discutir os fundamentos teóricos e epistemológicos desses estudos, o que 
seria, aí sim, lamentável (ANDRÉ, 1995, p. 23). 

                                                
27 Uma característica da pesquisa qualitativa é justamente a revisão constante da proposta de pesquisa e das 

estratégias de investigação. Um fato que merece ser citado: o Comitê de Ética da UFG não aceitou minha 

proposta de fazer a seleção do universo de sujeitos durante a pesquisa, como também rejeitou a possibilidade 
de elaboração das perguntas de entrevista durante o andamento da pesquisa, ou seja, a posteriori das minhas 

análises de alguns documentos e de estudos teóricos. Nessas condições, o projeto de pesquisa sofreu idas e 

vindas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, até que foi possível definir previamente as questões das 

entrevistas e demais aspectos da pesquisa para, posteriormente, obter aprovação, , momento no qual iniciei as 

entrevistas. A autorização para execução da pesquisa foi dada pelo Parecer 133/2010 do Comitê de Ética em 

Pesquisa, em fevereiro/2010. Como os entrevistados eram os gestores da UFG, foram várias as vezes que, ao 

iniciar a entrevista fui questionada se havia sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG. Os 

roteiros de entrevistas encontram-se no Apêndice A. 

28 A seleção da amostragem será detalhada mais adiante. 
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Creswell (2007) observa que uma das limitações do estudo de caso é justamente o 

risco excessivo da subjetividade na designação da relevância do caso escolhido. No que se 

refere à relevância da escolha da UFG como “caso” a ser estudado, há de se ressaltar que é a 

única instituição pública federal de educação superior do Estado de Goiás, criada em 14 de 

dezembro de 1960, que iniciou experiências de EaD no ano de 2000. Ou seja, a outra 

instituição pública em Goiás é a Universidade Estadual de Goiás (UEG), que iniciou suas 

atividades com a EaD em 2007, em convênio com a UFG, e que assumiu exclusivamente a 

oferta de cursos a distância somente em 2010
29

.  

Além disso, à época do delineamento do projeto de pesquisa, em 2007, as demais 

instituições de educação superior no Estado que estavam experimentando projetos de EaD o 

faziam por meio de convênios, dos quais a UFG participava em posição, inclusive, de 

coordenação. Entre esses convênios pode-se citar o Consórcio Setentrional
30

, para oferta dos 

cursos de Licenciatura em Biologia e em Física, envolvendo várias instituições.  

Bravo e Eisman (1998), a partir de Patton (1998), mostram que a seleção do caso 

escolhido para a investigação é sempre intencional e identifica seis tipos de amostras: casos 

únicos, casos típicos, casos com variações máximas e adaptadas a diferentes situações, casos 

em situação crítica, casos sensíveis ou politicamente importantes e casos de conveniência. 

A seleção da UFG como “caso” a enquadra no rol de caso típico, em que o foco é a 

EaD no Brasil. Tal aferição se refere à constatação dos dados numéricos das vagas ofertadas 

pelas IFES no Brasil, comparados com os da UFG. Alves (2009) destaca o pioneirismo de 

algumas instituições, como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que foi uma 

das primeiras a ofertar curso de graduação a distância no Brasil, e a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), que foi a primeira a obter credenciamento pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), em 1998. Preti (2005) aponta, também, o pioneirismo da Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT), que foi a primeira a ofertar curso de graduação a distância 

no Brasil. Além dessas, podemos citar a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pela 

                                                
29 Em 2010, a UEG iniciou-se suas atividades com EaD com a oferta de 600 vagas em 14 polos de apoio 

presencial, para quatro cursos (Licenciatura em: História, Informática e Ciências Biológicas; e Bacharelado 

em Administração) (LIMA, 2010, p. 40). Assim, a UFG se configura como a instituição pública federal em 

Goiás que possui experiência com EaD anterior à UEG, possibilitando maior temporalidade de análise sobre 

sua gestão e organização. 

30  O Consórcio Setentrional para o curso de Licenciatura em Biologia foi uma iniciativa da Associação 

Universidade em Rede (UniRede) e a UFG, como membro da Universidade Virtual Pública do Centro-Oeste 

(Univir-CO), integrou-se ao Consórcio por meio de uma parceria com a AMAZÔNIA NET e o 

CONSÓRCIO BAHIA. A UniRede foi criada em 1999 e é uma entidade civil, sem fins lucrativos, a qual se 

organiza por meio de associações de instituições de ensino superior, agrupadas por região. 
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sua produção acadêmica na área, e o Centro de Educação Superior do Estado do Rio de 

Janeiro (Consórcio Cederj), pelo seu pioneirismo. Nesse contexto, a UFG teve seu ingresso na 

EaD com os mecanismos de indução trazidos pela política do MEC, principalmente com o 

Sistema UAB, situação comum à maioria das IFES. 

Os números relativos ao acompanhamento da EaD nas IFES foram apresentados por 

Diniz (2010) na XCVI Reunião do Conselho Pleno da Associação Nacional de Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), realizada nos dias 7 e 8 de outubro de 

2010, em São Luís (MA). De acordo com a autora, em 2005, as IFES ofertaram 14.669 vagas 

em cursos de graduação a distância. Em 2006, 16.387 vagas; em 2007, 22.628 vagas; em 

2009, 32.604 vagas; e em 2010, 43.959 vagas. Ao todo, as IFES ofertaram de 2005 a 2011 o 

quantitativo de 160.783 vagas em cursos de graduação a distância. 

Destaca-se que a Região Sudeste concentra a maior oferta, com 60.724 vagas 

ofertadas de 2005 a 2011, seguida pela Região Nordeste, com 52.897 vagas de cursos de 

graduação a distância ofertadas de 2005 a 2010. A Região Centro-Oeste está em quarta 

posição, com 16.499 vagas ofertadas, visto que a Região Sul teve 26.117 vagas ofertadas em 

cursos de graduação a distância pelas IFES, de 2005 a 2010. Esses dados podem ser 

observados na Figura 2. 

 

VAGAS OFERTADAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA NAS IFES BRASILEIRAS,  

NO PERIODO DE 2005 A 2010 

Região 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Norte 0 600 2.125 75 0 1.746 4.546 

Nordeste 1.560 1.230 5.702 12.316 12.417 19.672 52.897 

Centro-Oeste 1.200 3.400 3.699 855 4.145 3.200 16.499 

Sudeste 10.289 7.497 8.582 10.700 10.440 13.216 60.724 

Sul 1.620 3.660 2.520 6.590 5.602 6.125 26.117 

Total 14.669 16.387 22.628 30.536 32.604 43.959 160.783 

 

Figura 2 - Vagas ofertadas em cursos de graduação a distância nas IFES brasileiras. Quadro elaborado a partir de 

dados apresentados por Diniz (2010). 
 

Em 2007, a UFG ofertou 650 vagas em cursos de graduação a distância; em 2008, 

810 vagas; em 2009, 816 vagas. Até junho de 2011, a UFG ofertou 1.430 vagas, totalizando 

5.156 vagas (UFG. PRODIRH, 2009, 2010), o que corresponde a 31,25% das vagas ofertadas 
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em toda Região Centro-Oeste. Assim, o caso escolhido para esta pesquisa possui certa 

relevância regional e é uma amostra típica, pois suas atividades com a EaD foram iniciadas 

em 2000 e intensificadas a partir de 2006, conforme ocorrido na maioria das IFES no Brasil. 

Nesse cenário, poderia ser questionável o fato de esta pesquisa enfocar muito mais questões 

que dizem respeito à história da EaD na UFG do que realizar um estudo de caso propriamente 

dito. Em relação à distinção entre estudo de caso e pesquisa histórica, Yin (2010, p. 32) 

esclarece:  

O estudo de caso é preferido nos eventos contemporâneos, mas quando os 

comportamentos relevantes não podem ser manipulados. O estudo de caso conta 

com muitas das mesmas técnicas que a pesquisa histórica, mas adiciona duas fontes 

de evidência geralmente não incluídas no repertório do historiador: observação 

direta dos eventos sendo estudados e entrevistas das pessoas envolvidas nos eventos. 

Novamente, embora os estudos de caso e as pesquisas históricas possam se sobrepor, 

a força exclusiva do estudo de caso é sua capacidade de lidar com uma ampla 
variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações – além 

do que pode estar disponível em um estudo histórico convencional. 

 

O estudo sobre a gestão e a organização da EaD não se detém apenas na percepção 

histórica dentro da UFG, pois busca também resgatar elementos que não estão disponíveis em 

registros históricos e que acontecem na contemporaneidade da Universidade, no seu devir, no 

hoje e no continuum acadêmico. Esses processos estão na prática das pessoas, das equipes e 

dos gestores da UFG no contexto atual. 

Entende-se, neste trabalho, que o estudo de caso é uma investigação de natureza 

essencialmente empírica (YIN, 2010) e que se preocupa com fenômenos contemporâneos, 

com variáveis de interesses múltiplos, que emanam evidências advindas de diversificadas 

fontes de dados. Assim, essa diversificação das fontes de dados é apontada como uma forma 

de validação da pesquisa qualitativa, justamente pela possibilidade da triangulação (DENZIN, 

1989 apud DUARTE, 2009). 

Yin (2010, p. 39) esclarece: 

O estudo de caso é uma investigação empírica que 

 investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em contexto da 

vida real, especialmente quando 

 os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes [sic]. 

 

Acrescenta ainda: 
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A investigação do estudo de caso 

 enfrenta a situação tecnicamente diferenciada em que existirão muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado 

 conta com múltiplas fontes de evidência, com os dados precisando convergir 

de maneira triangular, e como outro resultado 

 beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas para 

orientar a coleta e a análise de dados [sic] (YIN, 2010, p. 40). 

 

Outrossim, pode-se questionar a possibilidade de generalização da pesquisa a partir 

de um único caso. Yin (2010) argumenta que, do mesmo modo que a pesquisa experimental é 

desenvolvida com um único experimento, o estudo de caso também pode ser desenvolvido 

tendo como base um único caso ou casos múltiplos, pois o que é generalizável não são as 

populações, as amostras ou os universos, mas as proposições teóricas. Neste sentido, é 

importante a contribuição de Bachelard (1996), quando extrai a necessária abstração como 

sustentação do espírito científico. São as abstrações subseguidas da razão que nos leva ao 

conhecimento científico.  

A resposta curta é que os estudos de caso, como os experimentos, são generalizáveis 

às proposições teóricas e não às populações ou aos universos. Nesse sentido, o 
estudo de caso, como o experimento, não representa uma “amostragem” e ao realizar 

o estudo de caso, sua meta será expandir e generalizar teorias (generalização 

analítica) e não enumerar frequências (generalização estatística). Ou, como três 

notáveis cientistas sociais descrevem em seu estudo de caso único, feito há anos, a 

meta é fazer uma análise “generalizante” e não uma “particularizante” (YIN, 2010, 

p. 36). 

 

No que se refere à possibilidade de generalização de pesquisas do tipo estudo de 

caso, Fonseca (1999) enfatiza a necessidade de se considerar o contexto e a natureza histórica 

e específica do modelo em análise, para que seja possível a procura por dinâmicas análogas. 

Isso significa considerar a realidade na qual o caso está inserido, seu contexto e suas 

interações para, então, ser possível fazer análises com as proposições teóricas emanadas dos 

estudos de caso. 

Creswell (2007) diz que o estudo de caso envolve um assunto explorado dentro de 

um contexto limitado. É essa a configuração do nosso caso escolhido: trata-se da EaD na 

UFG, como delimitação temática e contextual. Os próprios dados da pesquisa de campo 

contribuíram para o delineamento das temáticas de análise
31

, sendo reflexo do recorte feito 

para teorizar sobre a gestão e a organização da EaD em uma instituição de ensino superior 

pública. 

                                                
31 As temáticas de análise são apresentadas no capítulo quarto. 
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1.3.1 Os percursos da pesquisa: os sujeitos e os instrumentos metodológicos 

 

O percurso da pesquisa compreendeu uma verdadeira peregrinação pelas diferentes 

unidades acadêmicas e pelo universo da gestão da administração central
32

 da UFG. Refiro-me 

ao termo peregrinação, pois foi no ofício de pesquisadora que descobri que não há uma 

centralização dos dados sobre a EaD na UFG. Mesmo havendo um órgão complementar 

denominado Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (Ciar), que se tornou referência 

para todos os servidores da UFG, quando me direcionaram para ele para a coleta das 

informações desejadas, não foi possível encontrá-las. Na verdade, esse espaço não possui 

diversos dados sobre algumas experiências da instituição
33

. Foram inúmeras as vezes que ouvi 

de diferentes servidores: “Você já foi ao Ciar?”.  

Por isso, para um panorama da EaD na UFG foi necessário percorrer os diferentes 

órgãos, unidades acadêmicas e coordenações mais de uma vez, para conseguir informações, 

documentos, números, ou seja, dados que pudessem colaborar com a pesquisa. 

Em dado momento, durante o curso de Doutorado, afastei-me das minhas atividades 

em relação à EaD na UFG, para que houvesse a devida delimitação temporal na coleta de 

dados. Esse afastamento ocorreu a partir de dezembro de 2009, estendendo-se durante o ano 

de 2010 e ao longo do primeiro semestre de 2011, período em que me dediquei à busca de 

documentos e informações que pudessem configurar um quadro sobre a EaD na UFG, e, 

também, à realização das entrevistas necessárias à pesquisa.  

Essas entrevistas foram realizadas em 2010, pois os gestores já haviam acumulado 

experiências na gestão da EaD, visto que os primeiros cursos a distância de graduação
34

 

iniciaram suas aulas em 2007.  

                                                
32 A gestão da administração central aqui denominada se refere a instâncias da Reitoria e Pró-Reitorias, bem 

como seus órgãos, núcleos e coordenações. 

33 Alguns dados se referem a matrículas, polos, contexto do curso. Então, acredito que essa também não seja a 

função do Ciar, visto que existem outros espaços na UFG que já fazem isso para o ensino presencial, como as 

Pró-Reitorias, Centro de Seleção e o Centro de Gestão Acadêmica. 

34 Durante as discussões sobre o planejamento da pesquisa, avaliou-se que a graduação é o palco de maior 

diversidade acadêmica, pois é onde as situações pedagógicas acontecem com mais intensidade, visto que: 

exige processo de matrícula com periodicidade predefinidas; existem alunos reprovados em disciplinas e que 

continuam o curso; acontece de forma que exige o vínculo do aluno com a instituição por mais tempo, entre 

três e quatro anos; e envolve uma equipe maior, com muitos professores, muitos materiais didáticos e demais 

profissionais, por conta da gama de disciplina e conteúdos necessários ao curso. 
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No percurso da pesquisa, na busca de dados para traçar um panorama da EaD e de 

registros de cursos já concluídos, o resultado foi o seguinte: a) não encontrei na UFG um 

lugar no qual estivessem concentradas as informações sobre as ações de EaD e o quantitativo 

de alunos de graduação, extensão e pós-graduação nos cursos a distância em andamento em 

cada polo de apoio presencial
35

; b) constatei que os registros são manuais, com fichas de 

papel, próprias de cada curso, arquivadas em cada coordenação; c) os registros de cursos de 

extensão de 2000 a 2006 foram os mais difíceis de serem encontrados e, em alguns casos, 

nem dados foi possível obter. 

No Centro de Gestão Acadêmica (CGA), procurado para o levantamento do 

quantitativo de matrículas na graduação, informaram-me que havia disponível apenas o 

número de alunos matriculados quando do ingresso no curso, pois, com o passar dos 

semestres e períodos, essa atualização, com a exclusão dos desistentes, era feita a partir de 

informes da própria coordenação de cada curso. Além disso, não havia registro de alunos, por 

turma, relativo a cada polo de apoio presencial no CGA, e sim uma listagem geral. 

Nessas condições, traçar um quadro sobre a EaD na UFG se tornou algo angustiante 

e um quebra-cabeça institucional. Isto porque a intenção era visualizar quantos alunos em 

cada polo de apoio presencial estavam ativos, pois só assim se poderia obter um panorama 

real e geográfico da EaD na UFG. Mas mesmo assim foi possível conseguir números 

importantes, uma amostra significativa de sujeitos para as entrevistas e de documentos 

variados que pudessem fornecer informações relevantes, além de conseguir, em algumas 

coordenações, informações prontamente organizadas sobre os cursos. Outrossim, uma 

coordenação de graduação e outra de pós-graduação lato sensu não se mostraram tão 

prontamente dispostas a informar o quantitativo de alunos que possuíam anualmente, desde o 

início do curso, em cada polo sob suas responsabilidades. 

Os sujeitos selecionados para compor o quadro desta pesquisa exerceram ou exercem 

a função de gestor na UFG. Não foi, porém, um gestor escolhido aleatoriamente, mas aquele 

titularmente nomeado para a função, responsável-mor que, de forma direta, tem ou teve de se 

                                                
35 Os polos de apoio presencial são espaços físicos localizados em diferentes cidades e servem de apoio às 

atividades didático-pedagogicas dos cursos a distância da UFG. São prédios públicos que não pertencem à 

UFG, mas à esfera estadual ou municipal e o seu uso se baseia em convênio a partir do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB). O polo de apoio presencial é uma denominação recente na legislação educacional, 

aparecendo pela primeira vez em 2005, no Decreto n.5622, de 19 de dezembro de 2005, art. 12, inciso IX e 

alínea c: “polos de educação a distância, entendidos como unidades operativas, no País ou no exterior, que 

poderão ser organizados em conjunto com outras instituições, para a execução descentralizada de funções 

pedagógico-administrativas do curso, quando for o caso”.  
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relacionar academicamente com a EaD na UFG. Esse perfil implica a exclusão do universo 

definido dos gestores que lidam ou lidaram com a EaD na UFG na perspectiva financeira e de 

aplicação dos recursos.  

No intuito de apreender com maior rigor a gestão e a organização da EaD, a seleção 

da amostra se deu de forma intencional. Foram selecionados os gestores da administração 

central que tiveram contato com a EaD com maior intensidade durante sua atuação. Em 

relação aos gestores de curso, foram escolhidos aqueles que mais tempo atuaram na função e 

que possuíam maior número de alunos. A Figura 3 permite visualizar o universo total de 

sujeitos e a Figura 4 permite visualizar o quantitativo da amostra.  

 

UNIVERSO TOTAL DE SUJEITOS DA PESQUISA 

Categoria Função Quantitativo Descrição 

G
es

to
re

s 
d

a 
A

d
m

in
is

tr
aç

ão
 C

en
tr

al
 

Reitoria 02 02 Reitores atuantes de 2000 a 2011. 

Pró-Reitores 04 

Considerou-se 01 gestor na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura 

de 2000 a 2006; e de 2006 a 2011, incluíram-se 03 gestores 

das Pró-Reitorias de Graduação, Extensão e Cultura e 

Pesquisa e Pós-Graduação. 

Gestores de 
Órgãos 

05 

Consideraram-se os 02 gestores que atuaram na UFG Virtual 

de 2000 a 2006 e os 03 gestores do Centro Integrado de 
Aprendizagem em Rede de 2007 a 2011. 

Gestores de 

Unidades e 

de Campus 

10 

Consideraram-se o gestor atuante em cada uma das Unidades 

responsáveis pela oferta dos cursos, considerando o período 

no qual o curso foi ofertado: 01 na Faculdade de Educação; 02 

no Instituto de Física; 01 no Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação; 02 na Faculdade de Artes Visuais; 02 na 

Faculdade de Artes Cênicas; 01 na Faculdade de Educação 

Física e 01 no Campus de Catalão. 

G
es

to
re

s 
d
e 

cu
rs

o
 d

e 
E

aD
 

Gestor de 

curso 
30 

Foram considerados os gestores dos cursos de graduação e de 

pós-graduação. Em relação aos gestores dos cursos de 

extensão, foram considerados apenas aqueles que tiveram uma 

oferta que exigiu a utilização de polos de apoio presencial ou 

demandaram número de alunos significativos, acima de 200 
vagas. Ou seja, os gestores de cursos de extensão a distância 

de curta duração e com poucas vagas exigiram muito pouco 

das condições da UFG: somente o prédio da sede, material de 

consumo, disponibilidade de internet e alguma outra 

necessidade – algo que poderia ser resolvido internamente na 

própria unidade acadêmica. Esses foram excluídos do 

universo. 

 

Figura 3 - Universo total de sujeitos da pesquisa, definido a partir de informações obtidas no site da UFG e em 

suas respectivas unidades acadêmicas e órgãos. 



60 

 

Década de 1990

53%

Anos 2000

18% Anterior à Década de 

1990

29%

 

UNIVERSO E AMOSTRA DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Categorias de 

sujeitos 
Descrição Universo total Amostra entrevistada 

Gestores da 
Administração 

Central36 

Gestão Central – composto por Reitores, 

Pró-Reitores e Diretores de unidades e 
órgãos, atuantes ou ex-atuantes, desde 

2000. 

 

21 10 47,6% 

Gestores de 

Curso 

Gestão de Cursos – composto por 

coordenadores e ex-coordenadores de 

cursos, desde 2000. 

30 7 23,3% 

 Total: 51 17 33,3% 

 

Figura 4 - Universo e amostra dos sujeitos da pesquisa, definidos a partir de informações obtidas no site da UFG 

e em suas respectivas unidades acadêmicas e órgãos, bem como no Currículo Lattes dos sujeitos que 

compõem o universo total. 

 

O perfil da amostra selecionada evidencia que a maioria é do sexo feminino (58,8%), 

sendo todos doutores, e a maior parte deles iniciou a carreira de professor na UFG durante a 

década de 1990 (53%), como pode ser observado na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Perfil da amostra quanto ao início da carreira na UFG, a partir de dados obtidos nas entrevistas dos 

sujeitos. 

 

A área do conhecimento da maioria dos membros da amostra corresponde a de 

Ciências Humanas, com 23%. A Figura 6 apresenta o percentual de membros oriundos de 

cada área do conhecimento. 

                                                
36 Os sujeitos serão identificados como Gestor da Administração Central ou Gestor de Curso e será atribuído um 

número para cada entrevistado. Como medida de garantia de anonimato, alguns trechos de entrevistas e de 

documentos sofrerão adaptações para suprimir nomes citados, cursos denominados e unidades especificadas. 

PERFIL DA AMOSTRA QUANTO AO  

INÍCIO DA CARREIRA NA UFG 
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Ciências Exatas e da 

Terra

17%

Ciências da Saúde

18%

Ciências Humanas

23%
Ciências Sociais 

Aplicadas

6%

Linguística, Letras e 

Artes

18%

Ciências Agrárias

6%

Ciências Biológicas

12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Perfil da amostra por área de conhecimento, a partir de informações obtidas por meio das entrevistas e 
do Currículo Lattes dos entrevistados. 

 

Ainda sobre o perfil da amostra de sujeitos, os entrevistados iniciaram suas 

atividades com a EaD após o ingresso na UFG, sendo que apenas um gestor relatou que 

possuía contato com a EaD antes de ingressar na Universidade como professor. Parte da 

amostra teve contato com a EaD entre 2000 e 2004 e o restante só veio a ter esse contato 

recentemente, após 2005, justamente por meio do Pró-Licenciatura e do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil. Assim, o contexto ao qual farão referência compreende o período em que 

cada um teve contato com a EaD, até o ano de 2011. 

O significado atribuído ao contato dos sujeitos entrevistados com a EaD se refere a 

dois possíveis momentos, os quais foram verbalizados nas entrevistas: ou o sujeito teve 

contato com a EaD por tê-la como objeto de estudo; ou teve contato com a EaD por força da 

dinâmica acadêmica e pelo desempenho das atividades de professor e/ou gestor. Apenas 04 

gestores tiveram contato com a EaD pela primeira vez como objeto de estudo. A Figura 7 

permite visualizar esse aspecto temporal, de relação dos gestores com a EaD.  

PERFIL DA AMOSTRA POR ÁREA DE CONHECIMENTO 
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1996 a 1999

18%

2000 a 2004

41%

2005 a 2010

41%

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Perfil da amostra quanto ao período do primeiro contato com a EaD, a partir de informações dos 

entrevistados. 

 

A realização das entrevistas deve pressupor um objetivo bem definido. Para esta 

pesquisa, houve inicialmente a intenção de recuperar os caminhos percorridos que não estão 

nos documentos, e sim na memória das pessoas, bem como perceber o contexto sócio-

histórico no qual as ações foram e estão sendo desenvolvidas. Yin (2010) considera que as 

entrevistas são uma das fontes mais importantes para os estudos de caso, porém, destaca que 

não podem ser um instrumental rígido, pois devem possibilitar uma corrente fluida de 

investigação. Alerta o autor:  

As entrevistas são conversas guiadas, não investigações estruturadas. Em outras 

palavras, embora seja observada uma linha de investigação consistente, a verdadeira 

corrente de questões, na entrevista de estudo de caso, será provavelmente fluida, não 
rígida (YIN, 2010, p. 133). 

 

Considerando essa realidade e o perfil da amostra, é interessante recuperar o que Yin 

(2010) orienta sobre a necessidade de formular questões seguindo a linha da investigação, 

para, também, permitir que o sujeito passe de entrevistado para informante
37

. Significa que, a 

partir das entrevistas, é possível obter informações adicionais que colaborem com a fonte de 

dados, com documentos antes não selecionados para a pesquisa ou vivências de pessoas que 

não estavam previstas para compor a amostra de sujeitos. 

                                                
37 Em alguns momentos das entrevistas, os gestores fizeram menção à Comissão de EaD no Conselho 

Universitário (Consuni) da UFG, acontecida em 2005, e de alguns relatórios de cursos. Também relataram 

conversas que foram realizadas em órgãos colegiados da UFG. Essas menções possibilitaram que eu pudesse 

ir atrás desses relatórios, atas de reuniões específicas e projetos que pudessem contribuir com a pesquisa. Tais 

menções não eram de meu conhecimento, mesmo com minhas atividades de EaD na UFG desde 2000, o que 

indica a passagem de entrevistado para informante, apontada por Yin.  

PERFIL DA AMOSTRA QUANTO AO  

PERÍODO DE CONTATO COM A EAD 
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Em geral, as entrevistas são uma fonte essencial de evidência do estudo de caso 

porque a maioria delas é sobre assuntos humanos ou eventos comportamentais. Os 

entrevistados bem-informados podem proporcionar insights importantes sobre esses 

assuntos ou eventos. Eles também podem fornecer atalhos para a história prévia 

dessas situações, ajudando-o a identificar outras fontes relevantes de evidência 

(YIN, 2010, p. 135). 

 

As entrevistas com os sujeitos da amostra desta pesquisa foram feitas tendo como 

referência o estudo de caso, e as sentenças interrogativas foram elaboradas de acordo com a 

categoria em que cada sujeito estava incluído
38

. Isto é, as perguntas para os gestores da 

administração central tiveram foco no contexto da gestão universitária e no processo de 

tomada de decisão em relação à EaD na UFG, e as perguntas aos membros da gestão de 

cursos de EaD tiveram seu foco direcionado ao processo acadêmico do desenvolvimento do 

curso a distância em relação à organização institucional dentro da UFG. Porém, todos os 

sujeitos da amostra foram estimulados a relembrar aspectos contextuais e históricos dos 

caminhos percorridos em relação à EaD na UFG. 

Essa estrutura coaduna com o que Gil (1999) denominou de entrevista 

semiestruturada. Ou seja, aquela entrevista na qual se têm perguntas norteadoras, mas que não 

engessam a conversa com o sujeito. Existe um direcionamento mínimo e um roteiro, mas, 

dependendo do diálogo, pode-se antecipar ou postergar questões, suprimir ou incluir novas 

perguntas. Dessa forma, as entrevistas tiveram este caráter semiestruturado, com 

direcionamento, mas flexibilidade na sua condução. 

Yin (2010, p. 128) considera que a informação documental também é relevante para 

todos os tipos de estudo de caso, mas salienta que se deve estar atento para diferentes tipos de 

documentos: 

 cartas, memorando, correspondência eletrônica e outros documentos 

pessoais, como diários, calendários e anotações; 

 agendas, anúncios e minutas de reuniões, e outros relatórios escritos de 

eventos; 

 documentos administrativos – propostas, relatórios de progresso e outros 

registros internos; 

 estudos formais ou avaliações do mesmo “local”em que está estudando; e 

 recortes de notícias e outros artigos que aparecem na mídia de massa ou nos 

jornais comunitários. 

 

                                                
38 Os roteiros das entrevistas encontram-se no Apêndice A. 
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Como limitações do uso de documentos para pesquisas de estudo de caso, Yin 

(2010), porém, aponta para a parcialidade de seus autores, que muitas vezes não é percebida 

pelo pesquisador.  

Gil (1999), também, enfatiza que os documentos são aquelas fontes que muitas vezes 

ainda não receberam tratamento analítico. Para o autor, os documentos podem ser divididos 

em duas categorias: de primeira mão e de segunda mão. Os documentos de primeira mão são 

oriundos de fontes não tratadas, como documentos institucionais, diários e reportagens. Já os 

documentos de segunda mão são aqueles que receberam algum tipo de tratamento, como 

relatórios, projetos e tabelas estatísticas. 

Os documentos utilizados para esta pesquisa possuem características tanto de 

primeira como de segunda mão e foram coletados principalmente na administração central da 

UFG e no site oficial da Universidade. A descrição dos documentos utilizados nesta pesquisa 

é apresentada na Figura 8. 

 

LISTAGEM DE DOCUMENTOS COLETADOS E CONSULTADOS PARA A PESQUISA 

Planos e 

Documentos 

Institucionais 

 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFG (2008-2012). 

 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFG (2011-2015). 

 Plano de Gestão (2006-2009). 

Regulamentações 

 Regimento Geral dos Cursos de Graduação (em vigor). 

 Regimento Geral dos Cursos de Graduação em pauta no Cepec – proposta 

aprovada na Câmara de Graduação em 22 mar. 2010. 

 Resolução Consuni 05/2000 – Dispõe sobre a criação do Centro de Ensino, 

Pesquisa e Extensão em Educação a Distância da Universidade Federal de 

Goiás (UFG Virtual). 

 Resolução Consuni 02/2007 – Cria o Centro Integrado de Aprendizagem em 

Rede da Universidade Federal de Goiás (Ciar) e revoga a Resolução Consuni 
05/2000, que dispõe sobre a criação do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão 

em Educação a Distância da Universidade Federal de Goiás (UFG Virtual). 

 Resoluções que aprovam a oferta de cada curso a distância de graduação na 

UFG. 

Atas 

 Atas da Câmara de Graduação da UFG (2006 a 2010). 

 Atas das Reuniões Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG (Cepec) – 

(2000 a 2010).  

 Atas das Reuniões do Conselho Universitário (Consuni) – (2000 a 2010). 

 Atas do Conselho Gestor do Ciar (2007 a 2010). 

 Atas de reuniões referentes ao primeiro curso a distância da UFG – 

Aperfeiçoamento em Gestão Escolar. 

(Continua...)



65 

 

 

LISTAGEM DE DOCUMENTOS COLETADOS E CONSULTADOS PARA A PESQUISA 

Relatórios 

 Relatório do Grupo de Trabalho de EaD (2005), nomeado pela Portaria da 

Reitoria n. 1240, de 16 de junho de 2005). 

 Relatórios de Gestão da UFG (2002-2009). 

 Relatório da Reunião de Corumbá/GO (2007), reunião realizada para discutir 

sobre a EaD na UFG. 

 Relatório de Gestão do Ciar (2007-2009). 

 Relatórios de Cursos, Projetos e Programas de Extensão, elaborados por cada 

professor da UFG responsável pelo projeto, coletados na Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura e que versam sobre EaD – dentre eventos, cursos e ações de 

extensão e cultura (de 2000 a 2010) 

Outros 

 Editais de processos seletivos para vagas em cursos a distância publicados nos 

sites Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (Ciar) e do Centro de Gestão 
Acadêmica (CGA) para cursos a distância. 

 Manuais de Processos Seletivos da UFG publicados no site do Centro de 

Seleção. 

 Manual do aluno da UFG - 2011. 

 Publicações “UFG em Números” (dados de 2007 a 2009). 

 Resultados de Consultas ao Sistema de Apoio a Projetos de Pesquisa da UFG 

(SAPP). 

 Resultados de Consultas ao Sistema de Extensão e Cultura da UFG (SIEX). 

Figura 8 – Listagem de documentos coletados e consultados para a pesquisa. 

 

Apesar do copioso leque de documentos consultados para o desenvolvimento da 

pesquisa, vale destacar que sua coleta atendeu a duas finalidades: obter um conjunto de dados 

numéricos e informacionais que viesse contribuir com a construção do panorama da EaD na 

UFG, a partir de ações vinculadas ao tripé ensino, pesquisa e extensão; e reconstruir fatos e 

caminhos relacionados à gestão e à organização da EaD na UFG. A exploração desses 

documentos teve como referência a análise documental. 

Bardin (2010, p. 47) esclarece o que é a análise documental: 

Uma operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um 

documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar, num estalo 

ulterior, a sua consulta e referenciação. Enquanto tratamento da informação contida 

nos documentos acumulados, a análise documental tem por objetivo dar forma 

conveniente e representar de outro modo essa informação, por intermédio de 

procedimentos de transformação. 

 

Bardin (2010) argumenta que a análise documental permite ao observador obter o 

máximo de informações, numa perspectiva quantitativa, e também captar o máximo de 

pertinência, numa análise qualitativa. Assim, a análise de documento se mostra como um 

processo preliminar na constituição de um banco de dados sobre a pesquisa. 
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Para o autor, por meio da análise documental é possível fazer classificações por 

palavras-chave, descritores e índices. Essa indexação, para Bardin (2010), é construída a 

partir de uma ideia ou de termos específicos vinculados à investigação.  

Através de uma entrada que serve de pista, as classes permitem dividir a informação, 

constituindo as categorias de uma classificação, na qual estão agrupados os 

documentos que apresentam alguns critérios comuns, ou que possuem analogias no 

seu conteúdo (BARDIN, 2010, p. 48). 

 

Acrescenta Bardin que a utilização de analogias para o procedimento de organização 

em temáticas é uma operação intelectual, mas que necessita avançar nos procedimentos da 

pesquisa para a análise de conteúdo. Explica o autor que é na análise de conteúdo que são 

exploradas as mensagens, para evidenciar elementos que permitam fazer inferências sobre a 

realidade em estudo. 

Para Franco (2007), a análise de conteúdo é um procedimento de pesquisa situado no 

campo das teorias da comunicação. Segundo a autora, deve haver um percurso na análise de 

conteúdo que tenha como ponto de partida a identificação do emissor da mensagem. 

Posteriormente, codifica-se o porquê daquela mensagem específica, decifra-se do que se trata 

e qual o efeito trazido por ela e, por fim, verifica-se quem é o seu receptor. A partir desses 

procedimentos, é possível fazer as devidas inferências. 

Bardin (2010) afirma que a finalidade da análise de conteúdo manifesto nos textos 

comunicacionais, tanto para os documentos quanto para as entrevistas, é permitir a 

interpretação sistemática voltada à constituição de inferências de pesquisa. Para isso, 

conforme o autor, são necessárias algumas regras na interpretação do conteúdo: 

 homogêneas: poder-se-ia dizer que não se mistura alhos com bugalhos; 

 exaustivas: esgotar a totalidade do texto; 

 exclusivas: um mesmo elemento do conteúdo não pode ser classificado 

aleatoriamente em duas categorias diferentes; 

 objectivas: codificadores diferentes devem chegar a resultados iguais; 

 adequadas ou pertinentes: isto é, adaptadas ao conteúdo e ao objectivo. 

(BARDIN, 2010, p. 38) 

 

Com esse fundamento, a reconstrução dos fatos e caminhos da gestão e organização 

da EaD na UFG, advindos tanto dos documentos quanto das entrevistas, é realizada a partir da 

análise de conteúdo. A análise de conteúdo nesta pesquisa é uma atividade desenvolvida pela 

pesquisadora na busca do estabelecimento de um sistema codificado, organizado e 
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categorizado dos textos dispostos tanto nos documentos quanto nas transcrições das 

entrevistas. 

Bogdan e Biklen (1999, p. 221) alertam sobre o processo codificação em pesquisas 

qualitativas: 

À medida que vai lendo os dados, repetem-se ou destacam-se certas palavras, frases, 

padrões de comportamento, formas dos sujeitos pensarem e acontecimentos. O 

desenvolvimento de um sistema de codificação envolve vários passos: percorre os 

seus dados na procura de regularidades e padrões bem como de tópicos presentes 

nos dados e, em seguida, escreve palavras e frases que representam estes mesmos 

tópicos e padrões. Estas palavras ou frases são categorias de codificação. As 

categorias constituem um meio de classificar os dados descritivos que recolheu (os 

símbolos segundo os quais organizaria os brinquedos), de forma que o material 

contido num determinado tópico possa ser fisicamente apartado dos outros dados.  

 

Nessas condições, a análise dos documentos partiu da busca por elementos nos textos 

que tratassem da EaD. Inicialmente, estabeleceu-se uma grade de informações
39

, na qual se 

discrimina qual o contexto em que a EaD aparece e quais os aspectos relacionados ao 

processo de gestão e organização. Para as entrevistas, buscou-se codificar as semelhanças e 

diferenças entre as falas. Com isso, foi possível traçar a análise e as temáticas específicas que 

pudessem levar à exegese do processo de gestão e organização da EaD na UFG. A construção 

das temáticas se deu em função da evidência emanada dos dados e com fundamento nas bases 

teóricas orientadoras da pesquisa. 

 

                                                
39 A Grade de Informações foi o nome que dei para o quadro utilizado para exploração dos documentos e foi 

dividido em três colunas. A primeira coluna identificava o documento, a segunda coluna identificava a 

página e linha do documento e a terceira coluna trazia breves descrições sobre a EaD naquela página e linha. 

Somente após o preenchimento dessas três colunas é que se estabeleceram a codificação e as temáticas que 

estavam emergindo dos dados, contribuindo com sua interpretação e análise. Esse procedimento foi utilizado 

principalmente com as atas, relatórios, regulamentos e documentações institucionais. Para documentos que 

estavam exclusivamente voltados para a EaD, não se utilizou a grade de informações, mas somente a análise 

de conteúdo, por temáticas específicas. 



2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM FOCO 

 

 

Este capítulo trata da EaD e do seu movimento periférico-central no campo da 

educação, chegando a uma espécie de frisson em relação à EaD no Brasil. Apresento, 

inicialmente, o nascimento da EaD no país e seu percurso para, posteriormente, tratar das 

narrativas simbólicas e das reflexões levantadas sobre a EaD. Por fim, apresento os modelos e 

estruturas institucionais da EaD. 

 

2.1 Movimento político-ideológico: da periferia ao frisson 

 

É interessante retomar, de início, a expressão de alguns gestores entrevistados 

durante a pesquisa sobre a EaD na UFG: 

Veio para ficar. Eu acho difícil retroagir (Gestor de Curso de EaD na UFG n. 1). 

Considero esse curso fundamental [...] e, eu acho que essa expansão marca a 

imagem da UFG no interior de Goiás. [...] Com certeza, a gestão fará de tudo para 

consolidar os cursos a distância que estão em andamento e estamos trabalhando 

para sua ampliação (Gestor da Administração Central da EaD na UFG n. 2). 

Entendo que a educação a distância é apenas mais uma ferramenta que, 

gradativamente, será, imagino que para o futuro, incorporada à chamada educação 

presencial e que essa diferença entre a educação a distância e educação presencial 

tende a desaparecer. (...). Eu não vejo mais a educação sem a educação a distância. 

A educação a distância está incorporada e vai se incorporar cada vez mais. (...) 

Então, é um caminho sem retorno e eu acho que é muito saudável, visto que a gente 

já começa a colher frutos dos cursos de educação a distância (Gestor da 
Administração Central da EaD na UFG n. 3). 

 

Pode-se observar, nas falas de gestores da EaD na UFG, o quanto eles se mostram 

otimistas em relação a EaD. Foi uma posição unânime entre os entrevistados. O frisson com a 

EaD é real. A vibração é perceptível, apesar de terem reconhecido, durante as entrevistas, os 

inúmeros preconceitos que sofrem ou sofreram, e os enfrentamentos que têm ou tiveram de 

estabelecer com as diferentes instâncias da universidade. 

Mas esse cenário de crença e otimismo em relação à EaD, por parte da academia, 

nem sempre foi assim. A EaD está, desde muito, na periferia das discussões educacionais no 

Brasil. Em consulta aos anais da Câmara dos Deputados, pudemos encontrar seis matérias, de 
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1972 a 1994, com pedidos de autorização para instituir a Universidade Aberta, e que foram 

arquivados sem sequer serem discutidos, como pode ser observado na Figura 9. 

 

PROJETOS DE LEI APRESENTADOS À CÂMARA DOS DEPUTADOS PROPONDO A CRIAÇÃO 

DE UNIVERSIDADE ABERTA E QUE FORAM ARQUIVADOS 

Projeto de 

Lei 

Data da 

Apresentação 
Autor Ementa Situação 

PL 

968/1972 
05/10/1972 

Alfeu 

Gasparini 

(PMDB) 

Dispõe sobre frequência livre em cursos de 

nível universitário. 
Arquivado 

PL 

1878/1974 
25/03/1974 

Pedro Faria 

(PMDB) 
Institui a Universidade Aberta. Arquivado 

PL 

3700/1977 
19/05/1977 

Pedro Faria 

(PMDB) 

Institui a Universidade Aberta.  

Explicação: ensino ministrado através de 

processos de comunicação a distância. 

Arquivado 

PL 
1751/1983 

11/08/1983 
Clarck 
Platon 

(PDS) 

Autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Sistema de Universidade Aberta na educação 

brasileira. 

Arquivado 

PL 

4592/1990 
12/03/1990 

Poder 

Executivo 

(Governo 

Collor -

PRN) 

Dispõe sobre a Universidade Aberta do Brasil 

e dá outras providências.  

Explicação: objetivo pautado na 

democratização do ensino superior). - Poder 

Conclusivo das Comissões -  artigo 24, inciso 

II. 

Arquivado 

PL 

4625/1994 
14/06/1994 

Carlos 

Sant'anna 

(PMDB) 

Autoriza o Poder Executivo a criar a 

Universidade Aberta do Brasil, e dá outras 

providências. - Poder Conclusivo das 

Comissões - artigo 24, inciso II. 

Arquivado 

Figura 9 - Projetos de lei apresentados à Câmara dos Deputados propondo a criação de universidade aberta e que 

foram arquivados, conforme informações extraídas dos anais da Câmara dos Deputados (2011).  

 

A proposta apresentada em 1972 se referia à autorização para frequência livre em 

cursos universitários. Niskier (1996) conta que, em 1972, uma Comissão de representantes do 

Brasil visitou a Open University em Londres e ao retornar recebeu a incumbência de elaborar 

uma proposta para possível implantação de uma universidade aberta. 

Na ocasião, o professor Newton Sucupira, então coordenador de Assuntos 

Internacionais do MEC, voltando de uma visita à recém-criada Open University, em 

Londres, recebeu do ministro Jarbas Passarinho a incumbência de criar uma 

Comissão de Especialistas para estudar a possível implantação de experiência 

semelhante à da Universidade Aberta da Inglaterra no Brasil (NISKIER, 1996, p. 

51). 

 

Niskier (1996) argumenta que, quando de sua visita à Open University, como 

membro dessa comissão, questionou se havia registros de resistências da academia daquele 

país em relação à proposta. Em resposta, o gestor da Open University informou que essa 

resistência aconteceu no início do projeto, mas, como haviam convidado os melhores 
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professores universitários e pesquisadores do país para implementar os cursos, desde a 

produção de material didático até a avaliação do projeto como um todo, isso deu respaldo para 

a instituição e demonstrou a confiança nessa forma de fazer educação superior no país, visto 

que os resultados demonstraram que os cursos tinham a mesma qualidade dos cursos 

presenciais
40

. 

Posteriormente, em 1974, houve proposta efetiva para a criação de uma Universidade 

Aberta, mas sem sucesso e com arquivamento ocorrendo em função de parecer contrário do 

relator da matéria, em menos de um ano de tramitação. O parecer do relator da matéria, 

deputado Bezerra de Melo, foi influenciado pelo posicionamento do então Conselho Federal 

de Educação
41

 (CFE) que pediu ao Plenário que aguardasse resultados de estudo sobre a 

universidade aberta que estava sendo realizado em um grupo de trabalho criado para esse fim 

na instituição. 

Sobre isso, diz Alves (2007, p. 1): 

O aludido projeto fluía bem no Legislativo, até ser ouvido o Conselho Federal de 
Educação, que analisou o assunto e baixou o Parecer nº 2.780/74, subsidiando a 

votação. O colegiado educacional opinou que "a implantação do sistema entre nós, 

se é aconselhável, deve ser da iniciativa do Ministério da Educação". Concluía 

falando (isso em setembro de 1974) que "convém aguardar a apresentação do projeto 

que está sendo elaborado pelo grupo de trabalho especialmente criado para esse 

fim”. O grupo não funcionou, e o projeto do governo não foi encaminhado de forma 

correta ao Congresso Nacional.  Quando isso aconteceu, o próprio Executivo cuidou 

de retirá-lo um pouco depois, sem qualquer explicação lógica ou aceitável. O PL da 

Universidade Aberta foi definitivamente arquivado.  Dois anos mais tarde, o mesmo 

deputado reapresenta a matéria, que acabou tendo novo arquivamento. Outras 

tentativas foram feitas e igualmente frustradas, especialmente tendo em vista a 
orientação do CFE, que insistia em afirmar que "a criação de um sistema tão 

complexo e original de ensino superior exige planejamento lúcido e rigoroso de 

pessoas que tenham plena consciência da filosofia que inspira a Universidade 

Aberta." 

 

Em 1977, houve uma nova tentativa, sendo que dessa vez foi incluída uma 

explicação, na ementa da matéria, sobre o que era a universidade aberta, inclusive com 

                                                
40 Em estudo sobre as atividades da Open University na área de Administração, Maia e Meirelles (2002) 

consideram: “A escola de Administração da OU é a principal escola de Administração da Europa, além de ser 

o principal fornecedor de programas de Administração de Empresas a distância. Desde seu início, em 1983, 
mais de 150.000 alunos estudaram num dos cursos da escola de Administração da OU, quer seja na 

graduação ou no MBA. Atualmente a escola de Administração (OUBS) tem 30.000 estudantes no Reino 

Unido e em mais de 44 países. A Open University of Business School (OUBS) obteve a acreditação do 

Instituto de Qualidade Europeu (EQUIS) da European Foundation for Management Development (EFMD) 

em 2000, e foi a oitava escola britânica a passar pelo rigoroso processo de avaliação. Apenas 50 escolas têm 

este reconhecimento e a maioria delas está na Europa” (p. 5). 

41 O Conselho Federal de Educação foi substituído pelo Conselho Nacional de Educação, sendo um órgão 

colegiado integrante da estrutura administrativa do MEC, conforme disposto pela Lei 9.135, de 24 de 

novembro de 1995. 
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menção à possibilidade de democratização do ensino superior no Brasil. Entretanto, nenhuma 

dessas tentativas obteve sucesso. A Figura 9 possibilita observar, ainda, que o próprio Poder 

Executivo fez a mesma solicitação ao Plenário em 1990, porém, também sem sucesso. 

Somente em 1996, após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no seu artigo 80 – é que se abriu a 

possibilidade explícita, mas não legalmente resolvida, da EaD ser ofertada no Brasil na 

educação formal, em cursos que oferecem grau escolar e acadêmico.  

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de 

educação continuada.   

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será 

oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de 

diploma relativos a cursos de educação a distância. 

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a 

distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas 

de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.   

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens; 

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 

concessionários de canais comerciais (BRASIL, 1996, grifo nosso). 

 

Observa-se que os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 80 remetem à necessidade de 

autorização para a implementação dos programas de ensino a distância, visto que se referem à 

exigência de credenciamento institucional, à regulamentação pela União e à construção de 

normativas pelos respectivos sistemas de ensino. Assim, a partir de 1996, a EaD é 

reconhecida; porém, não legalmente resolvida. 

Antes disso, a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, tratava apenas da possibilidade 

de serem utilizados recursos comunicacionais alternativos para atingir um maior número de 

alunos. 

Art. 25. O ensino supletivo abrangerá, conforme as necessidades a atender, desde a 
iniciação no ensino de ler, escrever e contar e a formação profissional definida em 

lei específica até o estudo intensivo de disciplinas do ensino regular e a atualização 

de conhecimentos. 

        [...] 

        § 2º Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante a utilização 

de rádios, televisão, correspondência e outros meios de comunicação que permitam 

alcançar o maior número de alunos (BRASIL, 1971, grifo nosso). 
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Vale registrar que, mesmo sendo tratada na legislação nacional tão recentemente, a 

EaD no Brasil possui experiências anteriores, mas não vinculadas ao ensino formal que 

oferece grau escolar ou acadêmico. Essas primeiras experiências ofereciam cursos livres, que 

não são regulamentados pela legislação nacional. Barreto (1999) diz que desde 1904 o Brasil 

já vivenciava cursos de formação técnico-profissional a distância. Além desses, havia a rádio 

educativa de Roquette-Pinto
42

, desde 1923. Em 1939, surge o Instituto Universal Brasileiro, 

com seus cursos de formação técnica por correspondência. Existiam, também, as TVs 

educativas, programas de formação básica e qualificação técnica. Em 1960, com apoio do 

Governo Federal, a Igreja Católica promoveu o Movimento de Educação de Base (MEB), que 

funcionou por meio da expansão da radiodifusão no Brasil. A partir da década de 1970, a EaD 

começa a ganhar mais espaço na educação formal, por conta justamente do ensino supletivo 

(BARRETO, 1999). 

A EaD tem início, de certa forma, com diversas iniciativas isoladas em várias partes 

do mundo, para posteriormente se tornar uma política pública em determinados países e ser 

incorporada às instituições. Os registros apresentados por alguns autores (SARAIVA, 1996; 

BARRETO, 1999; MOORE; KEARSLEY, 2007) remontam a iniciativas isoladas, de 

professores que ofereciam cursos abertos. 

Em 1728, o professor de taquigrafia Caleb Phillips publicou na Gazeta de Boston o 

seguinte anúncio: “Toda pessoa da região, desejosa de aprender esta arte, pode receber em sua 

casa várias lições semanalmente e ser perfeitamente instruída, como as pessoas que vivem em 

Boston” (GAZETA DE BOSTON apud SARAIVA, 1996, p. 18). 

O anúncio, uma iniciativa isolada do professor londrino, uma vez publicado em um 

veículo de circulação de massa consegue romper barreiras do tempo e do espaço para buscar 

momentos de interação humana. Em 1833, na Suécia, há registros de oferta de cursos por 

correspondência, como também na Inglaterra com Isaac Pitman, em 1840. 

Justamente sobre isso, Ramal (2002, p. 40-41) afirma:  

Com a escrita, as relações entre o indivíduo e a memória social mudam. O sujeito sai 

de si mesmo para projetar-se ou projetar num material concreto como papel ou o 

pergaminho a sua visão de mundo, a sua cultura, sentimentos e vivências. Ao fazer 

                                                
42 Edgar Roquette Pinto nasceu no Rio de Janeiro em 1884 e faleceu em 1954. Era médico legista, professor, 

escritor, ensaísta brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras e foi considerado o pai da radiodifusão 

no Brasil. Ele conseguiu convencer a Academia Brasileira de Ciências a comprar os equipamentos de 

radiodifusão trazidos pelos americanos ao Brasil em 1922, sendo criada a primeira rádio do país, a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro. Em 1936, doou a rádio ao Ministério da Educação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1936
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isso, pode analisar o próprio conhecimento das coisas e do mundo e fazê-lo chegar 

até os homens de outras culturas e de outros tempos. 

 

A EaD ofertada de forma institucionalizada é registrada pela primeira vez em Berlim, 

no ano de 1856, quando Charles Toussaint e Gustav Langenscheidt criaram a primeira escola 

de línguas por correspondência. Em 1892, na Universidade de Chicago, na Divisão de Ensino 

por Correspondência, a EaD era  já naquela época  vista como periférica às práticas 

educativas. Stock e Nirmalani (2007) afirmam que os estudos por correspondência naqueles 

anos eram vistos como de menor qualidade, por estarem vinculados à falta de recursos dos 

estudantes se manterem nas instituições. 

Os estudos por correspondência foram projetados para oferecer oportunidades 

educacionais para aqueles que não eram da elite e não podiam se sustentar em 

residência em tempo integral em uma instituição de ensino, o que acabou por ser 

concebido como um ensino inferior, como uma educação de baixa qualidade 

(STOCK; NIRMALANI, 2007, p. 1, tradução minha43). 

 

Em meados dos anos 1900, as universidades de Oxford e Cambridge, na Grã-

Bretanha, iniciaram a oferta de cursos de extensão a distância. Décadas depois, em 1969, foi 

criada no Reino Unido a Open University, uma iniciativa idealizada ainda em 1926 no país e 

que se tornou referência internacional (OPEN UNIVERSITY, 2011).  

As iniciativas de EaD no Brasil, até meados da década de 1990, se caracterizaram 

como iniciativas isoladas e na periferia das discussões educacionais – na verdade, não eram 

nem mencionadas em encontros, seminários e associações de educação. Já diversos países da 

América Latina, como Venezuela e Costa Rica possuíam universidades abertas desde os anos 

de 1976 e 1978, respectivamente (TORRES; RAMA, 2010).  

Niskier (1996, p. 52) afirma que: 

Os ministros Hugo Napoleão (28/02/1988 a 17/01/1989) e Carlos Sant‟Anna 

(17/01/1989 a 15/03/1990) criaram Grupos de Trabalho para estudar a educação 

aberta e a distância, entendida como uma moderna metodologia, capaz de 

revolucionar a nossa política de Recursos Humanos. Alguns experimentos chegaram 

a ser financiados pelo MEC, em 1989, como o Programa de Formação Continuada 
de Professores de Matemática e Ciências do Primeiro Grau (Funbec), formação de 

especialistas em educação a distância (Universidade de Brasília), criação do Centro 

de Educação a Distância da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 

Projeto Vitória Régia (Secretaria de Educação do Amazonas), materiais para rádio e 

televisão (IRDEB) etc.  

 

                                                
43 Texto original: “Correspondence study, which was designed to provide educational opportunities for those 

who were not among the elite and who could not afford full-time residence at an educational institution, was 

looked down on as inferior education”. 
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Em 1991, o relatório da América Latina publicado pela Unesco apresentou o Brasil 

como um dos poucos países do continente que não possuíam política nem um sistema público 

de EaD. 

Apesar de ser um dos poucos países da América Latina que não tem nenhuma 

política e nem um sistema público de educação aberta a distância, o Brasil tem 

desenvolvido vários projetos isolados relacionados com a formação profissional, 

atualização e requalificação (UNESCO, 1991, p. 22, tradução minha44). 

 

Assim, somente após dez anos de aprovação da LDB – Lei n
o
 9.394/1996 – um 

projeto público, denominado Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), foi instituído 

pelo Decreto n
o
 5.800, de 08 de junho de 2006, do Poder Executivo. Não se tratou de uma 

discussão política ampla e nascida das entidades e instituições educacionais, como ocorreu 

com o Consórcio Unirede
45

 e muito menos dos Plenários da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal
46

, visto que a instituição do Sistema UAB se deu no âmbito do Fórum das 

Estatais pela Educação. 

O Fórum foi instituído no dia 21 de setembro de 2004, por meio da assinatura de um 

protocolo de cooperação para a discussão e potencialização das políticas públicas na educação 

com quatro eixos estratégicos: a) fortalecimento e expansão da educação superior pública; b) 

alfabetização e inclusão social; c) aprimoramento da qualidade da educação básica e; d) 

ampliação do ensino técnico e profissional. O Fórum das Estatais pela Educação foi 

                                                
44 Texto original: “Despite being one of the few countries in Latin America that has neither a policy nor a public 

system of open educations at a distance, Brazil has developed several isolated projects connected with 

vocational training, updating and upgrading”. 

45 O Consórcio Unirede foi criado em 1999, numa iniciativa das próprias instituições públicas de ensino 

superior no Brasil em debate com o Congresso Nacional. “Reuniu em um consórcio 82 instituições públicas de 

ensino superior e 07 consórcios regionais, com o objetivo principal de democratizar o acesso à educação de 

qualidade por meio da oferta de cursos a distância nos níveis de graduação, pós-graduação e extensão, sob a 

forma de ensino regular gratuito e educação continuada. A Unirede contou desde o início, com o apoio da 

Comissão de Educação / Frente Parlamentar de Educação a Distância da Câmara Federal na pessoa do 

Deputado Federal Werner Wanderer, do Paraná, dos Ministérios da Educação e Cultura (MEC), Ciência e 

Tecnologia (MCT) e de órgãos como a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e, especialmente, do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq / MCT), que disponibilizaram bolsas 

de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI), para apoiar o desenvolvimento da Unirede nos pólos”  

46 Mesmo a EaD tendo sido aprovada na LDB – Lei no 9394/96, art. 80 –, como fruto de discussões no 

Congresso Nacional, neste instrumento só há indicação da necessidade de Regulamentação, fato ocorrido com 

o Decreto 2494/1998 e substituído pelo Decreto 5622/2005. O ato de criação de um Sistema, como o UAB, não 

se configura como regulamentação, mas uma política de Governo, fruto de iniciativa do Poder Executivo, sem 

a participação ampla da sociedade, para: “ [...] o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com 

a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País” – Art. 1º 

do Decreto no 5800/2006. 
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constituído com representantes do Poder Executivo, congregando oito Ministérios e 21 

empresas estatais brasileiras
47

. 

Em entrevista, o então ministro da Educação, Tarso Genro, coordenador executivo 

do Fórum das Estatais pela Educação afirmou:  

As estatais são alicerces da conexão do Estado com a estrutura produtiva da nação e 

o fórum, propiciando o diálogo e a interação entre governo, empresas e a sociedade. 

Poderá criar, efetivamente, um mecanismo de coordenação pela educação e pela 

cidadania (ABRELIVROS, 2004, p. 1). 

 

Ainda sobre a UAB, diz Giolo (2008, p. 1.224): 

Em 2003, quando houve a mudança de governo, a tendência da educação a distância 

no Brasil ainda não era suficientemente explícita; talvez, por isso, a preocupação da 

Secretaria de Educação a Distância tenha sido a de seguir a linha traçada 

anteriormente e dotar o Brasil, quiçá, de uma “megauniversidade”, nos moldes das 

instituições tradicionais de outros países, mencionadas anteriormente. O projeto 

prioritário foi, pois, a implantação da Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

 

Na estrutura administrativa do MEC, foi criada em 1992, a Coordenadoria Nacional 

de Educação a Distância, transformada em Secretaria de Educação a Distância (Seed), em 

1995. Nesse espaço o Sistema UAB foi abrigado de início. Preti (2005b, p. 32), no entanto, é 

cético: 

Mesmo com a aprovação da LDB e a criação da Seed, o governo não assumirá uma 
política para EaD nem investirá nessa modalidade. Irá implementar e/ou apoiar 

projetos para atender a demandas específicas no campo educacional, como os 

programas ProFormação, Salto para o Futuro, Telecurso 2000 e cursos de 

Licenciatura a distância. [...] De fato, os programas implementados nos últimos 30 

anos que usaram a modalidade a distância, sempre correram por fora, na periferia 

das políticas educacionais, sendo muito mais ações ou estratégias emergenciais para 

dar conta de problemas graves e imediatos na educação.  

 

Mas a criação do Sistema UAB, de certa forma, vem como uma tentativa de suprir a 

falta de uma política de EaD, percepção esta que, todavia, gera certa insegurança quanto à 

consolidação desse sistema, justamente pelas condições de sua criação e pelos 

                                                

47 Participaram do Fórum pela Educação as seguintes estatais brasileiras: Banco da Amazônia S/A (Basa); 

Banco do Brasil S/A (BB); Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB); Banco de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES); Caixa Econômica Federal (Caixa); Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica 

(CGTEE); Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf); Cobra Tecnologia S/A (Cobra); Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios); Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobrás); Centrais 

Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte); Centrais Elétricas S/A (Eletrosul); Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); Furnas Centrais Elétricas S/A 

(Furnas); Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero); Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro); Usina Hidrelétrica de Itaipu (Itaipu Binacional); Nuclebrás 

Equipamentos Pesados S/A (Nuclep); Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e Serviço Federal de Processamento 

de Dados (SERPRO). 
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encaminhamentos desafiadores na política do MEC (DOURADO, 2008; PRETI, 2009; 

ALONSO, 2010).  

Em 2007, as atividades de EaD por meio do Sistema UAB, da Seed, já haviam sido 

transferidas para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes), 

para a Diretoria de Educação a Distância (DED), por conta da Lei n
o
. 11.502, de 11 de julho 

de 2007. A referida Lei alterou as competências e a estrutura organizacional da Capes, 

incluindo o apoio ao MEC nas políticas e no desenvolvimento de atividades de suporte à 

formação do pessoal do Magistério, criou o Conselho Técnico Científico de Educação Básica 

e o de Educação Superior. Nessas condições, o Sistema UAB foi transferido do âmbito da 

Seed para a Capes e passou a integrar a Diretoria de Educação a Distância (DED). De acordo 

com o novo Estatuto da Capes, artigo 25, aprovado pelo Decreto nº 6.316, de 20 de dezembro 

de 2007, a DED passa a ter as seguintes atribuições: 

I - fomentar as instituições públicas de ensino superior e pólos municipais de apoio 

presencial, visando a oferta de qualidade de cursos de licenciatura na modalidade a 

distância; 

II - articular as instituições públicas de ensino superior aos pólos municipais de 

apoio presencial, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil - UAB; 

III - subsidiar a formulação de políticas de formação inicial e continuada de 

professores, potencializando o uso da metodologia da educação a distância, 

especialmente no âmbito da UAB; 

IV - apoiar a formação inicial e continuada de profissionais da educação básica, 

mediante concessão de bolsas e auxílios para docentes e tutores nas instituições 
públicas de ensino superior e tutores presenciais e coordenadores nos pólos 

municipais de apoio presencial; e 

V - planejar, coordenar e avaliar, no âmbito das ações de fomento, a oferta de cursos 

superiores na modalidade a distância pelas instituições públicas e a infraestrutura 

física e de pessoal dos pólos municipais de apoio presencial, em apoio à formação 

inicial e continuada de professores para a educação básica (BRASIL, 2007b).  

 

Percebe-se, nas atribuições da DED/Capes, certa aproximação com ações que são 

peculiares à organização do Sistema UAB: polos, municípios e estados, bolsas e ações de 

fomento. Sobre isso, Dourado (2008, p. 907) acrescenta: 

Nessa direção, destaca-se, de modo orgânico, a institucionalização da Diretoria de 
Educação a Distância (DED/Capes) como locus privilegiado, cuja missão e papel 

objetivam a coordenação do Programa UAB, por meio de quatro coordenações: 

Coordenação Geral de Supervisão e Fomento (CGSF), Coordenação Geral de 

Articulação Acadêmica (CGAA), Coordenação Geral de Infra-estrutura de Pólos 

(CGIP) e Coordenação Geral de Políticas de Informação (CGPI), que revela a 

importância estratégica desta diretoria no novo desenho da Capes. Assim, segundo a 

Capes, a consolidação da UAB, por meio da DED/Capes, objetiva dinamizar ações 

institucionais em curso, em busca de articulação das ações entre instituições públicas 

de ensino superior, estados e municípios brasileiros, para promover, através da 

metodologia da educação a distância, acesso ao ensino superior para camadas da 

população que estão excluídas do processo educacional.  
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Em 16 de maio de 2011, o MEC faz uma reestruturação administrativa (Decreto nº 

7.480) e a Seed é extinta, tendo suas funções assumidas por outros órgãos no Ministério. A 

extinção da Seed implica, ainda, na transferência da Diretoria de Regulação e Supervisão da 

Educação a Distância, integrante da Seed, para a Secretaria de Educação Superior (Sesu). 

Essas mudanças políticas encaminham para o delineamento da EaD e sua política nacional. 

Já em 2008, Dourado (2008, p. 908) questionava: 

por que a “nova estrutura” da Capes dicotomizou a formação de professores em duas 

diretorias (uma presencial e outra a distância)?; 2) qual a concepção de formação 

que norteia as ações da “nova” Capes?; 3) por que a Capes e o MEC buscam a 

consolidação da UAB, num momento em que se discute no CTC de educação básica 
as bases para a estruturação do tão necessário sistema nacional de formação de 

professores?; 4) seria a modalidade “EaD”, por meio da UAB, um modelo de novas 

formas de articulação política e, portanto, um instrumento para se garantir a 

regulamentação do regime de colaboração entre os entes federados?; 5) qual o papel 

das secretarias de educação básica e superior nesse processo de mudança?; 6) qual o 

papel reservado à Secretaria de Educação a Distância nesse contexto? 

 

Os questionamentos de Dourado (2008) são de extrema relevância e alguns já foram 

respondidos, como o que aborda a extinção da Seed. Além disso, este autor alerta sobre o 

Sistema UAB ser o espaço de articulação dos entes federados, para se efetivarem inúmeras 

ações educativas, sobretudo em relação à formação de professores, o que não deixa de ser 

desafiador. Caso seja uma tendência, é algo que necessita ser discutido mais amplamente, em 

função da própria estrutura das universidades públicas que aderiram ao Sistema UAB, 

incluindo a UFG. É muito recente a experiência com a EaD no Brasil e sua incorporação às 

IES públicas ainda tem caminhos a serem percorridos; há, portanto, a necessidade de políticas 

que propiciem essa incorporação. A esse respeito, Alonso (2010, p. 1.333) faz a seguinte 

consideração: 

Se esses fatores indicam tendências na expansão da EaD, o fator expansão do ensino 

superior, em seu caráter mais amplo, enseja, como dito anteriormente, movimento 

perturbador e desafiante, no que tange a esse nível de formação. A dinâmica da 

expansão, associada a experiências não institucionalizadas, a sistemas paralelos aos 

existentes historicamente nas IES, ao recrutamento de mão de obra não incorporada 

ao cotidiano de trabalho dos cursos, a infraestrutura precária para atendimento aos 

alunos, são fatores que condicionam a oferta da EaD, constituindo lógica que denota 

o "lugar" dessa modalidade no ensino superior.  

 

Tal cenário deve-se ao fato de a EaD na graduação ser recente no Brasil e na maioria 

das Ifes (PRETI, 2009). Preti (2005a) relata que, em 1992, a UFMT levantou a possibilidade 

de ofertar cursos superiores a distância voltados para a formação de professores da rede 

pública. A primeira experiência no país de um curso de graduação a distância foi iniciada em 

1995 pelo Nead/UFMT.  
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Desde então, é inegável perceber que a EaD ganhou grande impulso no Brasil, 

principalmente após a aprovação da LDB – Lei n
o
 9.394/96 – começa a ser estabelecida como 

prática das instituições e a fazer parte da política educacional num arcabouço legal da EaD no 

Brasil. E é justamente a expansão que a torna desafiadora. 

Um dos primeiros instrumentos reguladores foi o Decreto nº. 2.494, de 10 de 

fevereiro de 1998, alterado pelo Decreto nº 2.561, de 27 de abril de 1998, e a Portaria 

Ministerial nº. 301, de 7 de abril de 1998, revogada pela Portaria nº. 4.361/2004. Esses 

primeiros instrumentos jurídicos trataram da necessidade de credenciamento das instituições 

interessadas em ofertar cursos a distância em diferentes níveis, regulamentando o que 

estabeleceu o artigo 80 da LDB 9394/96. Não estabeleciam, porém, normativas em relação à 

pós-graduação a distância. A Portaria Ministerial nº. 301, voltada para as normativas 

relacionadas aos procedimentos necessários e ao credenciamento de cursos superiores e de 

educação profissional, foi substituída pela Portaria 4.361/2004, momento em que foram 

detalhados os procedimentos, etapas e necessidades para o processo de solicitação de 

credenciamento de cursos superiores, incluindo a EaD. 

Sobre a pós-graduação lato sensu, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprova e 

publica a Resolução CNE/CES n. 01, de 03 de abril de 2001, que regulamenta as atividades a 

distância desse nível de ensino. Outrossim, percebendo as limitações dos primeiros decretos 

(2.494/1998 e 2.563/1998), surge um novo instrumento jurídico que revoga os anteriores: 

trata-se do Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, alterado pelo Decreto n. 6.303 de 12 

de dezembro de 2007. Esse Decreto vai permitir a EaD em cursos de pós-graduação stricto 

sensu, porém, aponta para a necessidade de instrumento jurídico específico. Destaca-se no 

Decreto 5.622/2005 a possibilidade não só das instituições de ensino, mas também das 

organizações desenvolvedoras de pesquisa, de ofertarem cursos lato sensu a distância (art. 9º). 

Observa-se, também, que, nesse Decreto, as avaliações da aprendizagem devem ocorrer 

presencialmente, sendo que a atividade avaliativa presencial deverá prevalecer sobre a 

realizada a distância na composição da nota final do aluno. Assim, pela primeira vez, os polos 

de apoio presencial aparecem citados em um instrumento jurídico na legislação educacional, 

principalmente com o Decreto n. 6.303/2007, reforçados pelos Referenciais da Qualidade para 

Educação Superior a Distância, publicado em 2007. 

De acordo com o Sistema de Consulta de Instituições Credenciadas para Educação a 

Distância e Polos de Apoio Presencial, disponível no portal do MEC (MEC, 2011c), verifica-

se que, em janeiro de 2011, havia 221 instituições credenciadas para a oferta da EaD e 5.839 
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polos de apoio presencial credenciados para oferta de cursos a distância no Brasil
48

. Os polos 

de apoio presencial pertencentes ao Sistema UAB somam apenas 572, de um total de 5.839 

credenciados. 

Dados do Censo da Educação Superior mostram que existiam 10 cursos de 

graduação a distância em 2000, enquanto em 2009 já eram 844 cursos (INEP, 2010b). A 

Figura 10 mostra a evolução do número de cursos de graduação a distância de 2000 a 2009 e 

aponta o crescimento de 8.440% nesse período. De 2008 a 2009, houve o maior acréscimo, 

correspondendo a 130% de um ano para o outro. Se observarmos os dados de 2000 a 2007, o 

acréscimo foi de 3.980% e, somando os números de 2008 e 2009, a diferença entre 2000 e 

2009 chega aos 8.340% de crescimento na oferta de cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Evolução dos cursos de graduação, no período de 2000 a 2009. Gráfico adaptado de Giolo (2010), 

com acréscimos de dados retirados do Inep (2010a). 

 

Giolo (2010) mostra que os cursos de formação de professores correspondem à maior 

oferta de EaD no país. As licenciaturas, em 2007, correspondiam a 58,3% das matrículas em 

                                                
48 Conforme o Decreto n. 5622/2005, as instituições só podem oferecer EaD se receberem credenciamento 

específico. Da mesma forma, os polos de apoio presencial também necessitam ser credenciados.  

EVOLUÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇAO NO PERÍODO DE 2000 A 2009 
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cursos a distância no Brasil, com 215.703 alunos. Em 2007, os cursos de Pedagogia e Normal 

Superior concentravam 155.431 matriculados, seguidos do Curso de Administração, com 

100.879 matrículas. Em consulta aos dados do Censo da Educação Superior de 2009, é 

possível identificar que já são 286.125 matriculados em Pedagogia e 228.503 matriculados em 

Administração na EaD. O Curso de Pedagogia teve um incremento de 54% das matrículas em 

dois anos, enquanto o Curso de Administração cresceu 44% no mesmo período. 

A Figura 11 mostra os cursos, tanto presenciais quanto a distância, com maior 

número de matrículas no Brasil:  

 

RELAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA, COM MAIOR 

NÚMERO DE MATRÍCULAS, NO BRASIL 

Cursos Presenciais 
Qtde. de 

matrículas 
% Cursos a distância 

Qtde. de 

matrículas 
% 

1º  Administração 874.076 17,1 1º  Pedagogia 286.771 34,2 

2º Direito 651.600 12,7 2º Administração 228.503 27,3 

3º Engenharia 419.397 8,2 3º Serviço Social 68.055 8,1 

4º Pedagogia 287.127 5,6 4º Letras 49.749 5,9 

5º Enfermagem 235.281 4,6 5º Ciências Contábeis 29.944 3,6 

6º Comunicação Social 205.409 4,0 6º Matemática 23.774 2,8 

7º Ciências Contábeis 205.330 4,0 7º Ciências Biológicas 19.626 2,3 

8º Educação Física 163.528 3,2 8º História 16.864 2,0 

9º Letras 145.241 2,8 9º Comunicação Social 15.802 1,9 

10º Ciências Biológicas 133.204 2,6 10º Ciências Ambientais 13.091 1,6 

 Outros cursos 1.175.703 35,1  Outros cursos 85.946 10,3 

 TOTAL  5.115.896 100  TOTAL  838.125 100 

Figura 11 - Relação dos cursos de graduação presenciais e a distância, com maior número de matrículas, no 

Brasil, conforme dados do Inep (2010b, p. 14)  

 

Comparando o número de matrículas dos cursos de Pedagogia a distância com os 

cursos de Pedagogia presenciais, encontra-se uma diferença de apenas 1,3% no número de 

matrículas em 2009. Estavam matriculados no presencial 287.127 alunos, enquanto as 

matrículas nos cursos de Pedagogia a distância corresponderam ao total de 286.771, 

configurando 49,7% das matrículas nesse curso. Em relação ao curso de Administração, 

20,72% do total de alunos estavam matriculados na EaD.  

É possível identificar, ainda, que dos dez maiores cursos presenciais em número de 

matrículas no Brasil, quatro são de Licenciatura. Dentre os maiores cursos de graduação a 

distância, cinco são de Licenciatura. Dentre os dez maiores cursos, sete são simultaneamente 

presenciais e a distância: Administração, Pedagogia, Letras, Serviço Social, Ciências 

Contábeis, Ciências Biológicas e Comunicação Social. 
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A Figura 12 permite visualizar a evolução das matrículas de cursos presenciais e a 

distância, de 2000 a 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Evolução de matrículas de cursos presenciais e a distância, de 2000 a 2009. Gráfico elaborado a 
partir de dados do Inep (2009, 2010b). 

 

Em 2009, as matrículas de EaD concentraram 16,38% do total, em contraposição ao 

ensino presencial, com 5.115.896 matriculados e 83,62% do total. É possível observar que, a 

partir de 2006, o crescimento de matrículas em EaD foi vertiginoso, saltando de 202.206 

matriculados para 838.125 alunos, com um aumento de mais de 400%. 

A Figura 13 mostra dados de 2009 sobre o percentual de cursos, a distância e 

presenciais, referentes a Bacharelados, Licenciaturas e mistos (Bacharelado e Licenciatura), e 

também o percentual que corresponde aos tecnológicos. Nos cursos presenciais, 15% das 

matrículas são em cursos de Licenciatura. Na EaD, 50% de matriculados estão na 

Licenciatura. Em relação aos Bacharelados, do total de matrículas de cursos presenciais, 71% 

dos alunos estão nesse grau acadêmico e do total de matrículas em cursos a distância, 26% 

dos alunos estão cursando Bacharelado. As matrículas em cursos tecnológicos correspondem 

a 23% dos alunos de EaD e a 15% dos alunos de cursos presenciais. 

 

 

EVOLUÇÃO DAS MATRÍCULAS DE CURSOS PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA, 

DE 2000 A 2009 
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Figura 13 - Distribuição de alunos entre graus acadêmicos em cursos presenciais e a distância. Gráfico adaptado 
do Inep (2010b, p. 13). 

 

A Figura 14 apresenta a evolução dessas matrículas da EaD no Brasil, comparando, 

percentualmente, vagas em instituições públicas e privadas, no período de 2000 a 2009. Os 

dados confirmam o que diversos autores (DOURADO, 2009); GIOLO, 2010); AMARAL 

(2011) já vêm apontando: a forte tendência de privatização da educação superior no Brasil, 

algo que ressoa também na EaD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Evolução das matrículas em EaD no Brasil, divididas entre as esferas pública e privada, no período 

de 2000 a 2009. Gráfico elaborado, a partir de dados do Inep (2009, 2010a). 

DISTRIBUIÇÃO DE ALUNOS ENTRE GRAUS ACADÊMICOS EM 

CURSOS PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA 

EVOLUÇÃO DE MATRÍCULAS DA EAD NO BRASIL, DIVIDIDAS ENTRE AS 

ESFERAS PÚBLICA E PRIVADA, NO PERÍODO DE 2000 A 2009. 
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Na UFG, esse movimento de expansão também foi visível, mesmo com a EaD sendo 

oferecida por meio de projetos especiais
49

. Só em 2011, foram oferecidas 1.430 vagas para 

cursos de graduação a distância, correspondendo a 19,3% do total das vagas oferecidas na 

graduação, não sendo contabilizadas, aqui, as vagas ofertadas para cursos de pós-graduação 

lato e stricto sensu, nem as vagas ofertadas para cursos de extensão.  

A Figura 15 mostra o fenômeno de aumento de vagas, a partir de 2009, também para 

os cursos presenciais. Trata-se do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (Reuni) do MEC
50

. O principal objetivo do Reuni é ampliar o 

acesso e a permanência dos alunos matriculados na educação superior, com medidas de 

expansão física, acadêmica e pedagógica, e do qual a UFG é signatária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Evolução das vagas para cursos de graduação presenciais e a distância, ofertadas pela UFG, de 2006 

a 2011. Gráfico elaborado a partir de informações divulgadas nos Editais dos Processos Seletivos 

disponibilizados no sítio da UFG e números dos Relatórios “UFG em Números” (UFG.PRODIHR, 

2009, 2010). 

                                                
49  Os projetos especiais são os convênios com o Governo Federal, firmados tanto pelos ministérios da Educação 

e da Saúde como pelo Banco do Brasil, a exemplo do Pró-Licenciatura e do Projeto Piloto do curso de 

Administração. 

50 “A expansão da educação superior conta com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (Reuni), que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na 

educação superior. Com o Reuni, o governo federal adotou uma série de medidas para retomar o crescimento 

do ensino superior público, criando condições para que as universidades federais promovam a expansão 

física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. Os efeitos da iniciativa podem ser 

percebidos pelos expressivos números da expansão, iniciada em 2003 e com previsão de conclusão até 2012” 

(MEC, 2010).  

EVOLUÇÃO DAS VAGAS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS 

E A DISTÂNCIA, OFERTADAS PELA UFG, DE 2006 A 2011 
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Nos últimos seis anos, a UFG ofereceu 5.156 vagas para seis cursos de graduação a 

distância, predominantemente de Licenciatura, distribuídas entre 29 cidades
51

. Em 

contrapartida, nesse mesmo período a UFG ofertou 29.740 vagas para 81 diferentes cursos de 

graduação presenciais, ministrados em apenas quatro cidades. Isso corresponde ao que Peters 

(2009) denomina de modificações na educação superior trazidas pelas práticas da EaD, dentre 

elas, o atendimento a um número substancialmente maior de estudantes e a descentralização 

dos cursos para diferentes lugares. 

Além dos cursos de graduação, a UFG também oferece cursos a distância de 

extensão e de pós-graduação lato e stricto sensu. A maior parte deles é na área da formação 

continuada de professores, mas, também, há cursos no campo da saúde e na área de 

negócios
52

. 

Todos esses dados, nacionais e da UFG, demonstram que há predominância da 

Licenciatura nas matrículas dos cursos a distância, realidade que tem provocado críticas no 

cenário acadêmico.  

A configuração da formação de professores em nosso país respondeu ao modelo de 

expansão do ensino superior implementado na década de 1990, no âmbito das 

reformas do Estado e subordinado às recomendações dos organismos internacionais. 

No âmbito da formação, caracteriza-se pela criação dos Institutos Superiores de 
Educação e pela diversificação e flexibilização da oferta dos cursos de formação – 

normais superiores, pedagogia, licenciaturas, cursos especiais e cursos à distância –, 

de modo a atender a crescente demanda pela formação superior. A expansão 

desenfreada dos Cursos Normais Superiores e Pedagogia, além de cursos de 

licenciaturas, desenvolveu-se, principalmente, em instituições privadas sem 

compromisso com a formação em quaisquer de seus níveis e modalidades. Agregue-

se a essa condição a existência de centenas de Cursos de ead, em mais de 50 

instituições privadas, que se expandem nos mais diversos polos pelo interior dos 

estados, imprimindo uma condição desigual nos processos de formação de 

professores. Destaca-se, nesse quadro, a situação dos Cursos de Pedagogia, 

divididos hoje em mais de 60 modalidades de bacharelados e "habilitações", sem 
qualquer compromisso com o desenvolvimento da educação básica, em decorrência 

das confusas idas e vindas oriundas das regulamentações do período (FREITAS, 

2007, p. 1208). 

 

Corroborando com Freitas (2007), Giolo (2008) pondera que, inicialmente, o 

movimento de formação de professores até pôde ser considerado como algo que merecesse 

reconhecimento, mas posteriormente, com a expansão, houve certo desequilíbrio. Freitas 

(2007, p. 1224-1225) considera: 

                                                
51 Essas 29 cidades são locais onde estão instalados polos de apoio presencial da UFG, operacionalizados em 

parceria com prefeituras locais e, também, com a esfera estadual. 

52 Os cursos, polos e número de alunos da UFG serão tratados no capítulo terceiro, quando será feita a descrição 

da EaD na UFG. 
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O movimento inicial da educação a distância, o de proporcionar formação regular e 

continuada aos professores em exercício (os professores leigos), é repleto de mérito 

e, porque não dizer, de êxito. Não se pode falar o mesmo, entretanto, do que veio 

depois, quando os cursos de formação de professores passaram a disputar os alunos 

dos cursos presenciais, substituindo a sala de aula pela formação em trânsito, 

descolada dos espaços tradicionais de ensino-aprendizagem. 

 

Mas é interessante recorrer às considerações de Gatti (2008). A autora apresenta 

resultados de avaliações de programas de formação continuada de professores a distância, 

realizados por meio de políticas públicas governamentais. Apresenta aspectos positivos e 

pontos críticos. Em relação aos aspectos positivos, cita o impacto favorável quando acontece 

em regiões com carências educacionais, enquanto que as regiões com melhores condições 

socioeconômicas apresentam menos entusiasmo com as propostas dos poderes públicos de 

formação de professores por meio da EaD. Mesmo assim, nas avaliações externas, os cursistas 

com melhores condições socioeconômicas se mostraram bastante satisfeitos com os cursos e 

com as possibilidades de formação continuada. 

 

De algumas das mais amplas iniciativas públicas, dispomos de avaliações externas 

que mostram que, apesar dos problemas encontrados, há resultados interessantes 

revelados por análise de desempenho, por resposta a questionários, por entrevistas e 

por estudos de caso realizados. De modo geral, notam–se melhores avaliações sobre 

as ações de educação continuada desenvolvidas sob os auspícios dos poderes 

públicos quando se trata de programas desenvolvidos em regiões com carências 

educacionais mais fortes, e encontram–se posturas menos entusiasmadas em regiões 

mais desenvolvidas socioeconômica e educacionalmente. Em todas as avaliações 
observa–se valorização para essas iniciativas públicas por parte dos cursistas, 

destacando–se aspectos como a oferta gratuita, o material impresso, vídeos ou livros 

doados e avaliados como bons; tem–se como fator positivo o papel dos tutores, a 

oportunidade de contato por videoconferências com especialistas de grandes 

universidades, a oportunidade de trocas com os pares nos momentos presenciais. 

Aparece como constante nas avaliações o dado de que, em outras condições, o 

docente não teria oportunidade de fazer essa formação e que se sentiu motivado ao 

longo dos programas. Isso pode ser sustentado pela baixíssima evasão existente 

nessas iniciativas públicas (GATTI, 2008, p. 61). 

 

Em se tratando dos aspectos críticos, Gatti (2008, p. 16) ressalta que dizem respeito a 

questões organizacionais das instituições e à dificuldade encontrada pelos professores em 

formação no desenvolvimento da relação teoria e prática: 

Os pontos críticos trazidos dizem respeito, em sua maior parte, a aspectos infra–

estruturais (condições físicas dos pólos de encontro, falhas no apoio alimentar e 

locomoção, não recebimento do material em dia etc.); em alguns casos, aparecem 

problemas com tutores ou professores. Despontam, também, dificuldades na leitura 

de textos e a consideração de que foi difícil para os alunos–professores articular 

teoria e prática, embora, pelos questionários e escalas aplicados e consultados por 

nós, apareçam respostas que mostram que eles reconhecem práticas pedagógicas que 
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julgam poder melhorar a aprendizagem dos alunos. Poucos participantes avaliam de 

modo muito ou totalmente negativo os diversos programas estudados. 

 

Gatti (2008) ressalta ainda que resta, agora, avaliar as mudanças que essas formações 

continuadas a distância podem provocar no chão da escola, alterando as práticas docentes e 

consolidando novas perspectivas educacionais.  

Esse panorama da última década mostra não apenas o crescimento da EaD em ritmo 

acelerado, como também o campo de debate fértil e de controvérsias que propicia e que passa 

pelo público e pelo privado, pela formação de professores e pelo reconhecimento dessa forma 

de fazer educação.  

As tensões motivadas pela expansão voraz da EaD no Brasil estão longe de ser 

equacionadas. Pelo que se viu, o ardor tende a aumentar, haja vista, por um lado, a 

necessidade de aumentar o controle por parte do Estado e, por outro, o acúmulo de 

força das instituições privadas e suas entidades representativas em razão do próprio 
crescimento das matrículas e do dinheiro que movimentam (GIOLO, 2010, p. 1292). 

 

Essas controvérsias em torno da EaD têm alimentado algumas discussões. Uma delas 

pode ser a forma pela qual a EaD aparece no Documento Final da Conferência Nacional de 

Educação (Conae), publicado em 2010, e que tem como premissa respaldar a elaboração do 

novo Plano Nacional de Educação (PNE). No Documento é possível notar a preocupação com 

as discussões sobre a formação e a valorização dos profissionais da educação e com a política 

que a engendra. Nota-se, no documento, a menção à necessidade de uma política de formação 

e valorização que priorize espaços que proporcionem a reflexão crítica sobre as linguagens 

midiáticas que impactam não só a formação dos professores, como também as práticas 

pedagógicas. 

No que se refere ao novo Plano Nacional de Educação, em pauta no Congresso desde 

dezembro de 2010, como Projeto de Lei na Câmara dos Deputados nº 8035/2010, as 

discussões orientam-se agora pelas Notas Técnicas apresentadas pelo MEC, em maio de 2011. 

Como o novo PNE apresentado pelo MEC não foi acompanhado de um diagnóstico e de 

dados substanciais que pudessem visualizar a sua efetiva implantação, os deputados 

protocolaram solicitação ao MEC pedindo esclarecimentos sobre o diagnóstico da educação 

brasileira e demais dados financeiros para viabilização do novo PNE. Então, em maio de 

2011, o MEC encaminhou à Câmara dos Deputados dois documentos como Notas Técnicas. 

O primeiro documento é mais longo, com dados de diagnóstico e detalha as metas e 

estratégias; o segundo documento é de apenas duas páginas, com uma planilha de 

investimentos financeiros para implementar o novo plano.  
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A terminologia educação a distância aparece pouquíssimas vezes no Projeto de Lei, 

como também no primeiro documento da Nota Técnica que acompanha o novo PNE. A EaD 

aparece nos textos apenas quando se referem à educação profissional, à pós-graduação stricto 

sensu e à educação de jovens e adultos, como mera estratégia de ampliação de acesso. Na 

Nota Técnica, inclusive, aparece acompanhada de números de ampliação de acesso, como 

pode ser observado na citação abaixo: 

Para o atendimento da meta prevista, torna-se imprescindível um terceiro plano de 

expansão da rede federal, que importaria na implantação de 60 (sessenta) novas 

unidades de ensino a cada ano, durante a vigência do próximo Plano Nacional de 

Educação (2011 a 2020), levando a Rede Federal à configuração de 
aproximadamente 1.000 unidades ao final desta década, com pelo menos 550 mil 

alunos em cursos de nível médio presenciais e 363 mil alunos em cursos a distância, 

com apoio de laboratórios móveis (MEC, 2011a, p. 72, grifo nosso). 

 

 

A estratégia apresentada na Nota Técnica é a de ampliar o acesso por meio do Sistema 

Escola Técnica Aberta do Brasil
53

 (e-Tec). Na proposta do novo PNE, não há previsão de 

dados que se refiram à consolidação da EaD nas instituições públicas, nem previsão de 

investimento em pesquisas na área, conforme estava previsto no PNE 2001-2010 

(RODRIGUES; LIMA; FARIA, 2011).  

No segundo documento da Nota Técnica, que traz a Planilha Financeira de 

investimento necessária ao novo PNE, porém, a EaD aparece com impacto na expansão do 

ensino superior no Brasil para atingir a “Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matrícula da 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurando a qualidade da oferta”. A planilha financeira apresenta: “[...] aumento de 5,3 

milhões de matrículas, sendo 26,4% públicas (1.148.519) e dessas 50% presenciais (709.206) 

e 50% EaD (709.206) ao custo de R$ 15.5 mil e R$ 3,09 mil/aluno-ano, respectivamente”[sic] 

(MEC, 2011b, p. 1). Ou seja, de acordo com esse documento, os custos da EaD estão 

correspondendo a menos de 30%, se comparados aos da educação presencial, e só na rede 

pública haverá um acréscimo em torno de 410% da oferta de EaD
54

.  

                                                
53 A e-Tec foi lançada em 2007 pelo MEC e visa à oferta de educação profissional e tecnológica a distância e 

tem o propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em 

regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Os cursos são ministrados por 

instituições públicas. 

54 Considerando-se que em 2009 os dados indicaram 838.125 matrículas na EaD no ensino superior do Brasil e 

que, destas, 20,6% são oriundas do setor público, então, este possuía em 2009 mais de 172.000 matriculados. 

Se a meta é chegar aos 709.206 matriculados, pode-se inferir que o aumento chegará a mais de 410% até 

2020.  
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Por conta dessas condições (concentração na formação de professores, na iniciativa 

privada e a baixo investimento) é que há discussões com relação à EaD, e a Conferência 

Nacional de Educação (Conae) traz posicionamentos sobre essa realidade. O Documento 

Final da Conae apresenta a EaD como uma estratégia de solução emergencial para a formação 

de professores no Brasil, que deveria ser admitida somente em casos de não haver 

possibilidades de cursos presenciais.  

A formação inicial deverá se dar de forma presencial, inclusive aquelas destinadas 

aos/à professores/as leigos/as que atuam nos anos finais do ensino fundamental e no 

ensino médio, como aos/às professores/as de educação infantil e anos iniciais do 

fundamental em exercício, possuidores/as de formação em nível médio. Assim, a 
formação inicial pode, de forma excepcional, ocorrer na modalidade de EaD  para 

os/as profissionais da educação em exercício, onde não existam cursos presenciais, 

cuja oferta deve ser desenvolvida sob rígida regulamentação, acompanhamento e 

avaliação. Quanto aos/às profissionais da educação em exercício, sua formação 

continuada pode, de forma excepcional, ocorrer na modalidade de EaD, nos locais 

onde não existam cursos presenciais. A oferta de formação deve ser ampliada e 

contar com a participação dos conselhos estaduais e municipais de educação, a fim 

de garantir as condições de acompanhamento dessa formação. A formação e a 

valorização dos/das profissionais do magistério devem contemplar aspectos 

estruturais, particularmente, e superar as soluções emergenciais, tais como: cursos 

de graduação (formação inicial) a distância (CONAE, 2010, p. 80, grifo nosso). 

A articulação entre o MEC e os sistemas de ensino, envolvendo as universidades no 
contexto da implantação de um sistema nacional de educação, deve visar às políticas 

públicas de ampliação e interiorização da oferta do ensino superior gratuito e de 

qualidade, priorizando o ensino presencial e fazendo o acompanhamento dos  

cursos de EaD, de maneira que estes, quando forem necessários, sejam implantados 

com qualidade social (CONAE, 2010, p. 84, grifo nosso). 

 

Zuin (2010, p. 970), ao analisar o Documento da Conae, no que se refere às 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), argumenta: “Um dos principais, senão o 

principal, destaque presente no Documento-Referência sobre a relação entre as TIC e a 

educação se refere à educação a distância (EaD).”  

Para o autor, a preocupação dos educadores brasileiros em relação à EaD, expresso 

no documento da Conae, transparece a apreensão em relação a uma nova roupagem de 

tecnicismo e de aligeiramento da formação.  

[...] tais políticas de formação, cujo aligeiramento é de grande interesse das 

chamadas indústrias de diplomas, revigoram o tecnicismo educacional em nosso 
país, em tonalidades mais afeitas à sociedade do capitalismo transnacional 

ultratecnológico. Diferentemente do conluio observado entre o governo militar 

brasileiro e os empresariados nacional e internacional, durante o período da ditadura 

e da consolidação das bases do capitalismo monopolista, a possibilidade de 

existência do novo tecnicismo se esteiaria na instrumentalização tecnológica a 

serviço dos interesses de tais "empresas", numa escala de progressão geométrica 

quando comparada àquela de progressão aritmética do governo militar (ZUIN, 2010, 

p. 971). 
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Sobre isso, encontra-se no Documento Final da Conae a indicação de que práticas 

aligeiradas devem ser extintas das políticas de formação, por parte principalmente de setores 

privados, denominados “empresas”. 

[...] extinguir, ainda, todas as políticas aligeiradas de formação por parte de 

“empresas”, por apresentarem conteúdos desvinculados dos interesses da educação 

pública, bem como superar políticas de formação que têm como diretriz o parâmetro 

operacional do mercado e visam um novo tecnicismo, separando concepção e 

execução na prática educacional (CONAE, 2010, p. 80). 

 

Para Zuin (2010), a preocupação expressa no Documento Final da Conae em relação 

à EaD está na necessidade de se equacionar a qualidade do processo ensino-aprendizagem em 

função da comparação qualitativa que se faz com o ensino presencial. 

 

O pressuposto básico do Documento-Referência é o de que não há como 
desconsiderar as diferenças qualitativas existentes entre processo de ensino e 

aprendizagem realizado presencialmente e a distância. Se, já nos processos 

formativos presenciais, há várias dificuldades de acompanhamento e avaliação dos 

problemas de toda ordem que possam surgir, o que dizer de tais dificuldades 

ocorridas em processos a distância?  (ZUIN, 2010, p. 972). 

 

O Documento Final da Conae reconhece a necessidade de desenvolvimento de 

habilidades dos professores para o uso das TICs, numa perspectiva de transformação da 

prática pedagógica, reforçando a importância das novas tecnologias tanto na formação inicial 

quanto na formação continuada. Porém, a EaD é considerada como complemento formativo. 

Zuin (2010, p. 974) argumenta que o Documento Final da Conae mostra dois 

posicionamentos em relação à EaD: 

1) dever-se-ia coadunar as práticas educacionais a distância com a formação 

continuada, uma vez que se trataria de um espécie de complemento formativo 

importante para o desenvolvimento do capital cultural dos agentes educacionais. 

Justamente por se tratar de um complemento, ela não poderia se associada aos 

processos formativos/educacionais iniciais, os quais demandariam a presença efetiva 

dos professores; 2) se houvesse o incentivo da associação entre a EaD e os cursos de 

formação inicial de forma ampla e irrestrita, então, se legitimariam a produção e a 

reprodução desenfreada da chamada indústria de diplomas. 

 

Zuin (2010) aponta que o posicionamento dos educadores brasileiros, no que se refere 

à EaD, quando da elaboração do Documento Final da Conae, pautou-se fundamentalmente 

pela reação contrária à proliferação da indústria do diploma e à possibilidade de revitalização 

do tecnicismo pedagógico originário no Regime Militar. 

Contra a proliferação da indústria de diplomas, observa-se, no documento da Conae, 
o alerta da possibilidade de revitalização do tecnicismo pedagógico, cujas 
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influências em nosso país são notadas desde a época do regime militar. Torna-se, 

portanto, decisiva a promoção de um debate nacional para que sejam elaborados 

projetos pedagógicos relativos a uma educação a distância compromissada, por 

exemplo, com um número proporcionalmente adequado de estudantes e de 

professores, tal como foi destacado naquele documento. E que, sobretudo, considere 

as especificidades teóricas e práticas de cada curso que possa ser realizado a 

distância, seja ele de formação inicial ou continuada. Talvez assim se torne viável 

um projeto de educação a distância para cursos de formação continuada e inicial que 

não sejam comprometidos com uma educação que tenha como principal escopo a 

compra e venda de diplomas (ZUIN, 2010, p. 977-978). 

 

O estudo de Evangelista (1988) aponta que o movimento de modernização ou 

tecnificação da educação e da escola no Brasil se iniciou efetivamente no Estado Militar e, 

por isso, sofreu diversas críticas, como a de ser considerada como uma pedagogia tecnicista, 

com uma dicotomia entre conteúdo e método no trabalho escolar. No que se refere aos 

aspectos técnicos e metodológicos da educação, criticava-se a fragmentação e a divisão social 

do trabalho nas relações escolares. 

Evangelista (1998, p. 2) entende que o movimento de tecnificação da educação se 

configurou como “Um conjunto de ações que vêm se desenvolvendo no sentido de, pelo 

menos em teses, multiplicar a capacidade de atendimento das necessidades educativas, através 

da ação de medidas que tornem a educação um fazer científico e técnico, eficiente e 

produtivo”. Ou seja, fica claro o vínculo estabelecido entre a concepção capitalista e 

neoliberal e o movimento de tecnificação da educação no Brasil, vivenciado nos últimos anos 

do século XX, em que as tecnologias e a EaD eram utilizadas. O movimento foi visto como 

uma estratégia para mudar o foco da educação de uma análise com visão política, para um 

enfoque nos aspectos técnico-metodológicos, ou seja, uma forma de alienação, com o uso de 

mecanismos que facilitam a manipulação social.  

É nesse contexto que se deu a efetiva inserção de tecnologias na educação. Nesse 

período, como observa Evangelista (1988, p. 3), 

Ocorreram na sociedade brasileira múltiplas ações visando a tecnificação da 

educação. Os meios envolvidos são o rádio e a televisão, principais recursos da 

teleducação, que definida de maneira simples é entendida como educação a distância 

através de qualquer meio de comunicação, como o rádio, cinema, televisão, 
correspondência, audiovisuais, cassetes, satélite, etc., e que normalmente ocorre 

através dos multimeios. 

 

Esse contexto político e social permeando a educação, a inserção das tecnologias, 

tidas como elementos modernizantes da educação, refletiu dois movimentos:  
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De um lado a crítica à ação imperialista conduz à recusa dos instrumentos 

tecnológicos, porque reproduzem a sociedade e sua divisão, e de outro a 

implementação daqueles recursos prossegue realizando os objetivos da educação 

como técnica social em sua versão brasileira (EVANGELISTA, 1998, p. 22). 

 

Evangelista (1998, p. 25), ainda, analisa: 

A tecnologia educacional não contribuiu significativamente para o desenvolvimento 

da educação, restringindo-se sua presença e utilização em „setores específicos‟, 

como os voltados ao treinamento da mão-de-obra para o comércio e a indústria: 

SENAC e SENAI e os ligados à área de treinamento, sob a forma de ensino a 

distância, como o CETEB – Centro de Ensino Técnico de Brasília.  

 

Essa restrição fez com que a comunidade acadêmica e escolar desenovesse 

resistência ao uso da tecnologia. As tecnologias, as práticas de formação por meio da EaD e a 

sociedade industrial tecnologizada chegaram à sociedade brasileira em meio ao precário 

atendimento aos direitos à saúde, à educação e à moradia da maioria da população. Sem 

contar que o fracasso escolar acabou por ser atribuído às tecnologias e às próprias 

experiências com a EaD. 

Esse fracasso, todavia, não pode ser atribuído à EaD, mas, sim, à política neoliberal, 

que optou pela educação superior brasileira. Dourado (2008b, p. 104) argumenta: 

Nesse contexto, as políticas de expansão direcionadas à educação superior no Brasil 

assumem múltiplas facetas e novos contornos político-econômico e pedagógico e, 
certamente, articulam-se às concepções, tendências e pressões prevalescentes no 

cenário internacional para a educação superior, por meio dos acordos internacionais 

e da relação com os organismos multilaterais (em especial com o Banco Mundial), 

mas também são traduzidas por opções e feições assumidas pelas políticas 

governamentais em articulação com processos de regulação polissêmicos, que 

resultam na implementação de práticas e movimentos de reforma desse nível de 

ensino que, no caso brasileiro, vem sendo marcado, desde a segunda metade da 

década de 1990, por processos de privatização, diversificação e diferenciação 

institucional. 

 

As TICs proporcionam e potencializam a EaD e os seus processos comunicacionais 

diferenciados. Por isso, de certa forma, a EaD é associada às tecnologias. Entretanto, há de se 

considerar que EaD é, antes de tudo, educação. Não são as tecnologias que irão determinar 

sua capacidade de emancipar ou manipular, mas o uso que se faz delas e as intencionalidades 

das suas práticas no cotidiano. Se estiver imersa em uma concepção como a apontada por 

Dourado (2008), corre-se o risco de ela ser utilizada como política neoliberal, ao mesmo 

tempo em que pode servir como outra forma de se fazer educação. 
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Por isso, a EaD deve ser trazida ao palco das experiências de educação superior no 

Brasil, sobretudo nas instituições públicas
55

. Só assim será possível buscar práticas educativas 

que primem pelo envolvimento e pela transformação social e efetiva democratização do 

ensino, superando o instrumentalismo de mercado comumente atribuído à EaD.  

A EaD tem se constituído no continuum periferia-frisson. Está no frisson por conta 

de uma corrente de autores
56

 que a defendem e de números que demonstram o seu 

crescimento. Está na periferia por ser vista com certa desconfiança, sobretudo, na formação de 

professores. Sobre isso, Peters (2009, p. 23) argumenta: 

Devido à expansão exponencial da educação a distância na última década, o 

interesse por esta forma particular de ensino e aprendizagem aumentou de forma 

notável em muitos países. Nunca antes houve tanta gente pesando os prós e os 

contras desta forma de ensino e aprendizagem, nunca antes houve tantos 

experimentos tentando argumentar a favor e contra neste campo e nunca antes houve 

tantos novos defensores deste novo formato. 

 

Realmente, os números da expansão da EaD têm demostrado certa ampliação das 

experiências, mais concentradas em determinadas áreas, especialmente na formação de 

professores (GIOLO, 2010), e em determinada esfera, ou seja, no setor privado. Essa 

realidade tem gerado muitas narrativas simbólicas e abordagens no que se refere à EaD. 

 

2.2 A educação a distância como objeto: narrativas simbólicas e abordagens 

 

Quando trato das expressões sobre EaD, denominando-as de narrativas simbólicas, 

não tenho a pretensão de traçar uma análise do discurso social sobre ela, muito menos 

apresentar o poder simbólico presente em posicionamentos sobre o ensino a distância em 

diferentes instâncias. Em vez disso, ao tratar de narrativas simbólicas, recorro a Ianni (1991) 

que as relaciona com a construção da cultura social, como os mitos, os signos e as histórias 

que permeiam a convivência social em diferentes grupos. Além disso, considero o que Lévi-

Strauss (1950, apud ECO, 1991, p. 202) quando afirma: “Cada cultura pode ser considerada 

                                                
55 Michelotto (2010) relata que em Cuba, os cursos semipresenciais fazem parte do cotidiano da educação 

superior e acrescenta que a qualidade e compromisso social são parte de seus fundamentos para a 

democratização e ampliação do acesso, com mecanismo de construção da nação. 

56 Como exemplo, cito a obra organizada por Formiga e Litto (2009), que se propõe apresentar o estado da arte  

da EaD no Brasil, apresentando-a, porém, numa perspectiva de frisson. Mas outros autores como Alonso 

(2005), Toschi (2005), Rodrigues (2006) e Preti (2005) podem ser citados como exemplos de pesquisadores 

que acreditam nessa forma de fazer educação não como frisson, mas como política social e como forma de 

democratização do acesso e de incorporação das TICs. 
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como um conjunto de sistemas simbólicos em que, em primeiro lugar, se colocam a 

linguagem, as regras matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião”. Os 

sistemas simbólicos constituem determinada cultura e as narrativas são as expressões 

advindas do que é simbólico.  

Humberto Eco (1991, p. 201) acrescenta que: 

Nessa perspectiva, simbólica é a atividade pela qual o homem explica a 

complexidade da experiência, organizando-a em estruturas de conteúdo a que 
correspondem a sistemas de expressão. O simbólico não só permite 'nomear' a 

experiência, mas também organizá-la e, portanto, constituí-la como tal, tornando-a 

pensável e comunicável.  

 

Assim, recuperar algumas narrativas simbólicas nos permite perceber, de certa 

maneira, as repercussões da EaD em diferentes espaços e grupos sociais, por diferentes 

narrativas.  

De início, recupero um interessante slogan sobre a EaD: “Distance learning is 

green!” (WILLIAMSON, 2007). Essa foi a narrativa simbólica mais 'espirituosa' com a qual 

pude ter contato, durante todos os estudos sobre EaD. O discurso, apresentado no site de uma 

fundação não-governamental de educação a distância sediada nos Estados Unidos, é de que 

existem cinco razões pelas quais a EaD se torna “mais verde” do que outras experiências 

educacionais mais tradicionais. São elas: menos carros nas ruas para locomoção dos alunos e, 

portanto, reduzida emissão de carbono na atmosfera; reduzida ocupação humana do meio 

ambiente, pois não há necessidade de espaços destinados à grande agrupamento de pessoas; 

reduzidos espaços coletivos, que indicam menor consumo de energia; com a redução de 

consumo de energia, diminui o consumo de materiais para a organização de momentos 

coletivos; e um também reduzido consumo de papel, visto que a EaD se desenvolve online, na 

virtualidade, e não há necessidade de impressão de material.  

Visões como essa têm alimentado um frisson, ao mesmo tempo em que se 

apresentam por meio de narrativas simbólicas de concepção sobre a EaD. Poderíamos dizer 

que são peças publicitárias em torno da EaD, que imprimem certa visão e percepção dessa 

forma de fazer educação. A percepção de que a EaD é feita de dentro da casa do aluno, por 

meio apenas de um computador conectado, refere-se a um modelo de EaD no qual o aluno se 

torna o único responsável pelo seu aprendizado. Ora, definitivamente, não é esse o objetivo e 

a maior contribuição trazidos pelas experiências da EaD. Ficar em casa, economizar 

combustível e energia não é papel da EaD. Os seus objetivos devem ser outros e bem mais 

ousados, do ponto de vista estratégico, como política pública e de formação do sujeito. 
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Outras narrativas simbólicas que ecoam sobre a EaD são as que estão impressas no 

posicionamento das entidades de classe no Brasil, particularmente o Sistema Confea/CREA: 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Conselhos Regionais de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e o Conselho Federal de Biologia (CFBio).  

O CFBio publicou, em 09 de maio de 2008, a Resolução n° 151, que veta a emissão 

de registro profissional de biólogo para profissionais que tivessem concluído curso de 

Biologia por meio da EaD. Entretanto, uma liminar da Justiça Federal, em fevereiro de 2010, 

entendeu como inconstitucional a posição do CFBio, derrubando a resolução da entidade. O 

Decreto n
o
 5622/2005, inclusive, iguala a validade dos diplomas dos cursos a distância aos 

presenciais. 

Ainda em 2007, o Sistema Confea/Crea aprovou, no 6° Congresso Nacional de 

Profissionais, a menção de não apoiar a oferta de cursos a distância no campo da Engenharia. 

Entretanto, a entidade reconheceu, posteriormente, que o papel do Conselho não é o de 

autorizar ou não cursos de graduação, mas tão somente regulamentar a atuação profissional 

(SILVA, 2010). Mesmo assim, recentemente o Crea da Bahia publicou manifesto contra 

cursos de engenharia e arquitetura a distância (SANTOS, 2011). 

De acordo com o presidente do Crea/BA (apud SANTOS, 2011, p.1): 

O Plenário do Crea-BA, reunido em sua Sessão Ordinária n° 1.639, preocupado com 
a qualidade dos serviços que serão prestados à sociedade, com a formação 

profissional dos egressos dos cursos de Engenharia à distância e com o 

empobrecimento na formação dos profissionais da área tecnológica, fruto da baixa 

qualidade do ensino já observada em muitos cursos tradicionais, vem manifestar-se 

contrário ao ensino da Engenharia à distância, por entender que estes cursos não irão 

contemplar os conteúdos teórico-prático e laboratorial, atividades essenciais para os 

cursos de Engenharia, refletindo negativamente na credibilidade da profissão e no 

desenvolvimento sustentável do país, no estímulo à pesquisa, ciência e tecnologia, 

colocando o país numa condição subalterna, comprometendo a soberania nacional. 

 

Esses são alguns exemplos de narrativas simbólicas com que é vista a EaD. De certa 

forma, as mesmas razões que a Conae alega para se preocupar com as atuais práticas de EaD, 

a ponto de colocá-la como uma estratégia a ser usada apenas em casos emergenciais, ou seja, 

quando os cursos presenciais não puderem ser ministrados. Convive com essas posições, a 

visão da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), que vê a EaD como panaceia, 

com capacidade de alavancar o país.  

Sobre os aspectos positivos da educação a distância, a Abed (apud LITTO, 2011, p. 

1) divulga: 



95 

 

São vários, começando com a possibilidade de incluir em todas as formas de 

educação formal e informal as pessoas (normalmente 10% da população em 

qualquer país) incapacitadas por deficiências físicas e mentais de frequentar 

instituições convencionais de aprendizagem.  Também, pessoas que moram em 

lugares isolados, afastados dos locais onde é possível obter novos conhecimentos e 

habilidades, e pessoas que por força maior (por exemplo, estar essencialmente 

presos em casa precisando de cuidar de crianças, pessoas enfermas ou de idade 

avançada) não podem se deslocar. Assim, em vez dessas pessoas "irem" até a escola, 

a escola vai até elas. Outros beneficiados são pessoas que trabalham para sua 

sustentação e não podem frequentar aulas presenciais em horários tradicionais 

assim, fazendo um curso a distância via internet, eles podem participar, 
assincronicamente, de todas as atividades com todos os outros inscritos no curso, 

nos dias e horários mais convenientes.  Outrossim, EaD permite que pessoas 

participam em cursos de graduação e pós-graduação oferecidos por instituições de 

grande reputação acadêmica, sem sair das suas casas no Brasil. Esses são os 

principais pontos positivos da EaD.  

 

Percebe-se, nas argumentações da Abed, que o foco está na possibilidade de 

ampliação do acesso, ou seja, atender alunos em diferentes locais e distantes da sede de 

instituições que ofertam cursos presenciais. 

Em certa medida, esses posicionamentos acabam por impetrar uma determinada 

concepção de EaD, de gestão, da relação professor-aluno e de mediação pedagógica. O 

minimalismo impresso nessas narrativas simbólicas indica a responsabilização total do aluno 

por sua formação, como se não fosse necessária uma transposição didática de conteúdos. Ou 

seja, minimiliza-se o papel do professor. 

É interessante ressaltar as ponderações de Alonso (2010, p. 1322):  

As discussões sobre a EaD no ensino superior, para além das especificidades e 

singularidades intrínsecas a ela, vêm acompanhadas, quase sempre, do que seriam 

possibilidades e limites de seu uso. É frequente questionar, por exemplo, que 

especialidades ou campos da formação poderiam se prestar, mais ou menos, à sua 

organização. Vemos surgir assim "feudos", em que se convenciona trabalhar, ou 

não, com a EaD, isso como forma/modo de se conservar a qualidade na formação. E 

o termo qualidade se converte no critério para afirmar ou negar a EaD como 
possibilidade educativa. Este é um dos pontos para a reflexão em pauta. 

 

Destaco, sobremaneira, que a concepção de EaD é que traçará a abordagem a ser 

seguida nos processos formativos. Essas abordagens podem permear as práticas e as 

definições políticas e de gestão. 

Sobre as abordagens da EaD, recupera-se, inicialmente, neste trabalho, as reflexões 

trazidas por Belloni (1999). De acordo com a autora, diversas definições de EaD acabam por 

compará-la ao ensino presencial, como as de Peters (1973 apud BELLONI, 1999) e Moore 

(1990 apud BELLONI, 1999). A autora afirma que esses autores trabalham com conceitos que 
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buscam explicações a partir de um contexto socioeconômico mais amplo, ligado ao mercado 

de trabalho, sob a lógica educacional fordista, num modelo industrial de EaD. 

Analisando a EaD, Belloni (1999) mostra que outros campos, como a economia, a 

sociologia e a psicologia acabaram por influenciar a construção das abordagens à EaD. Na sua 

análise, a autora identifica dois modelos de abordagem: um com característica fordista e outro 

com perspectiva pós-fordista.  

Belloni (1999) mostra que a divisão do trabalho e o controle gerencial fazem parte do 

modelo fordista, no qual há baixa inovação de materiais e de responsabilidade do trabalho. 

Nesse modelo, há pouca variabilidade dos processos e quase nenhuma inovação dos produtos. 

Já no modelo pós-fordista existem as propostas de inovação dos produtos e valorização dos 

processos e a ênfase à autonomia, à flexibilidade, às iniciativas, mas com uma forte presença 

do fator „controle‟. Nas práticas da EaD, isso repercute sob o comando da equipe dos cursos. 

Dessa maneira, trata-se de uma perspectiva dual, vis-à-vis entre indústria, lógica de 

broadcasting e serviço, com a presença de mais interação nos processos. 

Além dessas visões discutidas por Belloni (1999), ainda há de se considerar a EaD 

para além da ideia de mecanização, segundo a lógica que valoriza a interação, que sobrepõe a 

perspectiva unicista da relação espacial e de localização. Feenberg (2001) entende a educação 

online como sendo regida pela lógica da cidade, com interações cosmopolitas. Cosmopolita 

no sentido de não-rígido, flexível e adaptável, como algo que se dá de forma espontânea e 

com facilidade. 

Argumentando sobre a mecanização da educação e da gestão na educação online, 

Feenberg (2001, p. 115) afirma: 

Mas, você também pode vislumbrar um resultado muito diferente que não é o 

modelo de fábrica, mas de uma instituição moderna, o da cidade. A cidade é 

cosmopolita, as interações favorecem a comunicação. O que interessa não é a 
eficiência, mas a liberdade. Não é dedicada à reprodução única, rígida e não está 

interessada na "melhor" forma de administrar, mas em flexibilidade, verificando 

todas as possibilidades e para o desenvolvimento do novo (tradução minha57). 

 

A partir dessas discussões de Belloni (1999) e Feenberg (2001), Toschi (2005) faz 

um estudo comparativo, como pode ser observado na Figura 16. É possível observar que as 

                                                
57 Original: “Pero también se puede vislumbrar un resultado muy diferente que no tiene como modelo la fábrica 

sino otra institución moderna; la ciudad. La ciudad es el lugar de las interacciones cosmopolitas y donde se 

potencia la comunicación. Su dios no es la eficiencia sino la libertad. No se dedica a la rígida reproducción de 

La única y "mejor" manera de gestionar, sino a la comprobación flexible de todas las posibilidades y al 

desarrollo de lo nuevo.” 



97 

 

divergências e similitudes entre os dois modelos transitam entre o processo de gestão dos 

cursos e a mediação pedagógica, ou seja, a forma pela qual os cursos são planejados e 

gerenciados. Por exemplo, a produção de materiais didáticos estandardizados em 

contraposição a materiais flexíveis, e em relação à interação no processo ensino-

aprendizagem e a mediação pedagógica, sendo um baseado em broadcasting e o outro na 

interação e valorização das trocas. 

QUADRO COMPARATIVO ENTRE O MODELO DE EaD FORDISTA E PÓS-FORDISTA 

Fordismo – Indústria – Fábrica 

Broadcasting 

Pós-fordismo – Serviços – Cidade  

Interativo  

produção em massa; 

produtos estandardizados; 

evita a interação pessoal e crítica; 

isolamento; 
pacotes educacionais; 

não se aproveita do que é melhor na rede; 

excesso de especialização (quem elabora não é quem 

ministra o curso); 

burocratização das tarefas; 

planejamento centralizado; 

distribuição em larga escala; 

alta relação professor/aluno. 

estar junto (professores e alunos); 

valorização das trocas e das atividades de 

comunicação; 

planejamento flexível; 
baixa relação professor/alunos; 

EaD como serviço (atendimento mais 

individualizado); 

cursos diversificados; 

trocas permanentes entre ensinantes eaprendentes; 

diversidade e diferenciação no planejamento do curso. 

Figura 16 – Quadro comparativo entre o modelo de EaD fordista e pós-fordista (TOSCHI, 2005, p. 93-94). 

 

Entretanto, Toschi (2005, p. 94) enfatiza que “Há, porém, um ponto em comum entre 

os dois modelos (fordista e pós-fordista), que é a responsabilização individual pela formação, 

isto é, nesses modelos o indivíduo é o responsável pela sua formação”.  

E, ainda, acrescenta que o modelo mais comumente utilizado na EaD tem sido a 

prática fordista de formação. 

Mesmo com a utilização de outros recursos didáticos (impresso, vídeo e cd-rom), em 

EaD, a lógica da fábrica prevalece à medida que as ferramentas de comunicação 

disponibilizadas nem sempre favorecem as interações entre alunos e entre professor 

e alunos. Constata-se, muitas vezes, a manutenção da concepção da comunicação 

hipodérmica, isto é, unidirecional. É justamente a adoção desta concepção que 
promove a divulgação da EaD como apenas instrucional e não formativa (TOSCHI, 

2005, p. 93). 

 

Há de se considerar que as práticas fordistas de EaD acabam por influenciar as 

narrativas simbólicas, produzindo discursos extremistas para os dois polos: da panaceia à 

negação. 

É mister, porém, compreender que a EaD, em sua essência, é educação, que 

incorpora tecnologias de informação e comunicação nos processos formativos. Alonso (2005) 
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analisa que a especificidade da EaD inclui o rompimento face a face, com as aprendizagens 

ocorrendo de forma a transcender o tempo e o espaço.  

A EaD teria sua especificidade ao se considerar que a relação face a face entre 

alunos e professores rompe-se e que as aprendizagens poderiam ocorrer em 

ambientes que transcendem as salas de aula, processando-se em outros tempos e 

espaços que não os marcados pelas escolas convencionais. Dessa maneira, a EaD 

teria como problema fundamental organizar processos de ensino-aprendizagem que 
“dessem conta” de suprir a não-presencialidade (ALONSO, 2005, p. 22). 

As reflexões de Alonso (2005) permitem, então, argumentar que para quem trabalha 

com a EaD, o encontro e o diálogo são permitidos pelas TICs. Assim, nessa perspectiva, as 

abordagens à EaD precisam considerar as possibilidades trazidas pelas TICs para que o 

diálogo e a formação crítica possam ocorrer. Por isso, considero procedente a afirmação de 

Alonso (2009) sobre a necessidade de ir além do encantamento com as TICs e buscar alcançar 

diferentes espaços formativos. As políticas educacionais podem dar condições para que sejam 

superadas algumas narrativas simbólicas de determinados grupos sociais e que levam à 

percepção da EaD com certa desconfiança ou como panacéia, assim como as instituições 

precisam se abrir a outras possibilidades educativas. Essas possibilidades podem ser 

proporcionadas pela EaD, em um processo de gestão e organização institucional.  

 

2.3 Gestão e organização da EaD: modelos e estruturas 

 

Em cada instituição de ensino, as práticas da EaD tomam certa compleição. Belloni 

(1999) as classifica como abertas e especializadas, integradas ou mistas e associadas ou 

consorciadas. Já Moore e Kearsley (2008) categorizam-nas como instituições com finalidade 

única ou dupla. E Peters (2001) trata a organização da EaD em single-mode, dual-mode ou 

mixed-mode. 

De fato, a classificação de Belloni (1999) transita em duas categorias principais, sob 

a óptica organizacional: como instituições especializadas (single-mode), que se dedicam 

exclusivamente à EaD, e como instituições integradas (dual-mode), que possuem práticas de 

EaD, mas não de modo exclusivo. Outrossim, uma terceira categoria trazida pela autora é a 

prática da EaD por meio de associações ou consórcios entre diferentes instituições, que são 

aquelas que atuam também em dual-mode.  

Na categoria de instituições especializadas, estão as universidades abertas. De acordo 

com Belloni (1999, p. 92), são “instituições autônomas, em geral de abrangência nacional, 
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que funcionam com orçamentos independentes (públicos e próprios) e estão habilitadas a 

fornecer seus próprios diplomas”. 

Belloni afirma que, do ponto de vista formal, há equiparação de estatutos e 

regulamentações entre as diferentes instituições de ensino a distância – as especializadas e as 

integradas. A autora diz ainda que as instituições especializadas se organizam em 

conformidade com modelos pautados nas estruturas industriais de produção e distribuição dos 

cursos, chamando-as de fordistas, justamente por apostarem na grande escala produtiva, a fim 

de apresentar otimização que justifique os grandes investimentos inicialmente implementados. 

Os modelos especializados são denominados de fordistas por terem como base a 

produção em massa: 

Um número relativamente pequeno de unidades de cursos utilizando “blocos 

multimeios” de materiais, cuja produção exige um volume relativamente importante 

de investimento em recursos humanos qualificados, recursos financeiros e técnicos. 

A viabilidade deste tipo de organização implica um grande número de estudantes, ou 
seja, um baixo custo unitário (BELLONI, 1999, p. 92-93). 

 

Essa prática, com cursos seletos, porém, com larga escala de alunos, é justificada por 

Belloni (1999) como necessária para viabilizar a sustentabilidade institucional, dado o baixo 

custo por aluno, e para atender às exigências de custo/benefício. Tudo isso porque os 

chamados “blocos multimeios” exigem alto investimento na sua produção, com pessoal 

qualificado e elevado nível técnico. Entretanto, enfatiza a autora, esse modelo de organização 

não é unanimidade na área: 

Muitas críticas têm sido feitas a este modelo de organização, como já vimos, por seu 

caráter excessivamente centralizado, burocratizado e hierarquizado, por sua ênfase 

na produção e distribuição de materiais, bem como por sua pouca flexibilidade, 

decorrente das características de economia de escala, que dificulta a atualização de 

seus cursos e o atendimento de novas demandas (BELLONI, 1999, p. 93). 

 

Além disso, a autora argumenta que o atual momento, de mudanças aceleradas, acaba 

por exigir flexibilidade em currículos, programas e materiais. Contudo, certos cursos têm sido 

planejados e preparados sem considerar a necessária flexibilidade, o que reduz drasticamente 

sua efetividade. Alerta Belloni (1999, p. 94): “Muitas vezes, determinados cursos têm de ser 

reformulados ou atualizados antes mesmo de terem seus custos amortizados, ou seja, antes de 

sua duração mínima prevista”. 

Isso traz implicações mais complexas para as instituições. De acordo com Belloni 

(1999), as características das instituições abertas tendem a ter a premissa de que as decisões 



100 

 

para a atualização ou a reformulação de materiais e cursos, que exijam investimentos 

adicionais, sejam tomadas pela administração central, e não pela equipe pedagógica. Belloni 

(1999) argumenta que a dependência financeira para os “blocos multimeios” dificulta ainda 

mais a atualização de cursos, as novas demandas e a utilização de métodos inovadores. 

Esta situação não implica apenas custos financeiros adicionais e problemas de 

planejamento, concepção e produção de materiais, como também gera dificuldades 

pedagógicas e de pessoal, exigindo muitas vezes remanejamentos de equipes inteiras 

tornadas obsoletas e contratação de especialistas externos à instituição. O 

surgimento de novas demandas específicas no mercado de trabalho acrescentam 

complicadores à situação, pois ao mesmo tempo em que criam novas oportunidades 

produtivas que podem significar novas fontes de recursos, podem também provocar 

a entrada no campo da EaD de novos provedores concorrentes, sejam empresas 

privadas de produção de materiais educativos, sejam instituições convencionais de 

ensino superior (BELLONI, 1999, p. 94). 

 

Belloni (1999) mostra, ainda, que as universidades abertas têm apresentado, em sua 

própria organização, uma linha hierarquizada, centralizadora e burocrática, com um trabalho 

baseado na segmentação e na divisão especializada do trabalho. Essa realidade, de acordo 

com Belloni (1999), tem contribuído para que as universidades se enfraqueçam diante das 

necessidades sociais e da concorrência. Ainda, citando Raggat (1993), Belloni (1999) afirma 

que a divisão entre equipes enrijece os limites entre elas e causa entraves quando se considera 

a necessária flexibilização para novas situações. 

[...] a segmentação do processo de trabalho estabeleceu limites rígidos entre as 

equipes responsáveis pelas diferentes fases do processo de ensino e suas 

características de especialização, racionalização e planejamento centralizado, que 

eram fatores de sucesso no modelo de produção de massa, passam a ser entraves 

para a flexibilização e adaptação a uma nova situação. Estes problemas são 

agravados quando relacionados com a introdução de novas tecnologias, o que pode 

gerar desqualificação e sobrequalificação de certas equipes (BELLONI, 1999, p. 94-
95). 

 

Ora, essas são dificuldades próprias de qualquer instituição mais convencional. De 

acordo com Belloni (1999), as universidades abertas estão agora se redefinindo e se 

reorganizando para uma perspectiva mais pós-fordista, com visão mais diversificada de cursos 

e materiais, com organização mais flexível, horizontalizada e descentralizada. Assim, será 

possível um retorno mais seguro e imediato, com perspectiva de atualização mais condizente 

e melhor atendimento às demandas. Entretanto, essas mudanças acabam por exigir 

investimentos adicionais. 

Já as instituições integradas, dual-mode, gozam de maior credibilidade no campo da 

educação por conta da oferta de cursos presenciais e permitem maior acesso às fontes externas 

de financiamento. De acordo com Belloni (1999), nessas condições, essas instituições podem 
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ser menos vulneráveis às dificuldades apresentadas anteriormente, visto que, por conta das 

experiências com cursos presenciais, podem obter feedback imediato. Mas alerta a autora 

dizendo que “Na realidade, porém, esta afirmação é muito mais teórica do que verdadeira. Na 

prática, as instituições integradas encontram dificuldades semelhantes de adaptação às novas 

exigências dos mercados (BELLONI, 1999, p. 95). 

Esse alerta se refere, principalmente, ao necessário processo de incorporação de 

novas tecnologias ao ensino, com formas mais abertas de aprendizagem, uso de diferentes 

mídias e a presença de atividades de tutoria e monitoria, algo novo para as práticas até então 

vivenciadas nas instituições convencionais. 

Tratando dos dois modelos institucionais, integrados e especializados, Belloni (1999, 

p. 96) considera que: 

Apesar de sua capacidade de desenvolver e distribuir cursos de alta qualidade, e com 

uma boa relação entre custo e benefício, e de concentrar-se nas necessidades de 

estudantes de tempo parcial, as universidades abertas, exclusivas de educação a 

distância, dificilmente podem competir de modo eficaz com as universidades 

“mistas” (dual-mode). Estas têm vantagens quanto à flexibilidade de suas estratégias 

de ensino e ao espectro mais amplo de cursos que elas podem oferecer.  

 

A tendência é de que as instituições mistas, dual-mode, sejam mais vantajosas, e para 

sustentar esse argumento Belloni (1999) cita as experiências desenvolvidas em países como a 

Austrália e os Estados Unidos, com larga experiência em dual-mode. Mas outra alternativa é 

levantada por Belloni (1999): trata-se de um modelo institucional de consórcio e associações 

entre diferentes instituições. Para a autora, os consórcios permitem a permuta de materiais e 

experiências, o que possibilita feedbacks mais rápidos e investimentos integrados entre as 

várias instituições.  

A categoria de modelo de instituições consorciadas para oferta da EaD tem por 

objetivo principal a otimização de pessoal e técnicas, como também de financiamento, para 

conseguir atender às mudanças necessárias à sociedade e ao mercado. Porém, há 

complexidades que dificultam o processo de gestão e organização. Belloni (1999, p. 97-98) 

alerta: 

No entanto, tais consórcios são em geral de grande envergadura e extremamente 

complexos para organizar e gerir, devido sobretudo à grande heterogeneidade das 

instituições envolvidas, especialmente quanto à dependência administrativa, 

dificultando bastante o processo de tomada de decisões.  
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Percebe-se, assim, que as instituições consorciadas para a oferta de EaD enfrentam 

condições desafiadoras de atuação em nome da otimização de recursos, o que exige posturas 

organizacionais diferenciadas e mais flexíveis. É interessante a ponderação trazida por Peters 

(2001), de que diferentes formas de organização repercutirão em aspectos didáticos e 

pedagógicos específicos dos cursos a distância. Ou seja, as instituições consorciadas podem 

ter o dia a dia dos cursos e a relação professor-aluno afetados pelas decisões e pela 

dependência organizacional. 

De acordo com Peters (2001), é justamente a política educacional, o planejamento 

institucional e os critérios organizacionais e logísticos que definirão a organização da EaD. O 

autor, conforme visto anteriormente, divide os modelos institucionais de EaD em três 

categorias: single-mode, dual-mode e mixed-mode. Entretanto, na interpretação de Peters, o 

dual-mode não trata daquela instituição que oferece cursos presenciais e a distância trazida 

por Belloni (1999), mas refere-se a instituições que oferecem cursos que possuem encontros 

presenciais e atividades a distância, ou seja, os alunos desses cursos vivenciam práticas tanto 

de ensino presencial quanto de ensino a distância. E as instituições single-mode são aquelas 

que se dedicam a atividades de telestudo, com cursos exclusivamente a distância.  

Sobre o single mode, Peters (2001, p. 42-43) ressalta: 

Do ensino a distância no single mode, como é oferecido por grandes 
teleuniversidades e por open universities, participam muitos estudantes. Algumas 

atendem dezenas de milhares deles. nelas, os estudantes ficam entregues, em todos 

os sentidos, mais ou menos a sua própria sorte, porque os sistemas de assistência são 

insuficientes. Aqui serve de padrão o tipo dos telestudantes que, em casa, separados 

da universidade e isolados de docentes, bem como de colegas, trabalham seus 

telecursos. O auto-estudo dirigido é característico dessa forma de ensino e 

aprendizagem (grifo do autor). 

 

Dessa forma, a compreensão de Belloni (1999) difere da forma pela qual Peters 

(2001) apresenta as universidades abertas. Belloni utiliza como critério o aspecto 

organizacional do curso, enquanto Peters considera o aspecto didático de atendimento aos 

alunos. 

Com efeito, das diferentes formas de institucionalização resultam questões didáticas 

específicas do ensino a distância que devem ser tomadas em consideração. Em 

palavras simples, é possível associar três concepções diferentes de telestudo, bem 
como das atitudes docente e discente (PETERS, 2001, p. 42). 

 

O mixed-mode, segundo Peters (2001), é aquele no qual há flexibilidade total, mas 

para o aluno, e não para a instituição. Nesse modelo, o processo educacional é escolhido pelo 

aluno, conforme suas necessidades e possibilidades, ou seja, o aluno pode escolher algumas 
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atividades a distância e outras presenciais em um mesmo curso, pois a instituição oferece 

todas as possibilidades. Para o autor, essa realidade é prevista para universidades futuras. 

Em universidades futuras, que ofereçam atividades didáticas tanto no estudo com 

presença quanto no telestudo e que se sirvam em volume ampliado de redes de 

meios de informação e comunicação eletrônicos (mixed mode universities), surgirá 

mais outro tipo de educação a distância. Ele poderá tomar em consideração de modo 

extraordinariamente flexível as necessidades dos estudantes, também dos estudantes 
em idade adulta intermediária ou já mais avançada. O modelo didático dominante 

será, nesse caso, o estudo autônomo, autodirigido, no qual os próprios estudantes 

decidem sobre o uso das ofertas didáticas feitas por diferentes meios e aproveitam o 

considerável espaço livre concedido para isso com base em estratégias próprias – 

desde o intensivo contato social num pequeno grupo de tutoria até o estudo 

autodirigido num ambiente didático digital e a troca de idéias via computer mediated 

communication com outros estudantes através da rede eletrônica (PETERS, 2001, p. 

43, grifo do autor). 

 

Além da visão organizacional de Belloni (1999) e da didática de Peters (2001), 

Moore e Kearsley (2007), como visto anteriormente, apresentam dois modelos institucionais 

de EaD, só que tendo como referência a finalidade institucional, que pode ser única ou dupla.  

A instituição com finalidade única é aquela em que a EaD é a atividade exclusiva e 

específica, com a dedicação de todo o corpo docente e de colaboradores da instituição. Tal 

compreensão se assemelha às instituições especializadas de Belloni (1999) e ao single-mode 

de Peters (2001). Ressaltam Moore e Kearsley (2007, p. 4) que “[...] as funções que exercem 

são diferentes daquelas em uma faculdade, universidade, sistema escolar ou departamento de 

treinamento tradicional”. Ponderam, ainda, que esse modelo não tem tido boa aceitação nas 

instituições maiores e com financiamento público nos Estados Unidos, e que, normalmente, 

esse modelo é adotado por universidades abertas. 

Em relação às instituições com finalidade dupla, Moore e Kearsley (2007) afirmam 

que são aquelas que já possuem campus estruturado para atividades presenciais, mas que 

agregam a EaD. No entanto, consideram que o corpo docente não se dedica exclusivamente às 

atividades de EaD e há necessidade de implementação de equipe especializada e de um 

espaço institucional para o desenvolvimento de atividades específicas, como produção de 

material e trabalhos técnicos necessários à EaD. 

Para gerenciar as atividades especiais de criação e ensino necessárias para a 

qualidade constante dos programas de educação a distância, a instituição com 

finalidade dupla estabelece uma unidade especial juntamente aos recursos aplicados 

no ensino convencional. Essa unidade possui normalmente uma equipe 
administrativa, produtores de conteúdo e especialistas técnicos cuja única 

responsabilidade é a educação a distância. Ela raramente tem seu próprio corpo 

docente; a maioria dessas unidades se vale do corpo docente da instituição a que 

pertencem para proporcionar conhecimento especializado. Geralmente, o corpo 

docente tradicional no campus se encarrega do ensino, muitas vezes, com auxílio de 
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professores em período parcial. Todos são gerenciados pela unidade de educação a 

distância (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 4-5, grifo dos autores). 

 

Dessa maneira, os modelos institucionais apresentados pelos autores consideram os 

aspectos positivos em cada modelo, ao mesmo tempo em que ponderam as fragilidades e 

complexidades. Mas destaca-se o que Peters (2005) alerta sobre os aspectos didáticos e como 

eles são afetados pelo modelo de organização da EaD, ou seja, pela política educacional da 

instituição. 

Na Figura 17 é possível observar os modelos de EaD apresentados por Moore e 

Kearsley (2007), Peters (2001) e Belloni (1999), de forma comparativa. 

QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS DE EAD NAS INSTITUIÇÕES 

Belloni (1999) Peters (2001) Moore e Kearsley (2007) 

- Modelo baseado na instituição: 

a) Instituições abertas e 

especializadas: são aquelas que 

oferecem exclusivamente a EaD e 

possuem aproximação com a 
abordagem fordista de EaD. 

b) Instituições integradas e 

mistas: são aquelas que ofertam 

cursos presenciais e a distância e 

possuem mais credibilidade, mas 

enfrenta desafios referente aos uso 

das TICs em função de ser algo 

novo nas instituições 

convencionais 

c) Instituições associadas ou 

consorciadas: são aquelas que 
atuam em conjunto na oferta de 

cursos EaD, possibilitando 

otimização de pessoal e técnicas, 

mas enfrenta desafios no que se 

refere à necessidade de mudanças 

na postura organizacional. 

- Modelo baseado na perspectiva 

didática do aluno. 

a) Single-mode: o estudante faz um 

curso totalmente a distância, sendo 

mais comum em telestudos, 
levando o aluno à um isolamento 

de docentes.  

b) Dual-mode: o aluno faz um 

curso em que há momentos a 

distância e há momentos 

presenciais, levando o aluno a estar 

mais em contato com a instituição 

e com os professores. 

c) Mixed-mode: é aquele curso no 

qual o aluno pode escolher dentre a 

possibilidade de realizar momentos 
presenciais ou a distância dentro de 

uma mesma disciplina ou 

conteúdo. É tratado como o uso de 

diferentes meios didáticos nos 

cursos e a escolha é do aluno. 

- Modelo baseado na finalidade 

institucional. 

a) Finalidade única: é aquela 

instituição em que a EaD é a 

atividade exclusiva e específica. 
Nesse modelo, os professores e 

colaboradores da isntituição se 

dedicam exclusivamente à EaD. 

b) Finalidade dupla: é aquela 

instituição em que agrega a EaD às 

atividades que já realizam em 

cursos presenciais, utilizando a 

estrutura dos cursos presenciais 

para a oferta da EaD. 

Figura 17 - Quadro comparativo entre os modelos de EaD nas instituições, elaborado a partir de Belloni (1999), 

Peters (2001) e Moore e Kearsley (2007). 

 

A UFG, sob essas três visões, está mais próxima do modelo de instituição com 

finalidade dupla (MOORE; KEARSLEY, 2007), com cursos que mesclam encontros 

presenciais e momentos a distância, segundo o dual-mode (PETERS, 2001) e se caracteriza 

como instituição mista, ofertando cursos presenciais e a distância (BELLONI, 1999).  

Essa característica da UFG se constitui a partir das suas experiências com a EaD e 

que serão descritas no próximo capítulo.  



3 CAMINHOS DA EAD NA UFG: FATOS E VERSÕES 

 

 

A EaD vivencia no Brasil – poderíamos dizer que até tardiamente, se comparada com 

outros países (TORRES; RAMA, 2010)  um movimento periférico-central, conforme 

discussão apresentada no capítulo terceiro. Por um lado, essa realidade atual poderia ser 

considerada como um avanço, visto que por longo período a EaD ficou esquecida na periferia 

das discussões educacionais e agora está presente com um volume de estudos significativos, 

embora sejam necessários avanços, conforme discutido no capítulo segundo. Por outro lado, 

essa realidade pode influenciar, de certa forma, o andamento dos processos de gestão e 

organização, inclusive emperrando mudanças institucionais, como reflexo das resistências e 

do preconceito em relação à EaD.  

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa, com o objetivo 

de compreender, analisar e interpretar o caminho e o panorama da EaD na UFG, instituição 

que já possui uma história de atuação e de consolidação na educação presencial. 

 

3.1 Elementos históricos, estruturais e indicadores básicos da UFG  

 

Até o final do primeiro semestre de 2011, a UFG possuía 20.289 alunos matriculados 

em 81
58

 cursos de graduação presenciais distribuídos em quatro cidades do Estado. Na pós-

graduação lato sensu presencial estão matriculados 4.243 alunos e na pós-graduação stricto 

sensu, 1.550 alunos no Mestrado e 650 matriculados no Doutorado – todos presenciais. 

A Figura 18 permite visualizar que a capital do Estado, Goiânia, concentra o maior 

número de alunos dos cursos presenciais da UFG, com 14.171 matrículas na graduação. 

Catalão, localizada no Sudeste Goiano
59

, possui 2.828 alunos, e a cidade de Jataí, no Sudoeste 

do Estado, possui 2.730 matrículas ativas em junho de 2011. Essas três cidades foram 

                                                
58 De acordo com dados da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e de Recursos Humanos (Prodirh), a 

UFG possui 133 registros de cursos, pois se refere à quantidade de turmas abertas no processo seletivo, visto 

que um mesmo curso, com ingresso nos turnos noturno e matutino, é contabilizado duas vezes. 

59
 Para fins de planejamento estratégico governamental, Goiás foi divido em 10 (dez) regiões de planejamento: 

Região Metropolitana de Goiânia, Região Central, Região do Entorno do Distrito Federal, Região Sudoeste, 

Região Norte, Região Sudeste, Região Nordeste, Região Sul, Região Oeste e Região Noroeste (SEPLAN, 

2010). 
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responsáveis por 33,90% do Produto Interno Bruto de 2007 do Estado de Goiás, conforme 

dados da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento em 2010 (SEPLAN, 

2010). Ou seja, a UFG está presente fisicamente em centros econômicos do Estado. 

 

NÚMERO DE MATRICULADOS NOS CURSOS PRESENCIAIS DE GRADUAÇÃO E PÓS-

GRADUAÇÃO DA UFG, EM 2011 

Câmpus 
Matriculados na 

graduação 

Matriculados na pós-

graduação lato sensu 

Matriculados na pós-

graduação stricto sensu 

Goiânia 14.171 

4.243 

2.160 

Catalão 2.828 15 

Jataí 2.730 48 

Cidade de Goiás 560 - 

TOTAL 20.289 4.243 2.223 

 

Figura 18 - Número de matriculados nos cursos presenciais de graduação e pós-graduação da UFG, em 2011, 

conforme dados recebidos, via e-mail, da Prodirh, em 03 de junho de 2011. 

 

Em 2009, a UFG possuía 2.444 servidores técnico-administrativos em exercício, 

enquanto outros 730 prestavam serviços na UFG, porém, vinculados a empresas prestadoras 

de serviço (UFG; PRODIRH, 2010). Em relação aos docentes, os dados de 2009 publicados 

pela UFG e Prodirh (2010) apontam 1.800 professores efetivos e em exercício, sendo que 

destes, 1.110 são doutores, 583 possuem mestrado, 64 têm especialização e 42 possuem 

somente o curso de graduação.  

Até chegar, porém, a esta configuração atual, o caminho percorrido pela UFG foi 

longo. A fundação da UFG remete ao ano de 1959, fruto de um anseio da população da época. 

Nesse ano foi criada a Comissão Permanente para a Criação da Universidade do Brasil 

Central, presidida pelo então professor da Faculdade de Direito, Colemar Natal e Silva e 

composta por docentes das cinco escolas de ensino superior existentes em Goiânia  

Faculdade de Direito, Faculdade de Farmácia e Odontologia, Escola de Engenharia, 

Conservatório de Música e Faculdade de Medicina. O projeto elaborado foi entregue ao 

Congresso Nacional. A iniciativa teve o apoio dos estudantes, que se organizaram na Frente 

Universitária Pró-Ensino Federal, criada, também, em 1959.  

Como conquista advinda também desses dois movimentos, a UFG foi criada em 14 

de dezembro de 1960, e, hoje, caminha para o seu 51° aniversário. O primeiro reitor da UFG, 
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professor Colemar Natal e Silva, disse durante a aula inaugural, em 1961, que “a instituição 

deveria ser um centro de transformação pedagógica, cultural, social e política, inspirada na 

cultura e sem concepção ideológica pré-concebida”, referindo-se à necessidade de superação 

do modelo clássico predominante em outras instituições da época e de busca pela vanguarda 

de modelo de universidade, que deveria considerar a realidade contemporânea mundial 

daquele momento (OLIVAL, 1992). 

Sobre o nascimento da UFG, Dourado (2001, p. 51) afirma que a “A UFG nasce 

marcada por um discurso modernizante e identificado com as aspirações sociais de parcela 

significativa da população, sobretudo com as demandas estudantis encampadas pela UNE 

para a reforma universitária no país”.  

O surgimento da UFG acirra o embate entre ensino público e privado, este 

representado pela Universidade Católica de Goiás, criada um ano antes. Dourado (2001, p. 

43) argumenta que a “A criação da Universidade Católica, em 1959, e da Universidade 

Federal, em 1960, ancora-se no embate entre defensores do ensino público e do ensino 

privado, que encontrou na Maçonaria e na Igreja Católica, seus representantes privilegiados”.  

A UFG expandiu-se e, nos dias de hoje, no ensino presencial, está em quatro cidades 

do Estado de Goiás: dois câmpus em Goiânia, um em Catalão, um em Jataí e outro na Cidade 

de Goiás, conforme demonstrado na Figura 18, anteriormente. Além desses, existem outros 

espaços de atuação da UFG, não com cursos presenciais em andamento, mas sim com campos 

de estágios, principalmente na área da saúde, situados nas cidades de Firminópolis, Uruaçu e 

Morrinhos. Mendonça (2010, p. 277), em seu estudo sobre a extensão universitária na UFG, 

aponta: 

Especialmente, entre 1972 e 1986, a UFG passou por um processo de significativa 

interiorização, com o estabelecimento de campi avançados. As unidades foram 

criadas em Picos, PI (1972), Firminópolis-GO (1980), Porto Nacional-GO (1980), 
Jataí-GO (1980) e Catalão-GO (1984) [...]. A UFG, no período desde sua criação até 

1986, caracterizou-se pelo grande impulso dado à extensão, interiorização – 

principalmente pelo estabelecimento dos campi avançados – e pela expansão 

resultante desse processo.  

 

Mendonça (2010) sistematiza em seis as fases de desenvolvimento da UFG: a 

primeira delas é o momento de sua pré-fundação, com os movimentos de docentes e de 

estudantes das faculdades isoladas existentes no Estado. Uma segunda fase é a idealização de 

uma universidade que incluía os debates fecundos, entre ensino público e privado, laico e 

confessional e a natureza técnico-profissional, emanados da busca por uma nova cultura de 
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ensino superior. A terceira fase foi marcada por características tecnoburocraticas e 

desenvolvimentistas, em que o ensino superior teve um caráter meramente utilitarista. A 

quarta fase é a da excelência multiespacial da Universidade, na qual se desenvolveu a 

extensão, a expansão e a interiorização, por meio dos câmpus avançados. A quinta fase 

corresponde ao momento de democratização reflexa, em que se volta para a discussão de uma 

reconfiguração acadêmica e institucional. Por fim, a sexta fase caracteriza-se por uma 

neodemocratização, em que a UFG configurou-se pela reestruturação e reorganização política, 

administrativa, acadêmica e financeira, com ações implementadas em nome da 

democratização e do discurso da descentralização acadêmica. Esta última fase reflete a 

situação das universidades federais, abaladas no Brasil durante os anos de 1990, com as 

políticas de reestruturação do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).  

Oliveira (2000) mostra que o movimento que impulsionou as metamorfoses das 

universidades públicas no Brasil, em meados da década de 1990, foi motivado por aspectos 

tidos como relevantes e propulsores de uma necessária reformulação das instituições federais. 

Para o autor, são seis aspectos primordiais, resumidos da seguinte forma: 

a) O esgotamento do modelo único baseado na indissociabilidade ensino-pesquisa-

extensão; b) o tamanho do sistema extremamente modesto para as dimensões e 

necessidades do país; c) a inadequação do processo de credenciamento de novas 

instituições, gerando um sistema sem competição e de baixa qualidade; d) a falta de 

um sistema abrangente de avaliação do ensino de graduação; e) o desafio de 

modernizar o ensino de graduação; f) a ineficiência do uso dos recursos públicos na 
parte federal do sistema (OLIVEIRA, 2000, p. 70). 

 

O autor se refere ao período do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1998), quando houve a indução para a flexibilização e a diversificação do sistema de 

educação superior no Brasil. A UFG experimentou os impactos dessa política, que provocou 

alterações na gestão, na avaliação, no financiamento, no currículo, na pesquisa e na pós-

graduação (OLIVEIRA, 2000). 

De acordo com o Estatuto da UFG, as estruturas acadêmica e administrativa da 

instituição são compostas por: Assembleia Universitária, constituída pela comunidade 

universitária em geral, com atribuições não-deliberativas; Conselho de Integração 

Universidade-Sociedade, também não-deliberativo, mas como um espaço privilegiado de 

interlocução com diversos setores da sociedade; administração central; unidades acadêmicas e 

câmpus do interior do Estado. 
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A administração central é composta por: Conselho Universitário (Consuni); 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (Cepec); Conselho de Curadores e 

Reitoria. O Consuni é o organismo máximo de função normativa da universidade e é 

composto pelos vice-reitor, diretores das unidades acadêmicas, diretores dos câmpus do 

interior, pró-reitores, representantes de docentes, servidores e discentes, sendo presidido pelo 

reitor. Já o Cepec é um organismo de supervisão e deliberação, composto por três câmaras 

setoriais: de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação, e de Extensão e Cultura. Cada câmara 

setorial é composta pelos respectivos coordenadores de cursos das unidades acadêmicas. Os 

coordenadores de cursos de graduação compõem a Câmara de Graduação; os coordenadores 

de cursos stricto sensu, a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; e os coordenadores de 

atividades de interação com sociedade, a Câmara de Extensão e Cultura. Assim, o Cepec é 

composto por representantes de membros de cada Câmara, eleitos pelos pares e por 

representantes de docentes, servidores e discentes. O Conselho de Curadores é um órgão de 

fiscalização econômico-financeira, composto por representantes da UFG (escolhidos entre 

membros do Consuni e do Cepec, dos corpos docente e discente, e de servidores), do MEC, 

do Governo do Estado de Goiás, de entidades empresariais e da classe trabalhadora. A Figura 

19 mostra a estrutura organizacional da UFG. 
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Figura 19 - Estrutura organizacional da UFG (UFG, 2010).  

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UFG 
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Em nome da autonomia universitária, o Estatuto da UFG permite a criação de 

conselhos, comissões e grupos de trabalho, de acordo com as necessidades da Universidade e 

com o regimento próprio de cada uma dessas instâncias. Ao observar a Figura 19, é possível 

identificar que o Ciar  órgão que tem como função principal o apoio às atividades que 

integram as TICs na UFG  está ligado à Reitoria, como órgão complementar. De acordo com 

a Seção VI do Estatuto e Regimento Geral da UFG, os órgãos complementares são instâncias 

com atribuições técnicas, científicas ou culturais de apoio às atividades de ensino, pesquisa, 

cultura e interação com a sociedade. 

A Figura 19 mostra, também, as unidades acadêmicas que estão ligadas a cada 

câmpus. Cada unidade acadêmica e os câmpus do interior possuem vínculo direto com a 

Reitoria. Em cada uma dessas instâncias são ofertados cursos e estão lotados professores para 

o desempenho de suas funções docentes. Os cursos são originados nas unidades acadêmicas e 

nos câmpus do interior do Estado, instituídos pelo grupo de professores que neles atuam, e 

para serem aprovados passam pelos seus colegiados internos, seguindo, posteriormente, para 

as demais instâncias: câmaras setoriais, Cepec e Consuni. Em relação aos cursos de extensão, 

estes são aprovados apenas na sua origem, nos colegiados das unidades ou dos câmpus do 

interior e na Câmara de Extensão e Cultura. Os cursos de extensão também podem ser 

ofertados pelos órgãos, coordenadorias e demais instâncias da universidade. 

Neste contexto, é necessário, agora, visualizar um panorama acadêmico e histórico 

da EaD na UFG: seu alcance, seu contexto, suas fases, seus projetos e programas, para além 

das ações em andamento, mas ações que foram iniciadas ainda em 2000.  

 

3.2 Panorama da EaD na UFG 

 

A oferta de cursos de graduação e pós-graduação a distância no Brasil exige 

credenciamento institucional no Ministério da Educação, conforme artigo 80 da LDB n. 

9394/1996. O Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta o artigo 80 da LDB 

e estabelece que as instituições, para atuarem com a EaD, necessitam se credenciar, como 

também credenciar os seus polos de apoio presencial. O Decreto n. 6.303, de 12 de dezembro 

de 2007, é o instrumento que trata do credenciamento institucional. 
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A UFG recebeu credenciamento, em caráter experimental, por meio de três portarias 

ministeriais, de 2006 a 2009, no bojo da política de indução para práticas da EaD do Governo 

Federal, devido ao Sistema Universidade Aberta do Brasil: 

a) Portaria n. 873, de 07 de abril de 2006: credencia de forma experimental, por 

dois anos, para oferta de cursos a distância de graduação e pós-graduação, 

condicionado a cadastro, pela instituição, no sistema do MEC - Sapiens para 

oferta de EaD; 

b) Portaria n. 1050, de 22 de agosto de 2008: extingue a anterior e credencia, por 

dois anos, em caráter experimental, para oferta de cursos a distância de 

graduação e pós-graduação, exclusivos do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil; 

c) Portaria n. 858, de 04 de setembro de 2009: extingue a anterior e faz o 

credenciamento experimental por dois anos apenas dos cursos aprovados no 

âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Condiciona a apresentação de 

solicitação de credenciamento pleno por parte das instituições até 28 de fevereiro 

de 2010. 

O credenciamento pleno veio em 2010, com a Portaria n. 1.369, de 07 de dezembro 

de 2010, que lista as instituições  entre elas a UFG  habilitadas para a oferta plena de 

educação a distância, em nível de graduação e pós-graduação, por um período de cinco anos. 

Além disso, na mesma Portaria são credenciados 768 polos do Sistema UAB em todo o 

Brasil, os quais as instituições podem utilizar como polos de apoio presencial. No Sistema de 

Consulta de Instituições Credenciadas para Educação a Distância e Polos de Apoio Presencial, 

Módulo de EaD do e-MEC, a UFG possui registros de 21 polos (MEC, 2011c).  

Todos esses polos integram o Sistema Universidade Aberta do Brasil, e o vínculo 

com a UFG é estabelecido mediante convênio com os governos estadual e municipais, aos 

quais cabe a responsabilidade pela manutenção e conservação dos polos. O Estado, os 

municípios e os integrantes do Sistema UAB também recebem recursos para incremento de 

infraestrutura do polo. A listagem de polos de apoio presencial registrados no e-MEC como 

espaços credenciados para atuação da UFG em cursos de pós-graduação e graduação a 

distância são listados na Figura 20. 
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LISTAGEM DOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL DA UFG PARA OFERTA DE EAD 

Cidade do Polo Denominação do Polo 
Esfera 

administrativa 

Águas Lindas/GO Polo UAB – Águas Lindas de Goiás Municipal 

Alexânia/GO Polo UAB – Alexânia “Cora Coralina” Municipal 

Alto Paraíso de Goiás/GO Polo UAB Alto Paraíso de Goiás Municipal 

Anápolis/GO Polo Anápolis Municipal 

Aparecida de Goiânia/GO 
Centro Municipal de Educação Profissional – 

Aparecida de Goiânia - UAB 
Municipal 

Catalão/GO Polo UAB – Catalão Municipal 

Cezarina/GO Centro de Ensino Superior de Cezarina – UAB Municipal 

Formosa/GO 
Polo de Apoio Presencial do Município de 

Formosa – UAB 
Municipal 

Goianésia/GO 
Polo de Apoio Presencial da UAB de 

Goianésia 
Municipal 

Goiás/GO 
Polo de Educação a Distância Vila Boa de 

Goiás 
Municipal 

Inhumas/GO 
Polo de Apoio Presencial da UAB de Inhumas 

 
Estadual 

Iporá/GO 
Polo de Apoio Presencial da UAB Iporá – 

Colégio Estadual Elias Araújo Rocha 
Estadual 

Mineiros/GO Polo Universitário de Mineiros – GO Municipal 

Morrinhos/GO Polo Morrinhos – Goiás Estadual 

Piranhas/GO Polo da UAB de Piranhas - GO Estadual 

Posse/GO Polo UAB Posse - GO Estadual 

Rio Verde/GO Polo UAB – Rio Verde Estadual 

São Miguel do Araguaia/GO Escola Estadual Castelo Branco Estadual 

São Simão/GO Polo UAB – São Simão Municipal 

Uruana/GO Polo UAB de Uruana - GO Municipal 

Votuporanga/SP Polo Municipal de Votuporanga - UAB Municipal 

 

Figura 20 - Listagem de polos de apoio presencial da UFG para oferta de EaD, conforme dados disponíveis no 

site do Sistema UAB, em 08 de junho de 2011. 

 

A Figura 20 mostra que sete polos são originados da esfera estadual de Goiás e 

outros 14 polos, de responsabilidade da esfera municipal, sendo que um deles está situado no 

Estado de São Paulo.  

Os números coletados nas coordenações dos cursos a distância em funcionamento na 

UFG indicam que a instituição possui, no primeiro semestre de 2011, 2.121 alunos 

matriculados nos cursos de graduação a distância. Nos cursos de extensão, são 1.550 alunos 

com cursos em andamento e na pós-graduação lato sensu, 1.783 alunos nos cursos em 

andamento. A pós-graduação stricto sensu possui 50 alunos matriculados. Ao todo, a UFG 

possui 5.504 alunos nas suas atividades de ensino por meio da EaD no primeiro semestre de 
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2011, com cursos em andamento. Esse valor se aproxima do número de alunos matriculados 

nos cursos presenciais dos câmpus de Jataí e Goiás juntos (ver Figura 18). 

Os dados mostram que, em junho de 2011, a UFG possui 10,45% dos seus alunos na 

graduação a distância, visto que o ensino presencial possui 20.289 alunos matriculados, 

conforme mostrado, também, na Figura 18. 

A listagem de cursos a distância em andamento pode ser observada na Figura 21. 

 

LISTAGEM DOS CURSOS A DISTÂNCIA EM ANDAMENTO NA UFG,  

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 

Curso Ingressantes 
Matrículas 

em 2011 
Situação 

Graduação 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

(Consórcio Setentrional) – Iniciado em 2007 
163 8660 

Concluído em 2011 

Ofertado pelo Pró-

Licenciatura 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

(Consórcio Setentrional) – Iniciado em 2008 
227 133 

Em andamento 

Ofertado pelo Pró-

Licenciatura 

Ciências Biológicas - Licenciatura (Parfor) – 

Iniciado em 2011 
93 93 

Em andamento Ofertado 

pelo Sistema UAB 

Ciências Biológicas - Licenciatura – Iniciado 

em 2011 
210 210 

Em andamento (Convênio 
Binacional UFG e 

Universidade Pedagógica 

de Moçambique) 

Administração, – 

Iniciado em 2007 
463 120 

Concluído em 2011 

Projeto Piloto do Sistema 

UAB 

Licenciatura em Física – Pró-Licenciatura 

(Consórcio Setentrional) –  

Iniciado em 2008 

268 103 
Em andamento Ofertado 

pelo Pró-Licenciatura 

Licenciatura em Física (UAB) –  

Iniciado em 2008 
50 15 

Em andamento Ofertado 

pelo Sistema UAB 

Licenciatura em Física (UAB) – Iniciado em 

2009 
150 143 

Em andamento Ofertado 

pelo Sistema UAB 

Licenciatura em Artes Visuais (UAB) – 

Iniciado em 2007 
405 243 

Em andamento Ofertado 

pelo Sistema UAB 

Licenciatura em Artes Visuais (UAB) – 

Iniciado em 2009 
146 134 

Em andamento Ofertado 

pelo Sistema UAB 

Licenciatura em Artes Visuais – Pró-
Licenciatura (Consórcio Setentrional) – 

Iniciado em 2007 

231 112 
Em andamento Ofertado 

pelo Pró-Licenciatura 

Licenciatura em Artes Visuais (Parfor) – 

Iniciado em 2011 
226 226 

Em andamento Ofertado 

pelo Sistema UAB  

(Continua...) 

                                                
60 Esse é o número de alunos que participaram da Colação de Grau em março de 2011. Há, porém, alunos que 

não colaram grau e estão cursando as disciplinas nas quais foram reprovados, mas não consegui o número 

desses retardatários no curso. 
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LISTAGEM DOS CURSOS A DISTÂNCIA EM ANDAMENTO NA UFG,  

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 (cont.) 

Curso Ingressantes 
Matrículas 

em 2011 
Situação 

Graduação 

Licenciatura em Artes Cênicas (UAB) – 

Iniciado em 2008 
83 34 

Em andamento Ofertado 

pelo Sistema UAB 

Artes Cênicas -Licenciatura (Parfor) –  

Iniciado em 2011 
38 38 

Em andamento. Ofertado 

pelo Sistema UAB 

Licenciatura em Educação Física (UAB) – 
Iniciado em 2009 

314 216 
Em andamento. Ofertado 

pelo Sistema UAB 

Licenciatura em Educação Física (Parfor) – 

Iniciado em 2011 
215 215 

Em andamento. Ofertado 

pelo Sistema UAB 

Subtotal 3.282 2.121  

Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu 

Especialização em Metodologia do Ensino 

Fundamental 
700 451 

Concluído 

Sistema UAB 

Especialização em Tecnologias Aplicadas ao 

Ensino de Biologia 
350 350 

Em andamento Sistema 

UAB 

Especialização em Gênero e Diversidade na 

Escola 
168 122 

Em andamento Sistema 

UAB 

Especialização Multiprofissional em Saúde do 

Trabalhador 
160 160 

Em andamento Convênio 

com órgão público da 

Saúde 

Especialização Educação para a Diversidade e 

Cidadania 
700 700 

Em andamento Sistema 

UAB 

Mestrado Profissional em Matemática 50 50 
Em andamento Sistema 

UAB. 

Subtotal 2.121 1.833  

Cursos de Extensão 

Educação integral e integrada 500 500 
Em andamento Ofertado 

pelo Sistema UAB 

Aperfeiçoamento em Estatuto da Criança e do 

Adolescente 
245 245 

Em andamento Ofertado 

pelo Sistema UAB 

Aperfeiçoamento em Educação para as 
Relações Étnico-raciais 

200 200 
Em andamento Ofertado 

pelo Sistema UAB 

Formação Continuada de Conselheiros 

Municipais de Educação  
400 400 

Em andamento Ofertado 

por convênio com 

MEC/PRADIME 

Formação de Continuada de Dirigentes 

Municipais de Educação 
175 175 

Em andamento. Ofertado 

por convênio com 

MEC/PRADIME 

Formação Pedagógica, Tecnológica e de Gestão 

em EaD 
30 30 

Em andamento. Ofertado 

por professores da UFG. 

Subtotal 1.550
61

 1.550  

 

Figura 21 - Listagem dos cursos a distância em andamento na UFG, no primeiro semestre de 2011, elaborada a 

partir de dados obtidos nas coordenações dos cursos, no Centro de Gestão Acadêmica (CGA) e em 

consulta ao Ciar/UFG, em 07 jun. 2011.  

 

                                                
61 Em função dos cursos de extensão serem de curta duração e estarem em andamento, as matrículas de 2011 são 

as mesmas, se comparadas ao início do curso. Somente com a conclusão do curso será possível saber a 

diferença entre ingressantes e concluintes.  
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Os alunos dos cursos de graduação em EaD estão distribuídos em 23 polos de apoio 

presencial espalhados pelo Estado de Goiás, apesar de apenas 21 serem credenciados, 

conforme Figura 20, e também em três polos de apoio presencial em Moçambique, África. 

Estes últimos são fruto de um acordo bilateral
62

 envolvendo Brasil e Moçambique, no qual a 

UFG é participante com a oferta de curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância.  

A Figura 21 permite visualizar que grande parte da oferta de EaD na UFG está 

concentrada na formação de professores, confirmando os dados nacionais apresentados 

anteriormente (GIOLO, 2010). Além disso, observa-se também na Figura 21 que é por meio 

do Sistema Universidade Aberta do Brasil que grande parte dos cursos são ministrados.  

Na graduação, a desistência média é de 35,3%, quando se compara os ingressantes 

nos cursos com os matriculados ativos em 2011. O curso de graduação que apresentou maior 

diferença entre ingressantes e matriculados, em 2011, foi o de Administração, apresentando 

uma desistência de 74%, seguido do curso de Licenciatura em Física (UAB), turma de 2008, 

com desistência de 70% dos alunos. Os cursos iniciados em 2006 e 2007 apresentam uma 

média de 55,5% de desistentes, e aqueles iniciados em 2008 e 2009, juntos, apresentam uma 

média de 37,1% de desistências.  

Deve-se considerar que os cursos de Física também apresentam baixo índice de 

concluintes, se comparados com os ingressantes, e essa realidade ressoa na EaD. Além disso, 

com o passar do tempo, o índice de alunos ativos tende a ser menor a cada ano e, por isso, os 

cursos que se iniciaram em 2008 e 2009 podem estar com índice de ativos maior do que 

aqueles iniciados anteriormente.  

Nesta pesquisa, optou-se por denominar de “alunos desistentes”
63

 o resultado da 

diferença entre ingressantes e matriculados ativos, pois não há um estudo que indique as 

condições que levaram a essa diferença no contexto da cultura organizacional da UFG. 

                                                
62 A Portaria Normativa do Ministério da Educação n. 22, de 26 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial 

no dia 27 de outubro de 2010, institui o Programa de Apoio à Expansão da Educação Superior a Distância na 

República Popular de Moçambique, por conta do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Moçambique, assinado em julho de 1991. 
A Capes é a coordenadora do Programa no Brasil e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira (Unilab) é a coordenadora do Programa por Moçambique. Serão ofertados cursos de graduação 

a distância em Pedagogia, Biologia, Matemática e Administração Pública, que são conduzidos pelas 

universidades federais de Juiz de Fora (UFJF), de Goiás (UFG), Fluminense (UFF) e do Rio de Janeiro 

(Unirio), integrantes do sistema Universidade Aberta do Brasil.  

63 Considerando que os cursos a distância de graduação na UFG foram ofertados como projetos específicos, com 

organização pedagógica própria, então, os alunos reprovados estão contabilizados como ativos. Por sua vez, 

desprezou-se a possibilidade de pedidos de transferências de alunos e, por isso, o termo “desistentes” foi mais 

apropriado, visto que não há estudo que identifique essa diferença entre ingressantes e ativos na EaD da UFG. 
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Entendo que podem ser tanto aspectos relacionados ao interesse do aluno, como 

também relacionados aos polos, aos recursos tecnológicos, às questões pedagógicas e à gestão 

e organização do curso. Além disso, existem condições de estudo que interferem na dedicação 

do aluno, por exemplo, o corpo discente do curso de Administração era oriundo, em grande 

maioria, de funcionários do Banco do Brasil, e não se sabe até que ponto o excesso de 

trabalho na empresa pode ter prejudicado a dedicação do aluno, ou se foram fatores 

institucionais internos da UFG que contribuíram para as desistências
64

. Existem outras 

variáveis que podem ter influenciado as desistências, mas que não foram analisadas (perfil do 

aluno, contexto social, condições de infraestrutura, organização do curso, contexto da evasão 

no ensino superior brasileiro etc), pois não eram objeto de estudo desta tese. Dessa maneira, 

os dados da Figura 21 indicam a necessidade de se realizar uma avaliação sobre a diferença 

entre ingressantes e o número de alunos ativos nos cursos a distância na UFG, no contexto da 

sua cultura organizacional e considerando a evasão no ensino superior brasileiro como um 

todo. 

A Figura 22 mostra a abrangência geográfica dos polos de apoio presencial para o 

desenvolvimento das ações da UFG, com dados do primeiro semestre de 2011. É possível 

identificar o respectivo número de alunos dos cursos de graduação a distância em cada um dos 

polos.  

LISTAGEM DOS POLOS E DO RESPECTIVO NÚMERO DE 

ALUNOS NA GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFG,  

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 

Cidade 
Número de Alunos na 

Graduação 

Número de turmas 

no Polo 

Goianésia 245 8 

Aparecida de Goiânia 165 5 

Formosa 151 6 

Uruana 130 4 

Goiânia 139 5 

Alexânia 115 4 

Anápolis 115 6 

Mineiros 99 4 

Catalão 97 6 

(Continua...) 

                                                
64

 Em 2010, na UnB, Andrade (2010) realizou um estudo justamente sobre o curso piloto da UAB, de 

Administração, e concluiu que os motivos das altas taxas de evasão estavam ligados à gestão do curso, nas 

dimensões de estrutura e de situação. Ou seja, o fato de ter sido um curso a distância não é variável que 

interfere na evasão, pois o planejamento foi o fator preponderante. Mas vale destacar que a estrutura da EaD 

na UnB é diferente da estrutura da UFG (MARTINS, 2006). 
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LISTAGEM DOS POLOS E DO RESPECTIVO NÚMERO DE 

ALUNOS NA GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFG,  

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 

Cidade 
Número de Alunos na 

Graduação 

Número de turmas 

no Polo 

São Simão 93 4 

Iporá 83 4 

Goiás 63 5 

Inhumas 54 2 

Ceres 49 3 

Jataí 35 4 

Porangatu 31 2 

Cezarina 23 1 

Morrinhos 23 1 

Rio Verde 17 1 

Quirinópolis 15 2 

Firminópolis 14 1 

Alto Paraíso de Goiás 12 1 

Beiga/Moçambique 80 1 

Lichinga/Moçambique 65 1 

Maputo/Moçambique 65 1 

Administração – sem 

dados fornecidos pela 

coordenação sobre os 

pólos 

120 5 

Total 2.121 87 

Figura 22 - Listagem dos polos e do respectivo número de alunos na graduação a distância da UFG, no primeiro 

semestre de 2011, elaborada com dados obtidos nas coordenações de cursos a distância da UFG. 

 

Os cursos de Artes Cênicas, que possuem polo em Goiânia, e os cursos de Ciências 

Biológicas e Artes Visuais, com atividades presenciais no polo de Ceres/GO, não possuem 

credenciamento desses espaços, como mostrado na Figura 20. Esses três cursos foram 

iniciados antes do credenciamento definitivo desses polos, que foram mal avaliados durante 

visita de supervisão realizada pela Diretoria de Supervisão e Regulação da EaD, da 

Seed/MEC. A Figura 22 mostra, ainda, as cidades onde os cursos de graduação desenvolvem 

suas atividades presenciais e o total de alunos matriculados no primeiro semestre de 2011. 

É possível observar, também, na Figura 22, que, em 2011, a cidade que possui mais 

alunos de graduação a distância é Goianésia, situada na Região Centro-Goiano do Estado, 

com 245 alunos em oito turmas, seguida de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana 

de Goiânia, com 165 alunos em cinco turmas, e Formosa, na Região do Entorno do Distrito 
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Federal, com 151 alunos de graduação ativos no polo, em seis turmas. Essas cidades possuem 

maior quantidade de alunos, pois têm mais turmas em andamento. 

No que se refere aos alunos de pós-graduação a distância, a UFG desenvolve cinco 

cursos lato sensu e possui um curso stricto sensu em andamento. No primeiro semestre de 

2011, a UFG registra 1.833
65

 pós-graduandos matriculados em cursos a distância, sendo 1.783 

em cursos lato sensu e 50 alunos do curso stricto sensu.  

A Figura 23 mostra as cidades que possuem polos de apoio presencial, com alunos 

matriculados, em junho de 2011, nos cursos de pós-graduação lato sensu. A cidade que possui 

polo de apoio presencial com maior número de alunos é Inhumas, na Região Metropolitana de 

Goiânia, com 188 alunos ativos em três turmas. Em contraposição, está Posse, na Região 

Nordeste do Estado, com 33 alunos matriculados, e Catalão, no Sudeste do Estado, com 22 

matriculados em cursos de pós-graduação lato sensu, ambos com apenas uma turma. 

 

LISTAGEM DE CIDADES E NÚMERO ALUNOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO LATO SENSU A DISTÂNCIA DA UFG,  

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 

Cidade 
Número de Alunos de Pós-

Graduação Lato Sensu 

Número de turmas 

no Polo 

Inhumas 188 4 

Goiânia 160 3 

Morrinhos 138 2 

São Miguel do Araguaia 111 2 

Águas Lindas 104 3 

Mineiros 103 2 

Piranhas 103 2 

Rio Verde 99 2 

Aparecida de Goiânia 92 2 

Iporá 86 2 

Anápolis 78 3 

Formosa 74 2 

Goianésia 73 2 

Goiás 70 1 

São Simão 70 2 

Alexânia 50 2 

Itumbiara 45 1 

(Continua...)

                                                
65 Há outras 1.200 vagas previstas para o segundo semestre de 2011, para três cursos, sendo dois em convênio 

com o Ministério da Educação, oferecendo 950 vagas (Mídias na Educação, com 550 vagas, e Coordenação 

Pedagógica, com 400 vagas), por meio do Sistema UAB, e um curso por meio de convênio com o Ministério 

da Saúde, oferecendo 250 vagas (Epidemiologia). 
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LISTAGEM DE CIDADES E NÚMERO ALUNOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO LATO SENSU A DISTÂNCIA DA UFG,  

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 

Cidade 
Número de Alunos de Pós-

Graduação Lato Sensu 

Número de turmas 

no Polo 

Votuporanga/SP 34 1 

Posse 33 1 

Catalão 22 1 

Total 1.783 29 

Figura 23 - Listagem de cidades e número de alunos de pós-graduação lato sensu a distância da UFG, no 

primeiro semestre de 2011, elaborada com dados obtidos nas coordenações de cursos a distância 

da UFG. 

 

Já a extensão universitária é a atividade mais antiga da UFG, no que se refere à EaD, 

cujas vivências foram iniciadas em 2000. Foi nessa época que a UFG ofereceu o seu primeiro 

curso a distância, de Gestão Escolar. No primeiro semestre de 2011, 1.550 alunos estão 

matriculados em cursos de extensão, com previsão de novas matrículas para o segundo 

semestre. Em apenas um curso
66

, há previsão de 450 novas vagas. Os cursos de extensão, 

atualmente, estão distribuídos em 21 polos de apoio presencial e podem ser observados na 

Figura 24. 

POLOS E NÚMERO DE ALUNOS EM CURSOS DE 

EXTENSÃO A DISTÂNCIA DA UFG, 

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 

Cidades 
Número de Alunos 

na Extensão 

Número de 

turmas no Polo 

Goiás 172 4 

Uruaçu 157 4 

Morrinhos 144 4 

Catalão 110 3 

Goiânia 107 2 

Anápolis 85 2 

Cezarina 85 2 

Posse 65 2 

Alexânia 50 1 

Águas Lindas 50 1 

Aparecida de Goiânia 50 1 

Inhumas 50 1 

Piranhas 50 1 

São Miguel do Araguaia 50 1 

São Simão 50 1 

(Continua...)  

                                                
66 O curso previsto para iniciar no segundo semestre de 2011 é o de Aperfeiçoamento em Geoprocessamento em 

Saúde, na sua segunda turma. 
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POLOS E NÚMERO DE ALUNOS EM CURSOS DE 

EXTENSÃO A DISTÂNCIA DA UFG, 

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 

Cidades 
Número de Alunos 

na Extensão 

Número de 

turmas no Polo 

Uruana 50 1 

Ceres 40 1 

Iporá 40 1 

Luziânia 40 1 

Rio Verde 40 1 

Formosa 35 1 

Curso sem encontro 

presencial 
30 

1 

Total 1.550 37 

 

Figura 24 - Polos e número de alunos em cursos de extensão a distância da UFG, no primeiro semestre de 2011, 

elaborada com dados obtidos nas coordenações de cursos a distância da UFG. 

 

O polo que possui maior número de alunos de extensão é o da Cidade de Goiás, com 

172 alunos em quatro turmas. Ao observar a Figura 24, é possível identificar que 13, do total 

de 21 polos, possuem apenas uma turma. 

A Figura 25 mostra, por sua vez, a quantidade total de alunos em cursos a distância 

da UFG e seus respectivos polos. É possível observar nessa Figura que o polo que possui mais 

alunos de cursos a distância da UFG é o de Goiânia, com 406 matriculados, seguido pelo polo 

de Goianésia, com 318 matriculados, e pelo de Aparecida de Goiânia, com 307 matriculados. 

Dentre todos os 30 polos de Goiás, cinco possuem mais de 300 matrículas cada um, somando 

1.641 alunos. Outros sete polos do Estado possuem apenas uma turma cada um e o número de 

matriculados varia de 12 a 45 alunos. O polo que possui menos alunos matriculados é o de 

Alto Paraíso de Goiás, com apenas 12.  

 

NÚMERO TOTAL DE ALUNOS NA EAD DA UFG, 

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 

Polos 

Número de 

Alunos na 

Graduação 

Número de alunos 

na Pós- Graduação 

lato sensu 

Número de 

Alunos na 

Extensão 

Total de 

alunos no 

Polo 

Goiânia 139 160 107 406 

Goianésia 245 73 0 318 

Aparecida de Goiânia 165 92 50 307 

Goiás 63 70 172 305 

Morrinhos 23 138 144 305 

(Continua...) 
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NÚMERO TOTAL DE ALUNOS NA EAD DA UFG, 

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 

Polos 

Número de 

Alunos na 

Graduação 

Número de alunos 

na Pós- Graduação 

lato sensu 

Número de 

Alunos na 

Extensão 

Total de 

alunos no 

Polo 

Inhumas 54 188 50 292 

Anápolis 115 78 85 278 

Catalão 97 22 110 229 

Alexânia 115 50 50 215 

São Simão 93 70 50 213 

Iporá 83 86 40 209 

Mineiros 99 103 0 202 

Uruana 130 0 50 180 

São Miguel do 

Araguaia 
0 

111 50 161 

Formosa 151 0 0 151 

Uruaçu 0 0 157 157 

Rio Verde 17 99 40 156 

Águas Lindas 0 104 50 154 

Piranhas 0 103 50 153 

Formosa 0 74 35 109 

Cezarina 23 0 85 108 

Posse 0 33 65 98 

Ceres 49 0 40 89 

Itumbiara 0 45 0 45 

Luziânia 0 0 40 40 

Jataí 35 0 0 35 

Porangatu 31 0 0 31 

Quirinópolis 15 0 0 15 

Firminópolis 14 0 0 14 

Alto Paraíso de Goiás 12 0 0 12 

Votuporanga/SP 0 34 0 34 

Moçambique 210 0 0 210 

Curso de 

Administração (*) 
120 

0 0 120 

Curso de extensão sem 

encontro presencial (*) 
0 0 30 30 

Mestrado Profissional 
em Matemática (*) 

0 50 0 50 

Total 2.121 1.833 1.550 5.504 

(*) – Não foi possível identificar o polo. 

 

Figura 25 - Número total de alunos na EaD da UFG, no primeiro semestre de 2011, conforme dados colhidos nas 

coordenações de cursos a distância da UFG. 

 

Os dados da Figura 25 podem ser visualizados a partir da distribuição geográfica dos 

polos mostrada nos mapas do Anexo C.  
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Até chegar a essa realidade, a UFG percorreu diferentes caminhos desde 2000, nas 

atividades de extensão, pesquisa, graduação, pós-graduação e gestão. A visão histórica desse 

panorama da EaD na UFG, seus fatos e versões, será completada segundo estes pilares: 

extensão, pesquisa, graduação e pós-graduação. A gestão e a organização da EaD serão 

tratadas no capítulo quarto. 

 

3.3 A EaD na extensão universitária 

 

A EaD na UFG inicia-se efetivamente pela extensão universitária, na transição da 

década de 1990 para os anos 2000. As discussões ocorridas à época, no âmbito do Fórum dos 

Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas (Forproex), foram acaloradas, dada a 

movimentação em torno da criação da Universidade Virtual do Centro-Oeste (Univir-CO) e a 

participação das universidades públicas na oferta de formação continuada por meio da EaD. 

A Universidade de Brasília (UnB) já tinha fundado o seu Centro de Educação 

Aberta, Continuada e a Distância (CEaD), em 1989, além de ter ofertado várias turmas do 

curso de Especialização em Educação Continuada e a Distância, desde 1994
67

. Em 1998, sob 

a liderança da UnB, funda-se a Univir-CO, e a UFG e outras instituições
68

 aderem a esse 

consórcio, para a oferta de cursos a distância, principalmente com o foco na formação 

continuada de professores da educação básica (RESENDE, 2006). Em entrevista à autora 

desta tese, um gestor da EaD na UFG faz esta menção: 

[...] Estava acontecendo um movimento que nasceu aqui no Centro-Oeste, no Fórum 

de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, mas principalmente no 

Centro-Oeste – o Fórum Centro-Oeste das Universidades Públicas que abrangia as 

estaduais e as federais. O movimento era justamente por conta da liderança e 

preocupação advinda da UnB. A preocupação se referia à formação de professores 

na área de Licenciatura. Via-se essa carência nacional e achava que o caminho 

dentro da Universidade que iria atender a essa demanda nacional era a Extensão 

Universitária. Que esse era um papel da Universidade na sociedade (Gestor da 

Administração Central da EaD na UFG n. 17). 

                                                
67 A oferta desse curso de especialização é fruto da iniciativa de um consórcio entre universidades públicas, 

chamado de BRASILEaD, firmado em 1993, para integração das Faculdades de Educação no Brasil. Esse 

consórcio foi sediado na UnB e possibilitou o recebimento de financiamento internacional para a oferta desse 

curso e construção de um laboratório de redes telemáticas. A UFG tinha representante no consórcio, mas não 

teve participação significativa. O Consórcio não se desenvolveu e logo foi desfeito, com a distribuição dos 

equipamentos adquiridos para as universidades participantes (MARTINS, 2006). 

68 Participaram do consórcio Univir-CO as seguintes instituições: Universidade de Brasília, Universidade Federal 

de Goiás, Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade Federal Mato Grosso do Sul, Universidade 

Estadual de Anápolis-GO, Universidade Estadual de Mato Grosso e Universidade Estadual de Mato Grosso 

do Sul. 
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Mas, efetivamente, é em 1999 que os trabalhos se operacionalizam, e a UFG passa a 

integrar um grupo de trabalho na Univir-CO para oferta do Curso de Aperfeiçoamento em 

Gestão Escolar, iniciado em junho de 2000. Conforme relato de um gestor entrevistado, as 

discussões em torno da criação de um consórcio se referiam à possibilidade de união de forças 

e competências, e a iniciativa, vinda do berço da extensão, culmina na busca por professores 

da UFG que se interessassem em se envolver com a EaD, na oferta de cursos. A Faculdade de 

Educação foi a primeira unidade procurada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
69

 e, 

também, a primeira a ofertar EaD, justamente com o Curso de Aperfeiçoamento em Gestão 

Escolar
70

.  

Nesse momento, a EaD entra na UFG pelas portas da Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura. 

Começaram a ter os primeiros editais, as primeiras chamadas públicas para que as 

Universidades participassem. Então, levam-se todas essas demandas para a 

Reitoria, sendo que chegou num ponto em que a Reitoria encarrega a Pró-Reitoria 

de Extensão e Cultura, dentro da UFG, para capitanear isso, uma vez que estava 

surgindo dentro do Fórum de Pró-Reitores de Extensão e a UFG ia seguir o modelo 

que estava andando no Brasil (Gestor da Administração Central da EaD na UFG n. 

17). 

 

A operacionalização desse primeiro curso de aperfeiçoamento em gestão escolar foi 

desenvolvida em regime de cooperação com as instituições participantes da Univir-CO, em 

que a UFG e a UFMS ficaram responsáveis pela elaboração do material didático. A UFG 

também assumiu a elaboração do projeto pedagógico do curso, porém, cada instituição 

deveria registrar o curso nas suas instâncias administrativas. A UFG assume, assim, a 

coordenação do curso perante o consórcio. 

Em diferentes relatos
71

 das reuniões do grupo de trabalho do Curso de 

Aperfeiçoamento em Gestão Escolar, é possível perceber uma série de dúvidas institucionais e 

de questões organizacionais apresentadas pelos professores participantes, referentes aos 

cursos a distância nas instituições. Foram levantadas questões como: os cursos, mesmo em 

consórcio institucional, devem observar as especificidades de cada instituição? De que forma 

                                                
69 A Pró-Reitora de Extensão e Cultura, à época, era a Profa Dra. Ana Luiza Lima Souza.  

70 O primeiro curso de Aperfeiçoamento em Gestão Escolar a distância na UFG foi coordenado pelo Prof. Dr. 

Luiz Fernandes Dourado. 

71 Os relatos de reuniões correspondem aos seguintes documentos: a) Resumo da Reunião com a equipe do curso 

online Gestão Escolar – Universidade Virtual do Centro Oeste – Goiânia, 30 de março de 2000; b) Informes e 

deliberações da Reunião de Trabalho da Equipe – Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Escolar – UnB, 16 e 

17/08/1999.  
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se daria a organização da carga-horária dos professores e tutores? Discutia-se, também, à 

época, o próprio regulamento do consórcio Univir-CO, os procedimentos para matrículas de 

alunos em cursos a distância, os recursos tecnológicos que seriam necessários ao 

desenvolvimento de cursos via web e a situação das infovias de transmissão de dados. A 

necessidade de se preparar para o credenciamento institucional para oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação em EaD, conforme previsto pelo art. 80 da LDB 9394/96, era, 

também, outra preocupação do grupo de trabalho, que indagava ainda sobre como seria feita a 

transferência de tecnologia entre as instituições participantes do consórcio e sobre a 

possibilidade de realização de convênios com prefeituras e outros órgãos para a oferta de 

cursos. 

Além desses aspectos, observam-se nos documentos das reuniões algumas definições 

que perpassam as práticas atuais de cursos a distância. Existem registros que apontam a 

necessidade da realização de encontros presenciais, tornando o curso um modelo 

semipresencial. Nesse caso, o professor orientador exerceria o papel de tutor, remunerado 

com bolsas de iniciação científica, com uma carga horária de 20 horas semanais. Cada turma 

de alunos teria até 25 matriculados. Essa estrutura se assemelha à de alguns cursos que estão 

em andamento na UFG. 

O Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Escolar também teve uma peculiaridade. 

Foi um projeto de iniciativa institucional, nas esferas públicas federal e estadual, porém, não 

havia recursos das instituições para promovê-lo, sendo necessária a cobrança de taxas 

mensais, ou taxa única. À época, estabeleceu-se que um curso de 180 horas teria uma taxa de 

R$ 400,00
72

, que poderia ser paga em até cinco parcelas mensais de R$ 80,00. O recurso 

arrecadado com as matrículas deveria custear o trabalho dos professores orientadores, as 

reuniões da equipe de trabalho, as oficinas e atividades presenciais, o suporte técnico e as 

atividades de avaliação das coordenações do curso em cada instituição. 

Em meio à entrada da UFG no Consórcio da Univir-CO e da criação da Universidade 

Virtual Pública do Brasil (Unirede), em dezembro de 1999, e concomitante à organização do 

Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Escolar, iniciam-se os trâmites, nas instâncias 

administrativas da UFG, para a criação de um órgão que pudesse dar condições para a 

operacionalização institucional da EaD na universidade. Esse órgão, fruto das deliberações do 

                                                
72 O salário mínimo brasileiro, no ano 2000, era de R$ 151,00, de acordo com o Art. 5º. da Lei 9971, de 18 de 

maio de 2000.  
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Fórum dos Pró-Reitores de Extensão, nasce dentro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

(Proec) e acaba por se tornar um braço dessa Pró-Reitoria, como órgão suplementar. 

 

3.3.1 Os cursos de extensão oferecidos pela UFG Virtual 

 

A UFG Virtual, como foi denominada à época, foi então idealizada nos primórdios 

da criação da Univir-CO e como fruto das discussões realizadas no Fórum dos Pró-Reitores 

de Extensão, em 1998, e é efetivamente criada em 25 de agosto de 2000. A UFG Virtual foi 

criada como Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação a Distância da UFG, por 

meio da Resolução do Conselho Universitário (Consuni) n. 05, de 25 de agosto de 2000. 

Ainda sobre a aprovação da UFG Virtual pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Cultura da UFG (Cepec)
73

, em 27 de julho de 2000, há registros de que as 

atividades desse órgão já haviam iniciado antes mesmo de sua aprovação pelo Conselho 

Universitário (Consuni). 

[...] informa que os trabalhos da UFG Virtual foram iniciados no último dia 21/06, 

com o lançamento do Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” - Aperfeiçoamento em 

Gestão Escolar, já aprovado pela CPPG e com uma carga horária de 180 (cento e 

oitenta) horas, de responsabilidade da Faculdade de Educação – FE (UFG, Ata da 
Sessão Plenária do Cepec, 27 jul. 2000). 

 

A criação da UFG Virtual não foi um movimento uniforme, como fruto de um anseio 

coletivo dos que compunham o Consuni. Isso foi constatado em dados obtidos tanto na ata da 

Sessão Plenária do Consuni, que registra a aprovação da criação da UFG Virtual, como no 

relato de gestor entrevistado, em que houve certa tensão na admissão de tal fato, que, todavia, 

não teria como ser negado, visto que as ações da UFG Virtual já estavam em andamento, 

mesmo antes de existir nas instâncias oficiais da UFG. Isso pode ser interpretado como uma 

estratégia para que pudesse se conduzir sua aprovação na UFG. Ou seja, quando chega no 

Consuni a proposta para a criação de um órgão para o desenvolvimento da EaD, esse órgão já 

existia na prática. Nos trechos abaixo, extraídos, respectivamente, da entrevista com gestor da 

EaD na UFG e da ata de Sessão Plenária do Consuni, é possível observar esse dado. 

[...] levava as discussões para o Conselho Universitário, mas as pessoas achavam 

que eram projetos. E projeto tem começo, meio e fim. Se ele acabou, acabou. 

Publica-se relatório, fala sobre ele, mas ele morre por ele. E a ideia não era essa, a 

                                                
73 Na UFG, a tramitação de processos passa primeiro pelo Cepec, para depois ir ao Consuni, como instância 

final. 
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ideia não era ter um projeto de EaD. A ideia era que a EaD fizesse parte da prática 

docente na nossa Universidade (Gestor da Administração Central da EaD na UFG n. 

17). 

[...] Tem coisas folclóricas do período. Tinha gente que, do próprio Conselho 

Universitário, quando se discutia, falando com toda a seriedade, explicando, 

defendendo as ideias, e professores dizendo assim: “Ah, esse negócio da Educação 

a Distância deve ser muito bom porque bota o aluno, assim, bem longe da 

gente!”(Gestor da Administração Central da EaD na UFG n. 17). 

[...] [professor] faz algumas reflexões sobre a questão do ensino a distância, que não 

possui uma legislação específica em nenhum dos países que o desenvolve. Afirma 

que a UFG, há muito poderia estar utilizando os meios de comunicação que possui 
para fazer ensino a distância e, como exemplo, cita a Rádio Universitária. Comenta 

que a iniciativa da Proec é louvável e deve ser aprovada por este Conselho; no 

entanto, para que este projeto seja desenvolvido com eficiência, é necessário verba e 

recursos humanos, e os recursos que o Governo Federal destina à UFG são 

insuficientes (UFG. Ata de Sessão Plenária do Consuni, 25 ago. 2000). 

 

A preocupação com o financiamento da universidade era fato, em função da crise 

que as instituições públicas vivenciavam à época, como a  falta de recursos, de professores e 

de investimento público (AMARAL, 2001). Esse tema foi assunto na própria aprovação da 

UFG Virtual, ou seja, que a sua criação exigiria investimento e estrutura para se desenvolver e 

se organizar. 

Com isso, membros do Consuni argumentaram, durante a Sessão Plenária, o fato de 

haver a possibilidade de se conseguir recursos para o desenvolvimento das ações da UFG 

Virtual, participando de editais do Ministério da Educação, do Ministério das Comunicações e 

do Ministério de Ciência e Tecnologia.  

O professor destaca que, além deste aspecto, o Projeto abre um importante campo de 

obtenção de recursos financeiros, através do MEC, do Ministério da Ciência e 

Tecnologia e do Ministério das Comunicações, possibilita o intercâmbio nacional e 

internacional, e a democratização do acesso ao conhecimento (Ata da Sessão 

Plenária do Consuni, 25 ago. 2000). 

 

De fato, a UFG Virtual sobreviveu, durante sua atuação, basicamente com recursos 

de projetos contemplados em editais específicos e de convênios para oferta de cursos a 

distância. Havia, de certa forma, uma precariedade nos primórdios da EaD na UFG. 

A gente precisava de um espaço. Então, precisávamos de pessoas. Descobri um 

espaço, abaixo do primeiro piso da Biblioteca Central. Lá estava cheio de entulho, 

cheio de coisas que eu não lembro nem do que se tratava. Eu sei que eram umas 

salas fechadas. Arrumei uns vasos com umas plantas bem bonitas e coloquei na 

porta. Mandei fazer um banner “UFG-Virtual / UFG”. Um dos meninos da 

Comunicação fez uma logo para nós e colocamos esse banner lá. [...] Fizemos a 

inauguração: aqui é a UFG Virtual. Você entrava lá dentro e não tinha nada. Não 

tinha absolutamente nada, só os dois vasos de planta na porta. Agora a gente já 

tinha o espaço. Agora a gente tinha que ocupar esse espaço (Gestor da 
Administração Central da EaD na UFG n. 17). 
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A logomarca da UFG Virtual, citada pelo gestor entrevistado, pode ser observada na 

Figura 26. Essa logomarca foi encontrada em cabeçalho do relatório do curso Iniciando com a 

Informática, realizado pela UFG Virtual em 2003. 

U
F
G

v i r t u a l  

Figura 26 – Logomarca da UFG Virtual  

 

Os projetos desenvolvidos e registrados na UFG Virtual foram provenientes, 

principalmente, de convênios com o Ministério da Educação para formação de professores da 

rede pública de educação básica, como cursos de extensão. 

No seu primeiro ano de funcionamento, em 2001, a UFG Virtual certificou 687 

alunos em dois cursos de extensão a distância, primordialmente na formação de professores, 

em convênio com o Ministério da Educação (UFG, 2002). Em 2002, esse número já era de 

2.342 alunos certificados em nove cursos ofertados (UFG, 2003). Em 2003, o Relatório de 

Gestão aponta 1.977 alunos certificados em cursos de extensão a distância na UFG Virtual 

(UFG, 2004). Em 2004, foram certificados 1.210 alunos concluintes de cursos de extensão 

(UFG, 2005). 

Mesmo em início de atividades, esses números elevados se explicam, pois, em 2000, 

tem início um importante convênio entre a UFG e o MEC/Seed
74

/ ProInfo
75

. Esse convênio 

foi até o ano de 2004 e serviu como base para a estruturação tecnológica da UFG Virtual, para 

a oferta de cursos de extensão voltados para a incorporação das tecnologias pelas escolas de 

educação básica, atuando na formação de professores, gestores, técnicos e alunos. 

Os cursos ofertados pela UFG Virtual entre 2000 e 2004, vinculados ao 

MEC/Seed/ProInfo, podem ser observados na Figura 27. 

                                                
74 Secretaria de Educação a Distância (Seed). Em 16 de maio de 2011, é publicado o Decreto n. 7480, que 

extingue a Seed, redistribuindo suas funções para outros órgãos do MEC.  

75 Programa Nacional de Informática Educativa (ProInfo). Atualmente, é denominado Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional. 
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LISTAGEM DE CURSOS OFERTADOS PELA UFG VIRTUAL POR MEIO DE CONVÊNIO  

COM O MEC/SEED/PROINFO, DE 2000 A 2004 

Período Cursos Ingressantes Concluintes 

2000 
TV na Escola e os Desafios de Hoje – 1ª turma – Out/00 a 

Ago/01 
1.500 655 

2001 
TV na Escola e os Desafios de Hoje – 2ª turma – Out/01 a 

Maio/02 
1.500 959 

2002  

TV na Escola e os Desafios de Hoje – 3ª turma – Ago/02 a 

Mar/03 
1.200 130 

Capacitação para Técnico 184 110 

Capacitação para Aluno Técnico 2255 1593 

Formação de Orientadores em EaD 43 18 

2003 Formação de Gestores Escolares 1.000 260 

 
Total: 7.182 3.725 

 

Figurta 27 - Listagem de cursos ofertados pela UFG Virtual por meio de convênio com MEC / Seed / ProInfo, de 
2000 a 2004, elaborada a partir de dados obtidos em Cavalcante (2006).  

 

Todos esses cursos tinham como público-alvo a rede pública de educação básica, ou 

seja, professores, gestores, técnicos e alunos, e serviram como uma política pública do 

governo federal que possibilitou a sustentabilidade e a inserção da UFG em práticas de EaD, 

justamente por conta do financiamento. Por estarem vinculados ao ProInfo, utilizaram a 

plataforma para cursos via internet do MEC, denominada ambiente colaborativo de 

aprendizagem e-Proinfo
76

.  

No Relatório de Gestão da UFG de 2004 (UFG, 2005), há uma justificativa para o 

baixo alcance de concluintes do Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje – 3
a 

turma. De 

acordo com o documento: 

O Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje previa 1.200 alunos inscritos. Mesmo 

com taxa de abandono prevista em torno de 30%, deveriam ser certificados 840 

cursistas. No entanto, o terceiro módulo do curso sofreu solução de continuidade. O 

convênio não previa três módulos e não houve recurso para o último. Este módulo 

foi ofertado com esforço da UFG Virtual, e dentro das possibilidades e 

competências. Os tutores foram dispensados e também se cortou a linha livre (0800). 

Com o sistema de tutoria alterado e também a comunicação, muitos cursistas 

abandonaram o curso no seu último módulo (UFG, 2005, p. 66). 

 

Outros convênios foram firmados para a oferta de cursos de formação de professores, 

entre os quais o projeto Mídias na Educação, nascido na Unirede. Esse convênio se referia a 

um programa de formação continuada para a integração das mídias na educação e previa a 

certificação em diferentes níveis, dependendo do desenvolvimento do aluno. No ciclo básico 

                                                
76 Desenvolvida pela Secretaria de Educação a Distância (Seed/MEC) e pelo Departamento de Infra-estrutura 

Tecnológica (Ditec) do Ministério da Educação, em 2000 a plataforma e-Proinfo está em funcionamento até 

hoje. 
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do curso, oferecia-se o certificado de curso de extensão; no intermediário, o certificado de 

curso de aperfeiçoamento; e para o ciclo avançado do curso, o certificado de especialização. 

Esse projeto foi iniciado em 2005, e até 2010 a UFG certificou apenas em nível de curso de 

extensão e aperfeiçoamento
77

.  

Para o Curso Mídias na Educação, ofertaram-se quatro turmas, com 754 ingressantes, 

dos quais 445 concluiram. Os cursos, as turmas e os ingressantes e concluintes podem ser 

observados na Figura 28. 

LISTAGEM DE TURMAS, INGRESSANTES E CONCLUINTES, DO CURSO DE MÍDIAS 

NA EDUCAÇÃO OFERTADO PELA UFG, 

EM CONVÊNIO COM O MEC/SEED E VINCULADO AO CONSÓRCIO UNIREDE 

 

Período Curso Ingressantes Concluintes 

2006 
Mídias na Educação – Ciclo básico – 1a turma 200 84 

Mídias na Educação – Ciclo básico – 2a turma 330 171 

2007 
Mídias na Educação – Ciclo intermediário – 1a turma 68 68 

Mídias na Educação – Ciclo intermediário – 2a turma 140 122 

 Total 738 445 

Figura 28 - Listagem de turmas, ingressantes e concluintes, do curso de Mídias na Educação ofertado pela UFG, 

em convênio com o MEC/Seed e vinculado ao consórcio Unirede, elaborada, a partir de dados 

obtidos junto à Coordenação destes cursos. 

 

Além dos cursos ofertados por meio de convênios, houve outras iniciativas isoladas 

de professores, sem vínculo e sem a sustentabilidade financeira proporcionada pelos 

convênios, e que se efetivaram por meio da EaD. Em 2002, foram ofertados, por iniciativa 

isolada, três cursos registrados na UFG Virtual e que utilizaram a Plataforma e-s@ber
78

, 

desenvolvida pelo próprio órgão.  

O desenvolvimento de uma plataforma para o ensino a distância foi uma iniciativa de 

várias instituições à época, visto que as que estavam disponíveis não eram gratuitas e exigiam 

pagamento de licenças. Sobre isso, um dos gestores ressalta que não se sabia se a UFG 

deveria desenvolver ou alugar uma plataforma. 

 

 

                                                
77 O curso de especialização está previsto para iniciar no segundo semestre de 2011, vinculado ao Sistema 

Universidade Aberta do Brasil. 

78 Não encontrei registros sobre essa plataforma em nenhum documento. Contudo, como monitora à época, 

acompanhei o processo de sua elaboração, que foi fruto de um projeto de iniciação científica com bolsa do 

CNPq, denominado Desenvolvimento de Infra-Estrutura Computacional para Suporte à Educação a Distância 

na UFG Virtual. Houve um concurso para escolha do seu nome e a proposta escolhida foi e-s@ber. 
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A UFG Virtual foi criada justamente na hora em que toda essa discussão estava 

acontecendo a nível nacional, de como que deveria ser feita a Educação a 

Distância, se a gente deveria desenvolver uma plataforma própria, se deveria cada 

universidade desenvolver a sua plataforma, se a gente deveria alugar uma 

plataforma específica (Gestor da Administração Central da EaD na UFG n. 17). 

 

Soares (2002) aponta que mais de 30% das instituições utilizavam, em 2002,  

plataformas próprias de EaD, em disputa com algumas grandes marcas, como WebCT, 

Aulanet e Blackboard. Das 75 instituições pesquisadas pela autora, 25 utilizavam plataformas 

próprias para desenvolvimento de cursos via web. Soares (2002, p. 298) traz os seguintes 

dados: “Na atualidade, predomina o uso das seguintes plataformas ou ambientes virtuais: 

WebCT: 10; IUVB: 10; Aulanet: 07; Teleduc: 06; Learning Space: 05; Ambiente próprio: 25; 

Universite: 03; Outros (Virtus, Eureka, Blackboard...): 09”.  

Em 2003, já são oito cursos ofertados por iniciativa de outros professores da 

universidade e sem vínculos com convênio. A listagem dos cursos oferecidos por meio de 

EaD e registrados na UFG Virtual são descritos na Figura 29. 

LISTAGEM DE CURSOS A DISTÂNCIA OFERECIDOS POR INICIATIVA DE PROFESSORES DA 

UFG, VINCULADOS À UFG VIRTUAL E A OUTRAS UNIDADES ACADÊMICAS, DE 2002 A 2006 

Período 
Curso Ingressantes Concluintes 

2002 

Desmistificando a Metodologia 1a Turma (UFG Virtual) 34 14 

Criação de páginas WEB com HTML e Dream Weaver 

(UFG Virtual) 
10 10 

Confecção de Curso OnLine (UFG Virtual) 12 12 

2003 

Capacitação em Visual Class (UFG Virtual) 53 37 

Flash básico (UFG Virtual) 06 6 

Macromedia Dreamweaver MX Básico e Intermediário 

(UFG Virtual) 
11 10 

Macromedia Dreamweaver MX Avançado (UFG Virtual) 10 10 

HTML – construção de página web (UFG Virtual) 04 04 

Aplicações web em PHP e MSQL (UFG Virtual) Sem dados Sem dados 

Hebraico Clássico (UFG Virtual) 05 05 

Desmistificando a Metodologia – 2a turma (UFG Virtual) 49 8 

Informática sem Segredos (UFG Virtual) 12 12 

Formação pedagógica em EaD – 1a turma (Faculdade de 

Educação e UFG Virtual) 
Sem dados Sem dados  

2004 

Curso de Atualização e Capacitação em Medicina 

Veterinária (Escola de Veterinária e UFG Virtual) 
Sem dados Sem dados 

Iniciando com a Informática – 1ª turma (UFG Virtual) Sem dados Sem dados 

(Continua...) 
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LISTAGEM DE CURSOS A DISTÂNCIA OFERECIDOS POR INICIATIVA DE PROFESSORES DA 

UFG, VINCULADOS À UFG VIRTUAL E A OUTRAS UNIDADES ACADÊMICAS, DE 2002 A 2006 

Período 
Curso Ingressantes Concluintes 

2005 
Power Point (UFG Virtual) Sem dados Sem dados 

Corel Draw 11 (UFG Virtual) Sem dados Sem dados 

2006 

Iniciando com a Informática – 2a turma (UFG Virtual) – 

Maio a Junho 
10 10 

Formação Pedagógica em EaD – 2a turma (Faculdade de 

Educação e UFG Virtual, com participação da UEG) – Maio 

a Dezembro 

60 42 

Capacitação de Professores para desenvolvimento de cursos 

on-line (Faculdade de Educação e UFG Virtual com 

participação do atual Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Goiás (IFG) 

30 8 

 
Figura 29 - Listagem de cursos a distância oferecidos por iniciativa de professores da UFG, vinculados à UFG 

Virtual e a outras unidades acadêmicas, de 2002 a 2006, elaborada a partir de dados disponíveis em 

diferentes formas: parte dos dados foram retirados de relatório dos próprios cursos, obtidos com os 

professores responsáveis pelos mesmos e outros dados foram obtidos em Cavalcante (2006). 

 

Os cursos de extensão oferecidos pela UFG Virtual, de 2002 a 2006, cobraram taxas 

de inscrição simbólicas. Essas taxas eram revertidas em benefício do próprio curso, para a 

reprodução de material e seu funcionamento. Mas os cursos oferecidos pelas unidades 

acadêmicas, como a Faculdade de Educação e a Escola de Veterinária, não tiveram taxas 

cobradas para sua oferta, sendo gratuitos. 

O Curso de Formação Pedagógica em EaD  1ª turma, descrito na Figura 28 e 

ofertado por professores da Faculdade de Educação, teve como público-alvo os próprios 

docentes da Universidade. Tratou-se de uma proposta de formação pedagógica para o próprio 

quadro da UFG, e, como critério de matrícula, foram disponibilizadas duas vagas para cada 

unidade acadêmica.  

Rodrigues, Lima e Toschi (2004, p. 7) fazem a seguinte consideração sobre esse 

curso: 

O curso está sendo oferecido na modalidade a distância, com seminários presenciais 

de integração no início e final de curso. Os três eixos temáticos: Processos 

Comunicativos na web, Currículos e materiais em EaD e Avaliação da 

Aprendizagem são oferecidos a distância, na Plataforma e-s@ber da UFG Virtual, 

utilizando ferramentas de comunicação desse ambiente virtual para contatos com os 

professores cursistas.  

 

Ressalta-se que o desenvolvimento da primeira turma do curso foi possível graças à 

parceria entre a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

(Proec), com a qual se conseguiu que cada unidade indicasse os seus representantes. 
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Entretanto, é de se considerar que os representantes indicados, em sua maioria, tinham tido 

experiência com a EaD em outros momentos acadêmicos, principalmente como alunos em 

disciplinas de pós-graduação. As autoras pontuam: 

Neste encontro, os professores inscritos no curso responderam a um questionário 

estruturado para apreender as necessidades formativas de âmbito pedagógico que 

esses docentes apresentam. As respostas aos questionários demonstraram que cerca 

de 50% dos cursistas já tiveram alguma experiência com EaD, em cursos curtos, ou 

em disciplinas de cursos de pós-graduação, em especial os stricto sensu 

(RODRIGUES; OLIVEIRA; TOSCHI, 2004, p. 7). 

 

A primeira turma do Curso de Formação Pedagógica em EaD foi oferecida na 

plataforma e-s@ber, porém, a segunda turma já utilizou outra plataforma, o TelEduc
79

. Na 

segunda oferta do curso, as inscrições foram abertas por iniciativa dos professores 

interessados, com ampla divulgação, e não mais por indicação da Prograd ou da Proec. Além 

disso, fez-se parceria com a Universidade Estadual de Goiás (UEG) para sua oferta, abrindo 

vagas para essa instituição. Os maiores interessados na segunda turma do curso, em 2006, 

foram professores da UEG, ficando a UFG com apenas 35% dos inscritos.  

Até 2006, as atividades de extensão a distância registradas na UFG tiveram a 

participação da UFG Virtual, algumas vezes com o apoio para o uso da plataforma e-s@ber, 

outras vezes com a participação direta de professores que foram lotados nesse órgão. Além da 

coordenação, a UFG Virtual contou, também, com dois professores efetivos, contratados 

mediante concurso próprio para o órgão, dois professores substitutos e uma professora da 

Faculdade de Educação, que, durante o ano de 2003, passou a cumprir parte de sua carga-

horária no órgão.  

A UFG Virtual perdurou por sete anos, até 2007, quando teve sua resolução de 

criação revogada na mesma resolução que criou o Centro Integrado de Aprendizagem em 

Rede (Ciar)
80

.  

 

3.3.2 Cursos de extensão oferecidos pelo Ciar 

 

Em 2007, há uma mudança na gestão e organização da EaD na UFG. No dia 23 de 

março foi editada a Resolução Consuni n. 02, que revoga a Resolução n. 05/2000, que havia 

                                                
79

 TelEduc é uma plataforma gratuita, desenvolvida pela Universidade de Campinas (Unicamp) e que teve 

grande aceitação entre as instituições no Brasil. 

80 A revogação da UFG Virtual e a criação do Ciar são discutidos no capítulo quarto desta tese.  



135 

 

criado a UFGVirtual, e cria o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (Ciar). O Ciar, ao 

contrário da UFG Virtual, não ficou ligado à Proec, e sim, diretamente, à Reitoria. 

A mudança na gestão e organização da EaD na UFG possui algumas motivações, que 

serão tratadas mais à frente. Entretanto, há de se considerar que, desde 2005, alguns 

professores da UFG se interessaram pela EaD e apresentaram propostas ao MEC para a oferta 

de cursos de graduação a distância, por meio de editais específicos. Essas primeiras propostas 

apresentadas pela UFG foram feitas junto com outras universidades, justamente por conta dos 

consórcios. Além disso, a UFG foi convidada a apresentar Plano de Trabalho ao próprio MEC 

para oferta de alguns cursos de formação continuada de professores, sobretudo de 

especialização a distância. 

Essas propostas foram contempladas, e essa realidade acabou induzindo a oferta de 

cursos de extensão por meio da EaD, voltados para a formação de equipes para o 

desenvolvimento da graduação, pós-graduação e da própria extensão a distância na UFG, 

contemplados com financiamento do MEC. Os cursos cujas propostas foram contempladas 

tiveram início em 2007 e, desde então, vários outros foram ofertados, tendo como público 

professores, orientadores acadêmicos, gestores, autores e técnicos. A Figura 30 apresenta a 

relação dos cursos realizados com financiamentos do MEC
81

 e ofertados sob a 

responsabilidade do Ciar.  

LISTAGEM DE CURSOS DE EXTENSÃO OFERECIDOS PELO CIAR, DE 2007 A 2010 

Período Curso Ingressantes Concluintes 

2007 Formação de tutores 

596 

(10 turmas) 
320 2008 Formação de Orientadores Acadêmicos para EaD – 2 

2008 Formação de Orientadores para EaD – 3 

2007 Gestão de polos para educação a distância 10 10 

2008 
Formação de Professores e Assistentes de turma – 

Gestão Escolar 
60 60 

(Continua...) 

                                                
81 Os recursos recebidos do MEC estavam destinados à capacitação e formação de equipes dentro dos cursos de 

graduação e a execução dessa capacitação foi realizada pelo Ciar, ou seja, os recursos eram dos cursos de 

graduação ou pós-graduação, mas foram executadas ações de extensão para viabilizar seu funcionamento. Os 

cursos foram planejados e executados por equipe do Ciar e registrados na Proec. 
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LISTAGEM DE CURSOS DE EXTENSÃO OFERECIDOS PELO CIAR, DE 2007 A 2010 

Período Curso Ingressantes Concluintes 

2009 

Formação de Orientadores Acadêmicos e Tutores de 

Polo para EaD – 4 466 

(9 turmas) 
311 

Formação de orientadores acadêmicos, tutores de polo 

e professores formadores 

Curso de capacitação de Auxiliares de Bibliotecas 

para os polos de Educação a Distância da UFG 
46 38 

Formação de autores de EaD 28 13 

Gestão de  Polo de EaD 95 63 

Gestão do AVA – Moodle 33 33 

2010 

Formação de Orientadores Acadêmicos* (15 turmas) 601 396 

Formação Pedagógica em EaD (3 turmas) 

Ambiente Virtual de Aprendizagem na Prática 

Pedagógica 

67 67 

Treinamento administradores Moodle* (2 turmas) 24 24 
* Não foram encontrados registros dessas atividades no sistema de consulta pública da Proec (SIEC). 

 

Figura 30 - Listagem de cursos de extensão oferecidos pelo Ciar, de 2007 a 2010, elaborada a partir de dados 

obtidos em Relatório de Gestão do Ciar (UFG.CIAR, 2009), dos relatórios dos cursos registrados na 

Proec/UFG e de dados fornecidos, via e-mail, pelo Ciar, em 07 jun. 2011. 

 

É possível observar, na listagem da Figura 30, que os cursos de extensão ofertados 

pelo Ciar são voltados para a formação de equipes para atuar na EaD. O curso para 

orientadores acadêmicos
82

 tem como público profissionais que não possuem vínculo 

trabalhista com a UFG e é uma atividade obrigatória para aqueles que possuem interesse em 

atuar nessa atividade na Universidade. Ou seja, para atuar como Orientador Acadêmico ou 

Tutor de Polo vinculado a algum curso da UFG é necessário que a pessoa interessada tenha 

feito esse curso. Esse curso, também, serve de base para os coordenadores fazerem a seleção, 

por mérito, e convocarem os que tiveram melhor desempenho no curso para serem bolsistas 

da UAB e atuarem nos cursos a distância da UFG. 

O Curso de Gestão de Polos para Educação a Distância, em 2007, ocorreu por uma 

reivindicação dos coordenadores de polo, logo no início dos cursos ofertados pelo sistema 

UAB. Assim, esse curso foi ofertado para atender a essa demanda, tendo sido reeditado em 

2009, em rede nacional, também, com recursos do Sistema UAB. 

                                                
82 Na UFG, adotou-se a denominação Orientador Acadêmico para aquele que atua como tutor a distância e que 

está vinculado à sede da UFG e de Tutor de Polo para aquele que atua como tutor presencial e que fica 

disponível no polo de apoio presencial para atender aos alunos. As duas funções são exercidas por 

profissionais que não possuem vínculo empregatício com a UFG e que, como contrapartida, recebem um 

incentivo financeiro por meio de bolsas, pagas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), sendo essa a forma pela qual o Sistema UAB funciona. 
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3.3.3 Cursos de extensão oferecidos pelas unidades acadêmicas 

 

Vários outros cursos foram registrados na Proec como ofertas por meio da EaD. São, 

em sua maioria, cursos na área da saúde e criados por iniciativa de professores, dentro de suas 

unidades acadêmicas.  

Há de se considerar que a atuação do Ciar e o financiamento recebido do MEC, para 

a oferta de cursos a distância na graduação, pós-graduação e extensão pelo Sistema UAB, 

possibilitaram um investimento em tecnologias que permitiram melhorias nos servidores de 

acesso à internet e na hospedagem de dados da UFG. Uma dessas hospedagens se refere ao 

ambiente virtual de aprendizagem que a UFG passava a adotar: o Moodle
83

, em detrimento da 

plataforma e-s@ber. Cada unidade acadêmica assumiu a gestão do seu próprio ambiente no 

órgão central de tecnologia da informação, o Centro de Recursos Computacionais (Cercomp). 

De certa forma, essa possibilidade pode ter permitido a atuação de professores no 

desenvolvimento de suas atividades de extensão, escolhendo a EaD como uma atividade 

viável. A listagem dos cursos ofertados por unidades acadêmicas, por meio de iniciativa de 

alguns professores, está disponível no Figura 24.  

Ainda no âmbito da extensão, após o ano de 2009, alguns professores apresentaram 

proposta ao Sistema Universidade Aberta do Brasil para a oferta de cursos de formação 

continuada em nível de extensão e foram contemplados com recursos para a oferta em vários 

polos de apoio presencial do Sistema UAB pela UFG. Essa listagem pode ser observada na 

Figura 31. 

LISTAGEM DE CURSOS DE EXTENSÃO A DISTÂNCIA OFERTADOS NA UFG  

E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ACADÊMICAS, DE 2007 A 2010 

Período Unidade Curso 

2007 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 

à Educação (Cepae) 

Estudos Epistemológicos em Educação Especial/Educação 

Inclusiva 

Prevenção de uso de drogas para educadores do Cepae  

Faculdade de Direito Grupo de Estudo Epistemológicos 

Câmpus de Goiás Pesquisa Universitária Livre Autogestionária (PULA) 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) Curso de Histologia Prática Online 

2008 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) Curso de Histologia Prática Online 

Instituto de Física (IF) 
Introdução à teoria do caos visando sua inserção no 

Ensino Médio 

Faculdade de Artes Visuais (FAV) Ensino a Distância em Artes Visuais: da teoria à prática 

(Continua...) 

                                                
83 O Moodle é um software livre, utilizado mundialmente, criado para ser um ambiente virtual de aprendizagem. 

Atualmente, é amplamente utilizado, bastando instalá-lo em um servidor e fazer a administração do sistema. 
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LISTAGEM DE CURSOS DE EXTENSÃO A DISTÂNCIA OFERTADOS NA UFG  

E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ACADÊMICAS, DE 2007 A 2010 

2009 
Faculdade de Enfermagem (FEN) 

Capacitação e Atualização Profissional na Assistência ao 

Adulto – Doenças Cardiovasculares 

Faculdade de Odontologia (FO) Tecnologias e bom senso em sala de aula 

2010 

 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública (IPTSP) 
Geoprocessamento em Saúde 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 
Cursos de Capacitação e Qualificação na área da Saúde 

TELELAB 

Faculdade de Artes Visuais (FAV) 

Oficina Bidimensional – Desenho 

Oficina de Linguagem Bidimensional – Pintura 

Oficina de Caligrafia: Escrita, Estética e Experimentação 
Plástica 

Escola de Música e Artes Cênicas 

(EMAC) 
Musicoterapia na Educação 

Faculdade de Farmácia (FF) 

Curso de Capacitação em Fitoterapia para o Sistema 

Único de Saúde da Região do Médio Araguaia do Oeste 

Goiano 

Faculdade de Enfermagem (FEN) 
Curso de Aperfeiçoamento Multiprofissional em Saúde do 

Trabalhador  

Faculdade de Educação (FE), com a 

participação do IFG e da UEG. 
Formação Pedagógica, Tecnológica e de Gestão em EaD. 

Figura 31 - Listagem de cursos de extensão a distância ofertados na UFG e suas respectivas unidades 

acadêmicas, de 2007 a 2010, elaborada a partir de dados obtidos no Centro de Recursos 

Computacionais (Cercomp) e coletados no Sistema de Extensão e Cultura (SIEC) da UFG. 

 

É possível observar que as unidades acadêmicas que mais desenvolveram atividades 

de EaD na extensão, de 2007 a 2010, foram a Faculdade de Artes Visuais (FAV) e o Instituto 

de Ciências Biológicas (ICB). A FAV iniciou em 2008 o Curso Artes Visuais – Licenciatura, 

com conclusão prevista para 2011, e o ICB oferece, desde 2007, o Curso de Ciências 

Biológicas – Licenciatura, cuja primeira turma colou grau em 2011. 

 

3.3.4 Cursos de extensão vinculados ao Sistema UAB 

 

Os cursos de extensão vinculados ao Sistema UAB iniciaram-se em 2009, ficando 

concentrados na formação continuada de Professores. Na Figura 32 estão listados os cursos de 

extensão a distância ofertados pela UFG e vinculados ao Sistema UAB. 
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LISTAGEM DE CURSOS DE EXTENSÃO A DISTÂNCIA OFERTADOS PELA UFG  

E VINCULADOS AO SISTEMA UAB, DE 2009 A 2011 

Período Curso Ingressantes Concluintes 

2009 Gênero e Diversidade na Escola 450 270 

2010 Educação Integral e Integrada – 1a turma 217 144 

2011 

Educação Integral e Integrada – 2a turma 500 
Em 

andamento 

Aperfeiçoamento em Estatuto da Criança e do Adolescente 245 
Em 

andamento 

Aperfeiçoamento em Educação para as Relações Etnico-Raciais 200 
Em 

andamento 

Figura 32 - Listagem de cursos de extensão a distância ofertados pela UFG e vinculados ao Sistema UAB, de 

2009 a 2011, elaborada, a partir de dados obtidos nas coordenações de cada um dos cursos. 

 

Além desses, foram iniciados em 2011 dois cursos de extensão a distância na 

Faculdade de Educação, com financiamento do MEC e vinculados ao Programa de Apoio aos 

Dirigentes Municipais de Educação (Pradime), em parceria com a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Os cursos são voltados para dirigentes 

municipais, ou seja, os secretários de Educação dos municípios, e para os membros dos 

conselhos municipais de Educação. Ao todo, os dois cursos ofereceram 600 vagas e estão com 

suas atividades em andamento. 

A extensão na UFG se mostra, então, com significativo número de cursos de EaD. 

Por ser extensão, pode ser considerada como uma forma de oferta de cursos que depende 

basicamente de iniciativas individuais ou de grupos de professores, tornando-se um espaço de 

experimento. Observando-se os dados das Figuras 27 a 32, apresentadas anteriormente, é 

possível identificar que o atendimento de maior número de alunos se deu em cursos que 

tiveram financiamento, principalmente do MEC e do Ministério da Saúde. Essa realidade 

permite a montagem de equipe de trabalho, com apoio de orientadores acadêmicos e tutores 

de polo.   

Outrossim, as iniciativas isoladas de professores alcançaram impacto com número 

menor de concluintes, se comparadas com os cursos que obtiveram financiamento próprio. A 

instalação do Moodle, em 2007, nas unidades acadêmicas mudou de certa forma o cenário, 

impactando com ofertas de cursos de extensão. Se compararmos o período em que a UFG 

Virtual detinha a plataforma e-s@ber (Figura 29) e os dados de hoje, com o Moodle 

disponível livremente ao professor da UFG, o avanço foi de 19 cursos em três anos, como 

mostra a Figura 31. Além do que, desses 19 cursos de extensão a distância ofertados por 
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iniciativa de professores, 11 estão registrados em unidades acadêmicas que oferecem 

graduação e pós-graduação via Sistema Universidade Aberta do Brasil. Assim, percebe-se que 

a EaD na extensão da UFG ocorre induzida pelos financiamentos recebidos tanto do setor 

público como da própria cobrança de taxas para viabilizar seu funcionamento, o que se 

caracteriza como fontes alternativas para a instituição, e está vinculada, na maior parte dos 

cursos, às mesmas unidades acadêmicas que oferecem graduação e pós-graduação, como 

mostra a Figura 21. 

Vejamos como a pesquisa, em que a EaD é objeto, se desenvolve na UFG, quais os 

seus projetos e o foco estabelecido. 

 

3.4 A EaD como foco das pesquisas na UFG 

 

É irrefutável a contribuição das atividades de pesquisa para a construção de uma 

nação e de um país (SANTOS, 2004). Para uma instituição de ensino superior que está 

preocupada com a produção do conhecimento, as atividades de pesquisa são fundamentais 

para levá-la além do ensino (DIAS SOBRINHO, 2000).  

Na UFG, o primeiro registro de pesquisa na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação que versa sobre EaD é de 2002. Até o ano de 2010 são 10 projetos, todos versando 

sobre a EaD, registrados no Sistema de Acompanhamento de Pesquisas (SAPP/UFG) da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), por professores da UFG. A listagem dos 

projetos pode ser observada na Figura 33. 

PROJETOS DE PESQUISA REGISTRADOS NA PRPPG QUE VERSAM SOBRE EAD,  

DE 2002 A JUNHO DE 2011 

Título Unidade Acadêmica 
Período de 

Execução 
Situação 

Ensino Interativo de Engenharia Estrutural Via 

Web e e-Cursos de Multimídia 
Escola de Engenharia Civil 

01/08/2002  

a  

31/07/2005 

Encerrado 

A Construção de Um Ambiente Organizacional 

Integrado para Cursos a Distância em Instituições 

do Ensino Superior: Estudos de Caso 

Faculdade de Comunicação 

e Biblioteconomia 

01/07/2003  

a  

30/12/2006 

Encerrado 

Desenvolvimento de Ferramentas Inteligentes para 

Educação a Distância, Treinamento e Comércio 

Eletrônico 

Instituto de Informática 

15/04/2000  

a  

02/09/2004 

Encerrado 

Narrativas e Reflexão em Ambiente On-Line: 

Colaboração entre Formadores de Professores de 

Língua Inglesa 

Faculdade de Letras e 

Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação 

01/08/2005  

a  

31/07/2007 

Encerrado 

(Continua...)



141 

 

 
PROJETOS DE PESQUISA REGISTRADOS NA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO DA UFG QUE VERSAM SOBRE EAD, DE 2002 A JUNHO DE 2011 

Implementação de uma Plataforma para Ensino a 

Distância com uso de Videoconferência em 

Telemedicina 

Escola de Engenharia 

Elétrica e de Computação 

01/08/2006  

a  

31/12/2009 

Encerrado 

Produção de Material EaD para o Curso de Artes 

Visuais 
Faculdade de Artes Visuais 

03/12/2007 

a 

03/12/2008 

Encerrado 

Formação de Professores na Modalidade a 
Distância: Estudo de Caso no Campo da Educação 

Física 

Faculdade de Educação 

Física 

03/11/2008  
a  

31/07/2011 

Em 

Andamento 

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) na 

Universidade Federal de Goiás: processo de 

implantação 

Faculdade de Educação, IF e 

FL 

01/06/2008  

a  

31/12/2012 

Em 

Andamento 

Aplicação da Mídia "Cozinha Interativa" no Ensino 

Médio, pelos alunos do Curso de Licenciatura em 

Física a Distância. 

Instituto de Física 

03/08/2009  

a  

31/12/2010 

Em 

Andamento 

Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem no 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Modalidade a Distância – UFG/UEG. 

 

ICB e 

Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública 

22/02/2010  

a  

01/08/2011 

Em 

Andamento 

Figura 33 - Projetos de pesquisa registrados na PRPPG que versam sobre EaD, de 2002 a junho de 2011. Quadro 

elaborado a partir de consulta à listagem de projetos registrados no SAPP/UFG. 

 

Ao observarmos a Figura 33, é possível identificar que as primeiras atividades de 

pesquisa sobre EaD na UFG estão mais direcionadas para o desenvolvimento tecnológico, 

com estudos sobre ferramentas e tecnologias. Mas também é possível encontrar um estudo 

sobre formação de professores, outro sobre produção de material didático e mais um projeto 

de pesquisa sobre avaliação da aprendizagem em curso a distância. 

Além desses, há um estudo sobre a UAB na UFG e pesquisas sobre o ambiente 

virtual de aprendizagem. Vale destacar que, se observarmos as unidades acadêmicas que 

desenvolvem essas pesquisas, é possível identificar que são as mesmas que desenvolvem os 

projetos de extensão, induzidas principalmente pelos cursos de graduação a distância do 

Sistema Universidade Aberta do Brasil, dando um caráter de articulação entre a formação e a 

produção de pesquisa (ver Figuras 21 e 31). 

Além disso, observa-se que há projetos em diferentes unidades e que a pesquisa 

tende a ser desenvolvida de maneira multidisciplinar. Essa tendência confirma o que André, 

Filatro, Piconez e Litto (2008) identificaram nas publicações e produções sobre EaD, ou seja, 

a EaD tem uma característica multifacetada, contemplada por áreas completamente diferentes. 

Vale destacar ainda que pesquisas sobre a EaD, em desenvolvimento por discentes de 

cursos stricto sensu da UFG, podem não constar dessa listagem disposta na Figura 33. Essa 

possibilidade deve-se ao fato de que os alunos normalmente só registram suas pesquisas na 
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PRPPG caso seja necessária a aprovação pelo Comitê de Ética. Mas muitas vezes os discentes 

stricto sensu estão vinculados a projetos registrados pelos seus orientadores.  

Em consulta ao Banco de Teses da Capes, porém, foi possível identificar nove 

dissertações e uma tese sobre EaD desenvolvidas nos Programas de Pós-Graduação da UFG. 

Grande parte das pesquisas é da área da Educação. A listagem das dissertações e teses pode 

ser vista na Figura 34. 

 

LISTAGEM DE TESES E DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS DENTRO DOS PROGRAMAS  

DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UFG QUE VERSAM SOBRE A EAD 

Defesa Título Tipo 
Programa de 

Pós-Graduação 

01/12/2000 
O programa TV Escola e a formação continuada de professores 

nas escolas de Anápolis-GO 
Dissertação Educação 

01/03/2001 
Estudo sobre a contribuição de uma proposta de curso via 

internet para a formação do professor de matemática 
Dissertação Educação 

01/12/2001 

Concepção de trabalho de currículo e de formação profissional 

docente no currículo pré-ativo básico da licenciatura em 

educação básica: 1ª. e 4ª. Séries na modalidade a distância 

Dissertação Educação 

01/11/2002 
As políticas de formação de professores na modalidade a 

distância no Brasil - uma orientação mundializada 
Dissertação Educação 

01/08/2003 
Ferramenta computacional de apoio pedagógico, baseada em 

testes adaptativos informatizados e teoria de resposta ao item 
Dissertação 

Engenharia 

Elétrica e da 

Computação 

01/08/2007 
A formação e profissionalização docente: alinhamentos às 

orientações do Banco Mundial 
Dissertação Educação 

01/11/2008 
O ProFormação e a construção da identidade profissional 
docente 

Dissertação Educação 

01/07/2009 
Docência on-line: comunicação mediada por computadores em 

rede na prática docente 
Tese Educação 

01/08/2009 
A formação por um fio: o tutor na EaD no Estado do Tocantins 

 
Dissertação Educação 

01/08/2009 
Ensino de Matemática com o apoio do Teleduc: experiência 

etnográfica em um curso de Administração 
Dissertação 

Educação em 

Ciências e 

Matemática 

 

Figura 34 - Listagem de teses e dissertações defendidas dentro dos programas de pós-graduação stricto sensu da 

UFG que versam sobre a EaD, elaborada a partir de informações disponíveis no Banco de Teses da 

Capes. (MEC. CAPES, 2011c). 

 

As pesquisas desenvolvidas sobre EaD em cursos de pós-graduação stricto sensu se 

concentram em dois períodos. O primeiro deles entre os anos 2000 e 2003, no qual foram 

desenvolvidos trabalhos sobre a formação de professores e o alinhamento das práticas de EaD 

com políticas de aligeiramento da formação de professores. O segundo momento das 

pesquisas segue de 2007 a 2009 e concentra-se, também, na discussão sobre a formação de 

professores. Essa realidade pode ser considerada como a repercussão da concentração de 
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cursos EaD na formação de professores, conforme os dados demonstraram no capítulo 

segundo desta tese.  

As pesquisas sobre formação de professores focam uma vertente da EaD advinda das 

políticas públicas. Cabe registrar, ainda, a pesquisa descrita no Relatório de Gestão da UFG 

(UFG, 2009), que recebeu recursos de financiamento, mas que não aparece na consulta ao 

Sistema de Pesquisas da UFG. Trata-se do “Projeto prospecção, pesquisa e desenvolvimento 

de tecnologias de sistemas de informação educacionais interativos”, realizado pelo Instituto 

de Ciências Biológicas (ICB), e que tem como objeto o desenvolvimento de atividades para a 

busca de soluções de integração de ambiente de educação a distância. 

Percebe-se que a produção do conhecimento sobre EaD na UFG é desenvolvida nas 

unidades acadêmicas que possuem atividades de ensino a distância vinculadas ao Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (comparação entre os dados das Figuras 31 e 33, com os da 

Figura 21). Além disso, as pesquisas de discentes, identificadas no Banco de Teses da Capes, 

são, em sua maioria, oriundas da Faculdade de Educação.  

 

3.5 A EaD nas atividades de pós-graduação 

 

Desde o seu credenciamento experimental, a UFG encontra-se legalmente apta a 

oferecer cursos a distância lato sensu. Os cursos stricto sensu exigem regulamentação própria 

da Capes, conforme previsto no artigo 25 do Decreto n. 5.622/2005.  

O primeiro curso de pós-graduação a distância da UFG foi o de Especialização em 

Metodologia do Ensino Fundamental, iniciado em 2008 e ofertado pelo Centro de Ensino e 

Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae), integrado ao Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

Entretanto, a primeira iniciativa para oferta de cursos a distância foi de um grupo de 

professores da Faculdade de Educação, estimulados pelo convênio entre UFG e 

MEC/Seed/ProInfo. Trata-se do Curso de Especialização em Educação e Multimídia, voltado 

para a formação de 200 professores atuantes nos Núcleos de Tecnologia Educacional dos 

Estados e Municípios brasileiros e registrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

em 2002.  

O convênio firmado entre UFG e MEC/Seed/ProInfo foi, de certa forma, uma 

resposta política às críticas feitas ao Governo Federal pela concentração de suas ações e a 
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distribuição de recursos para a informática educativa apenas para as regiões Sul e Sudeste 

(OLIVEIRA, 1999). O Curso de Especialização em Educação e Multimídia seria, portanto, a 

porta de entrada da UFG no credenciamento institucional para oferta de EaD, um anseio vindo 

desde as discussões do Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Escolar, ainda em 1999. 

Mas, justamente por ser fruto do convênio com o ProInfo, membros de outras 

instituições, sobretudo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), da 

Universidade de Campinas (Unicamp), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) e da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), participaram das 

discussões sobre a oferta desse curso de especialização a distância, a ser conduzido pela UFG 

Virtual, e de outro, em nível de extensão, o de Formação de Gestores Escolares, citado 

anteriormente na Figura 22.  

As disputas políticas
84

 entre os grupos oriundos das instituições citadas interferiram 

no andamento do planejamento da oferta do curso de especialização na UFG, o que acabou 

resultando na sua transferência para outra instituição, a UFRPE. A transferência dos recursos 

financeiros do convênio para a UFRPE inviabilizou a oferta do curso pela UFG Virtual, já que 

haveria gastos com produção de material, infraestrutura tecnológica e formação de equipes. 

O anseio de credenciamento e formalização das ações de EaD só foi suprido com o 

credenciamento experimental do Curso de Especialização em Metodologia do Ensino 

Fundamental (Portaria MEC n. 873, de 07 de abril de 2006). Contemplado com recursos do 

Sistema Universidade Aberta do Brasil, o curso iniciou suas atividades em 2008, ofertando 

400 vagas e formando 323 especialistas em oito polos de apoio presencial. Todos esses polos 

constam da listagem de espaços credenciados para a oferta de EaD pelo Sistema UAB e pela 

UFG, publicados em 2010 pela Portaria n. 1.369/2010. Vale destacar que o curso teve 2.128 

inscritos.  

O segundo curso de especialização ofertado foi o de Gestão Escolar, como ação do 

Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica do MEC. A Faculdade de 

Educação ofertou esse curso, iniciado em 2009, com 404 matriculados, a partir de uma 

demanda de 1.215 inscritos. Em 2010, concluíram o curso 228 gestores em nove polos de 

                                                
84 As disputas políticas aqui citadas foram presenciadas por mim, quando monitora, à época, do curso em 

questão. Ao participar de reuniões de trabalho com o grupo das universidades envolvidas, realizadas nas 

cidades de Anápolis/GO e Curitiba/PR, a UFG foi questionada por não ter experiência, não podendo, por 

isso, oferecer o curso, devendo este ser repassado a universidades com maior experiência em EaD. Não há 

registros escritos sobre essas reuniões aos quais eu pudesse ter acesso para comprovar esse dado, mas 

somente minha memória como participante.  
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apoio presencial
85

. Destaca-se, porém, que os polos das cidades de Luziânia e de Goiânia, que 

a UFG utilizou para a realização dos seus encontros presenciais, não receberam 

credenciamento, conforme Portaria MEC n. 1.369/2010. O pedido de credenciamento dos 

polos foi feito pela UFG em, 2010, e essas duas cidades não obtiveram aprovação das equipes 

de supervisão da Seed/MEC.  

Sobre isso, notícia publicada no site do Ciar em, 28 de maio de 2010, informa que a 

Reitoria da UFG se reuniu com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás (Seduc) para 

discutir a situação dos polos mal avaliados pelo MEC, dentro do Sistema UAB. 

Na reunião foram discutidas a avaliação dos Polos feita pelo Ministério da Educação 

e Cultura - MEC e as ações que deverão ser realizadas para a melhoria das condições 

dos Polos. [...] 

Foi destacado também, a atuação conjunta dos diferentes sujeitos para uma ação 

coordenada em prol da melhoria dos polos de apoio presencial. Ao final, um dos 

encaminhamentos da reunião foi a elaboração de um cronograma de ação que 

possibilite uma intervenção ágil da Seduc nos Polos mal avaliados e o apoio da UFG 

nesse processo (CIAR, 2010). 

 

Um terceiro curso ofertado em nível de especialização e também iniciado em 2009  

Curso de Especialização em Epidemiologia  não pertence ao Sistema Universidade Aberta 

do Brasil, sendo fruto de um convênio entre a UFG e o Ministério da Saúde. Trata-se do 

mesmo convênio que possibilitou a oferta do Curso de Aperfeiçoamento em 

Geoprocessamento em Saúde, em nível de extensão, tratado anteriormente (ver Figura 31). O 

Curso de Especialização em Epidemiologia ofertou 120 vagas, teve 334 interessados e 

realizou 155 matrículas, ou seja, as vagas foram ampliadas, a partir da demanda observada 

com as inscrições. Concluíram o curso 148 alunos. O curso utilizou como polo de apoio 

presencial a cidade de Goiânia, na sede da UFG, e também realizou encontros presenciais na 

cidade de Natal (RN), apesar de a UFG não possuir polos nessa cidade cadastrados no MEC 

para oferta de EaD (ver Figura 20). 

Em 2010, um novo curso, também pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, se 

inicia: trata-se da especialização em Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Biologia, que está 

em andamento e ofertou 350 vagas. Em 2010, também, se iniciou a segunda turma do Curso 

de Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental, que teve uma procura de 2.709 

inscritos para as 700 vagas oferecidas em 14 polos, todos credenciados pelo Sistema UAB. 

Em 2011, estão concluindo o curso 451 alunos. 

                                                
85 Dados recebidos, via e-mail, da Coordenação do curso, em 14 abr. 2011. 
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O Curso de Especialização em Gênero e Diversidade na Escola é uma progressão do 

curso de extensão ofertado em 2008 (Figura 32). Em nível de especialização, foi iniciado, em 

2010, e teve 537 inscritos para 160 vagas ofertadas em quatro polos. Destes, o da cidade de 

Itumbiara não consta como credenciado para oferta de cursos pela UFG. Foram matriculados 

165 alunos e o curso encontra-se em andamento. Além desse, o Curso de Especialização em 

Educação para a Diversidade e Cidadania ofertou 700 vagas em 10 polos e teve 2.998 

inscritos. Todos os polos desse curso são credenciados para a oferta de EaD pela UFG. 

Nos últimos meses de 2010 iniciou-se, também, um curso de especialização a 

distância na área da saúde, em convênio com órgão público, porém, sem vínculo com o 

Sistema UAB. Trata-se do Curso de Especialização Multiprofissional em Saúde do 

Trabalhador, com 160 vagas, e cujos encontros presenciais foram realizados em Goiânia.  

A UFG ofereceu, em 2010, 50 vagas para o Curso de Mestrado Profissional em 

Matemática, vinculado ao Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede 

Nacional (Profmat), coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e pertence 

ao Sistema Universidade Aberta do Brasil. Ministrado em rede nacional, o curso recebeu mais 

de 20 mil inscrições, das quais 1.315 nos polos de Goiânia e Anápolis, sob a responsabilidade 

da UFG. 

Além desses cursos, há previsão de início de outros dois, no segundo semestre de 

2011. Trata-se do Curso de Especialização em Mídias na Educação e o Curso de Coordenação 

Pedagógica, ambos pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil. Outrossim, o Curso de 

Epidemiologia será reeditado, mas agora com previsão para ser realizado em três cidades com 

polos de apoio presencial: Goiânia, Natal e Brasília. Ao todo, os três cursos ofertarão 1.100 

vagas
86

.  

A Figura 35 apresenta todos os cursos de pós-graduação a distância da UFG, com 

dados dos inscritos, matriculados e concluintes. 

                                                
86 Informação obtida na Secretaria do Curso, no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da 

UFG. 
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFG,  

DE 2007 A 2011 

Curso Vagas Inscritos Matriculados Concluintes 

Metodologia do Ensino Fundamental – 1a turma 
(iniciado em 2008) 

400 2128 396 323 

Metodologia do Ensino Fundamental – 2a turma 

(iniciado em 2010) 
750 2709 700 451 

Gestão Escolar  

(iniciado em 2009) 
400 1215 404 228 

Epidemiologia  

(iniciado em 2009) 
120 334 155 148 

Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Biologia 

(iniciado em 2010) 
350 Sem dados 350 Sem dados 

Gênero e Diversidade na Escola  

(iniciado em 2010) 
160 537 168 

122  

(em andamento) 

Educação para a Diversidade e Cidadania 

(iniciado em 2010) 
700 2998 700 

485  

(em andamento) 

Mestrado Profissional em Matemática  

(iniciado em 2011) 
50 1315 50 

50  

(Em andamento) 

Total 2.930 11.236 2.923 1.807 

Figura 35 - Cursos de pós-graduação a distância da UFG, de 2007 a 2011, conforme dados obtidos nas 

coordenações dos cursos. 

 

É possível observar, na Figura 35, que os cursos se concentram na formação de 

professores e na área da saúde pública, com alto índice de procura. Os cursos foram realizados 

graças a financiamentos recebidos de convênios com o Sistema UAB/MEC e com órgão 

público da área da saúde, e foram oferecidos gratuitamente para a comunidade. Não há 

registros na UFG de cursos de pós-graduação a distância ofertados por iniciativa de 

professores, com recursos próprios da Universidade ou com cobrança de taxas. Além disso, 

identifica-se nos dados que há oferta de cursos de pós-graduação em polos de apoio presencial 

não credenciados para oferta pela UFG, conforme determina o Decreto n. 5.622/2005. 

A Figura 35, permite, também, observar a diferença existente entre as vagas 

ofertadas e as matrículas efetivadas, sendo estas um pouco maior que as primeiras. Além 

disso, observa-se que a taxa de conclusão é de 61,8% dos matriculados, indicando que 38,2% 

dos ingressantes, em média, não concluíram os cursos. O curso de pós-graduação lato sensu a 

distância que apresentou a maior diferença entre ingressantes e concluintes foi o de Gestão 

Escolar, alcançando uma taxa de 56,4% de concluintes. Um dos resultados desse curso foi a 

publicação de um livro, organizado por Silva (2011), com artigos de diferentes autores que 

participaram, de alguma maneira, no andamento do curso. O artigo de Ribeiro, Rofino e 

Duarte (2011) indica que o maior desafio enfrentado pelos cursistas foi a falta de tempo para a 

realização das atividades propostas (34%), para refletir coletivamente sobre a realidade 
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escolar e para realizar uma gestão democrática e participativa na escola (25%). Já o artigo de 

Leal e Pires (2011) traz uma reflexão sobre o polo de apoio presencial localizado na cidade de 

Jataí (GO). Leal e Pires detectaram que os 44 cursistas iniciantes pertenciam a outras dez 

cidades da microrregião do polo e que, destes, apenas 24 concluíram o curso. Apontam as 

autoras que o fator preponderante para a evasão estava relacionado com dificuldades em 

relação à informática, pois seis alunos desistiram logo no início do curso. Outras variáveis 

indicadas pelas autoras foram: problemas de saúde enfrentados por cursistas, matrícula 

simultânea em outros cursos de pós-graduação e dificuldades em relação às exigências do 

curso e à formação em serviço. 

O Curso de Metodologia do Ensino Fundamental apresentou taxa de conclusão de 

81,6% na primeira turma e de 64,5% na segunda turma. Assim, os dados apontam para a 

necessidade de mais estudos para avaliar o andamento desses cursos no contexto da pós-

graduação lato sensu a distância na UFG e do cenário brasileiro. 

Ao observar a Figura 35, percebe-se, ainda, que a pós-graduação a distância na UFG 

depende do financiamento externo e está direcionada para determinado público. Os cursos do 

Sistema UAB são voltados para professores da rede pública de educação e os cursos 

financiados pelos órgãos da saúde, para profissionais da saúde pública. Os recursos são 

direcionados, para cada projeto apresentado ou encomendado, por demanda definida. De certa 

forma, essa realidade coloca em pauta a discussão sobre a autonomia universitária, na acepção 

trazida por Amaral (2008). O autor mostra que a discussão sobre a autonomia nas 

universidades públicas não pode ocorrer sem se considerar o financiamento das IFES. A 

oferta de cursos, advindos da demanda de quem os financia, permite retomar os 

questionamentos feitos por Amaral (2008, p. 677): “[...] c) como alcançar um desejado 

equilíbrio entre a função cultural e a „função utilitarista‟?; d) como manter um controle sobre 

a chegada ao quase-mercado educacional?” (grifo do autor).  

Sguissardi (2008) argumenta que as políticas da educação superior, nos últimos anos, 

levaram a uma desvalorização da pós-graduação lato sensu, se comparada à pós-graduação 

stricto sensu nas IFES, levando à dedicação de uma atenção maior à segunda. Essa percepção 

talvez possa esclarecer o fato de a pós-graduação lato sensu a distância ocorrer na UFG 

inclusive em polos de apoio presencial não credenciados, infringindo o que determina o 

Decreto n. 5.622/2005. Quando a instituição obtém credenciamento para a oferta da EaD, não 

há um processo de avaliação/regulação a ser emanado para a pós-graduação lato sensu pelos 

órgãos de regulação. Já para a graduação a distância, faz-se necessário o processo de 
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reconhecimento do curso durante a sua oferta, e para a pós-graduação stricto sensu, uma 

avaliação periódica. Essa realidade pode levar ao dispêndio de menos esforço com as pós-

graduações lato sensu e fazer com que as formas de organização e oferta sejam feitas de 

acordo com cada coordenação, em nome da autonomia universitária.  

Vejamos, agora, a configuração dos cursos de graduação a distância da UFG.  

 

3.6 Os cursos de graduação a distância na UFG 

 

No Brasil, principalmente após a criação do Sistema UAB, é com chamadas públicas 

e editais para oferta de graduação a distância financiada pelo MEC que as experiências de 

EaD nesse nível de ensino começam a se disseminar pelo país, inclusive na UFG.  

De acordo com os relatórios de gestão da UFG (UFG, 2002, 2003, 2004, 2005), a 

necessidade de implementar o ensino a distância na graduação aparece como meta a ser 

alcançada em 2003. Para atingir essa meta constam os seguintes itens: “Definir políticas e 

estratégias para o ensino a distância (EaD); Promover estudos e debates sobre EaD; Criar uma 

política de EaD na UFG” (UFG, 2003, p. 20). Como ação realizada em 2003 consta a 

apresentação de projeto, em parceria com a UEG e a PUC-Goiás, para a oferta de curso de 

graduação a distância, por conta do Edital n. 001/2003, da Secretaria de Educação Infantil e 

Fundamental do MEC, para a formação de professores da educação básica. Esse edital trata da 

apresentação de propostas pelas universidades brasileiras que tenham interesse em constituir 

centros de formação continuada, desenvolver tecnologia e prestar serviços para as redes 

públicas de ensino, com vistas à integração da Rede Nacional de Centros de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Educação (Rede), constituída no âmbito do Sistema Nacional de 

Certificação e Formação Continuada de Professores da Educação Básica. Entretanto, a 

proposta apresentada pela UFG não foi contemplada.  

Em 2004, a meta para a EaD na UFG, constante do seu Relatório de Gestão de 2004, 

era “implementar o ensino a distância na graduação, através de ofertas de disciplinas e criação 

de cursos de graduação” (UFG, 2005, p. 16). Como estratégias para atingir essa meta foram 

planejadas as seguintes atividades: “Definir políticas e estratégias para o ensino a distância; 

Reuniões com Diretores, Coordenadores de cursos e Coordenadores das disciplinas; Elaborar 

normas internas para o ensino a distância” (UFG, 2005, p. 21). 
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Em 2004, a UFG concorreu em outro Edital, o de n. 01/2004, da Chamada Pública do 

MEC/Seed, voltado para a seleção de propostas para apoio financeiro à educação superior a 

distância. Nesse momento, a UFG filia-se ao Consórcio Setentrional, da Unirede, criado 

especialmente para a concorrência ao edital em questão. A UFG entra com a proposta de 

oferta do Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura, mas sob a coordenação da UnB. Esse 

edital foi uma promoção do Programa de Formação Inicial para Professores dos Ensinos 

Fundamental e Médio (Pró-Licenciatura) e a parceria referia-se à UFG, UnB e UEG. O 

Consórcio Setentrional teve aprovada não só sua proposta no primeiro edital do Pró-

Licenciatura (Fase I), como também no edital seguinte (Fase II), publicado em 2005, para a 

oferta da segunda turma do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura. Para cada uma das 

propostas aprovadas, a UFG deveria oferecer 200 vagas.  

Nesse segundo edital do Pró-Licenciatura (Fase II), a UFG também teve outros dois 

cursos de graduação aprovados  Licenciatura em Artes Visuais, com 200 vagas, e 

Licenciatura em Física, ofertando 250 vagas  além da reedição do curso de Ciências 

Biológicas - Licenciatura. Os três cursos tiveram sua aprovação divulgada na Portaria MEC n. 

07, de 26 de setembro de 2006. 

Em paralelo aos projetos dos cursos vinculados ao Pró-Licenciatura, em 2006, a 

UFG adere ao projeto piloto do Curso de Bacharelado em Administração a distância, dando 

início às atividades do Sistema Universidade Aberta do Brasil, em convênio com o Banco do 

Brasil, no âmbito do Fórum das Estatais. Esse curso foi viabilizado pela parceira entre Banco 

do Brasil e MEC/Seed, a partir da adesão das universidades. Ao todo, foram contempladas 27 

instituições para a oferta do projeto piloto do Sistema UAB. Na UFG, o processo seletivo do 

Curso de Administração a distância foi realizado em 21 de maio de 2006, sendo o segundo da 

instituição para a EaD. O primeiro processo seletivo para curso de graduação a distância da 

UFG foi realizado em 16 de março de 2006, justamente para o Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas – Pró-Licenciatura, Fase I.  

A UFG ofertou, inicialmente, 450 vagas para o Curso de Administração a distância. 

Porém, em função da reserva de vagas para os candidatos do Banco do Brasil, o Ministério 

Público Federal impetrou ação contra esse procedimento, exigindo a ampliação das vagas para 

a comunidade aberta. Esse fator também ocorreu com os cursos do Pró-Licenciatura, visto que 

estes tinham reserva de vagas para os professores leigos das escolas públicas. Com isso, as 

vagas do Curso de Administração a distância saltaram de 450 para 750. 
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Apesar de todos esses cursos terem sido contemplados em editais do MEC, de 2005 a 

2006, com recursos garantidos para sua oferta, ainda não havia registro de autorização de 

abertura de cursos a distância nas instâncias de decisão da UFG.  

Em Ata de Sessão Plenária do Consuni, de 16 de dezembro de 2005, constam as 

seguintes considerações sobre a criação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a 

distância pelo Consórcio Setentrional: 

O relator esclarece que o referido curso é parte integrante da proposta apresentada 

pelo “Consórcio Setentrional para a Licenciatura em Biologia” ao MEC no edital nº 

01/2004. A equipe elaboradora do projeto do curso é constituída por docente de 

várias instituições de ensino superior do país, quais sejam: UFG, Universidade de 
Brasília - UnB, Universidade Estadual de Goiás - UEG, Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul -UFMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul - 

UEMS, Universidade Federal do Pará - UFPA, Universidade Federal do Amazonas - 

UFAM, Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, e mais recentemente foram 

agregadas a Universidade Federal do Tocantins e a Universidade Federal de 

Roraima. Realizada a leitura do parecer e abertas as discussões, respondendo a 

questionamento, o Prof. [Conselheiro] informa que o referido curso ainda está sendo 

implementado e o vestibular de seleção ao mesmo possivelmente ocorrerá em 2006, 

para início no ano de 2007, pois aguarda verba do Governo Federal e celebração de 

convênio com as Secretarias das Prefeituras para instalações e outras providências 

necessárias às unidades operacionais do interior, envolvidas no Consórcio 

Setentrional. O conselheiro [...] informa que o projeto do curso de Física à distância 
também foi aprovado e, entre os 38 (trinta e oito) apresentados em todo o Brasil, o 

da UFG foi classificado em segundo lugar. Segundo o conselheiro, o problema com 

estes cursos a distância, está em o MEC resolver como trabalhar as verbas que serão 

disponibilizadas para os mesmos e, por esta razão, os cursos demorarão um pouco a 

iniciar. Em votação, o plenário aprovou, por unanimidade, o parecer do conselheiro 

[...], favorável à criação do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas - 

Modalidade a Distância, ficando o mesmo criado na forma da Resolução Consuni Nº 

24/2005 (Ata de Sessão Plenária do Consuni, 16 dez.2005). 

 

Esse percurso é o mesmo traçado para a criação da UFG Virtual, ou seja, primeiro as 

iniciativas foram viabilizadas por meio de financiamento externo próprio, para depois serem 

aprovadas nas instâncias de decisão da UFG.  

Após esses quatro cursos de graduação, os seguintes foram ofertados por meio de 

dois editais do Sistema UAB. O primeiro desses editais, de 2005, contemplou o Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais, com 450 vagas, e o Curso de Licenciatura em Física, com 50 

vagas, além do projeto piloto do Curso de Administração, conforme já mencionado. Os 

processos seletivos dos cursos de Licenciatura em Física e em Artes Visuais foram realizados 

em 9 de setembro de 2007. 

O segundo edital do Sistema UAB foi lançado em 2006, e a UFG foi contemplada 

com os seguintes cursos de Licenciatura: Artes Cênicas, Artes Visuais, Educação Física e 
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Física. Os processos seletivos foram realizados no segundo semestre de 2009 e as aulas, 

iniciadas no mesmo ano. 

A partir de 2007, os estados e municípios que aderiram ao Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE)
87

 iniciaram a discussão sobre as necessidades locais e 

as demandas de formação de professores, tendo como base um estudo no formato de 

diagnóstico. Como fruto desse estudo, os estados e municípios elaboraram os seus Planos de 

Ações Articuladas (PAR)
88

, culminando com a publicação do Decreto n. 6.755, em janeiro de 

2009, que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica. Esse decreto teve como finalidade justamente organizar a formação inicial e 

continuada, por meio dos planos estabelecidos pelos estados e municípios, como fruto das 

discussões ocorridas nos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente. 

Assim, foi criado o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor). 

A Capes é o órgão responsável pela indução, fomento e avaliação dos cursos 

ofertados pelo Parfor, no âmbito do Sistema UAB. De acordo com informações publicadas no 

site da Capes, a metodologia inicial foi organizada da seguinte forma:  

Com as demandas por formação organizadas pelos Fóruns Estaduais Permanentes, 

cada professor deve fazer sua pré-inscrição aos cursos, por meio de um sistema 

informatizado criado pelo MEC, denominado Plataforma Paulo Freire, onde poderá 

também cadastrar e atualizar seu currículo. Os sistemas estaduais e municipais 

devem ainda fornecer o suporte indispensável aos professores cursistas em 

exercício, em parceria com as instituições de educação superior do Brasil, cujo 
comprometimento é inestimável para o sucesso do Parfor, experiência inédita na 

história do país para melhoria da educação básica pública (MEC. CAPES, 2011e). 

 

A UFG aderiu ao Parfor e é uma das 150 instituições que oferecem cursos 

presenciais e a distância na Plataforma Paulo Freire (MEC. CAPES, 2011d)
89

. Como 

contrapartida, há a previsão de a UFG receber recursos adicionais para a operacionalização do 

programa. Foram cinco cursos a distância ofertados pela UFG no primeiro processo seletivo 

na Plataforma Paulo Freire, em 2009: Licenciatura em Artes Cênicas, Artes Visuais, Física, 

Ciências Biológicas e em Educação Física. Além desses, a UFG também ofertou os cursos de 

                                                
87 O PDE é um programa lançado pelo MEC, em 24 de abril de 2007, e a interpretação dada por Saviani (2007, 

p. 1233) é de que se trata de “um grande guarda-chuva” que abriga todos os programas em desenvolvimento 

no MEC. 

88 O PAR é um planejamento realizado por estados, municípios e pelo Distrito Federal, com característica 

multidimensional sobre a política de educação desejada para um período de quatro anos  2008 a 2011. 

89 A plataforma Freire faz parte do Parfor e é um sistema desenvolvido pelo MEC para que professores em 

exercício na rede pública façam sua pré-inscrição em cursos de formação inicial e continuada.  
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graduação presenciais de Licenciatura em Sociologia e em Filosofia, nos câmpus da UFG das 

cidades de Goiânia e Goiás. 

Por fim, conforme já mencionado anteriormente, por conta de acordo bilateral 

internacional, a UFG oferece o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância em 

Moçambique, com três polos em funcionamento. Nessas condições, a Figura 36 mostra todos 

os cursos de graduação a distância ofertados pela UFG. 

 

CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA OFERTADOS PELA UFG,  

DE 2006 A 2011 

Início Mecanismo de indução Curso Vagas 
Matriculados no 

início do curso 

2006 Edital 1 UAB (Projeto Piloto) 
Bacharelado em 

Administração  
750 463 

2007 
Edital Pró-Licenciatura – Fase I Ciências Biológicas  200 167 

Edital 1 UAB Artes Visuais  450 326 

2008 

Edital Pró-Licenciatura – Fase II Ciências Biológicas  250 227 

Edital Pró-Licenciatura – Fase II Artes Visuais  240 231 

Edital Pró-Licenciatura – Fase II Física  270 268 

Edital 1 UAB Física  50 50 

2009 

Edital 1 UAB Artes Visuais  245 231 

Edital 2 UAB Artes Cênicas  81 70 

Edital 2UAB Educação Física  315 314 

Edital 2 UAB Física  175 149 

2011 

(*) 

Convênio bilateral Brasil - 

Moçambique 
Ciências Biológicas  180 210 

Parfor Ciências Biológicas  200 93 

Parfor Artes Visuais  700 226 

Parfor Artes Cênicas  550 38 

Parfor Educação Física  500 215 

Total  5.156 3.278 

(*) Os cursos Parfor ofertados em 2010 tiveram suas vagas transferidas para 2011, por motivos operacionais. 

Figura 36 – Cursos de graduação a distância ofertados pela UFG, de 2006 a 2011, conforme dados obtidos nas 

coordenações dos cursos, no Centro de Gestão Acadêmica da UFG e por meio de consulta aos 

Editais de Processo Seletivo. 

 

Como se pode observar na Figura 36, no período de 2006 a 2011, houve uma oferta 

de 5.156 vagas para cursos de graduação a distância, com uma ocupação efetiva de 63,6%.  

É possível identificar que a atuação da UFG, desde os primórdios da sua experiência 

na graduação a distância, concentra-se na formação de professores, em quatro cursos 

específicos. Um dos motivos para a concentração no campo da Licenciatura é justamente a 

política de indução estabelecida pelo MEC dentro do Sistema UAB, Pró-Licenciatura e 
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Parfor. Verifica-se que das 5.156 vagas ofertadas pela UFG, de 2006 a 2011, 4.406 foram 

destinadas para a formação de professores. Em 2011, o quantitativo de 2.001
90

 matriculados 

nos cursos de licenciatura, conforme mencionado anteriormente na Figura 21, corresponde a 

45,4% das vagas inicialmente oferecidas. 

Além disso, observa-se que o Curso de Ciências Biológicas em Moçambique 

matriculou mais alunos do que as vagas ofertadas. De acordo com um dos gestores 

entrevistados, isso se deve ao número de desistentes que o curso a distância registra. Assim, 

de acordo com o gestor entrevistado, matriculando-se mais alunos, garante-se que os 

concluintes sejam em número mais próximo do que se propôs inicialmente.  

Ao observar a Figura 36, ainda é possível identificar a diferença significativa entre as 

vagas ofertadas para os cursos do Parfor e as que foram efetivamente preenchidas. A inscrição 

aos cursos do Parfor foi direcionada para professores da educação básica, em função docente, 

e as secretarias de educação dos estados e municípios deveriam indicar se o inscrito pertencia 

ou não à sua rede de ensino. De acordo, porém, com o Centro de Gestão Acadêmica 

(CGA/UFG), quando a listagem encaminhada pelas secretarias de educação foi recebida, 

observou-se que muitos dos candidatos não exerciam a função docente e não apresentavam a 

documentação mínima exigida para o curso, sendo uma delas a declaração de exercício 

docente.  

Além disso, outro agravante foi a pouca divulgação do processo seletivo e a pouca 

familiaridade tecnológica dos professores para fazerem suas inscrições online, na Plataforma 

Paulo Freire. Nesses apontamentos, também, foi constatado que alguns polos de apoio 

presencial não conseguiram número suficiente de inscritos para a formação de turmas e, por 

isso, o curso foi cancelado. Quando isso ocorreu, a UFG contatou cada um dos inscritos 

nesses polos que tiveram turmas canceladas e ofereceu opção de transferência para outro polo 

que possuía turma confirmada, sendo que alguns aceitaram essa possibilidade e outros 

desistiram do processo seletivo. Assim, para as 1.700 vagas ofertadas pelo Parfor, em 2009 e 

2010, só foram recebidas 1.047 inscrições, das quais 746 candidatos estavam habilitados para 

a matrícula, tendo sido efetivadas 572. 

As vagas ofertadas pelo Parfor, em 2009 e 2010, tiveram processos seletivos 

separados. As matrículas e o início das aulas, porém, ocorreram juntos, em 2011. Em função 

                                                
90 Esse número se refere aos 2.121 alunos matriculados e ativos em 2011, demonstrado na Figura 21, subtraindo-

se os 120 alunos do Curso de Administração ativos em 2011. Assim, na formação de professores são 2.001 

alunos matriculados em 2011. 
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das dificuldades encontradas no processo seletivo, com inscrição e seleção na Plataforma 

Paulo Freire, a UFG acabou adiando a convocação dos aprovados, as matrículas e o início dos 

cursos. Além disso, concomitantemente ao andamento do processo seletivo, a UFG recebia 

retorno das avaliações dos polos de apoio presencial, feitas por supervisores do MEC. Alguns 

polos foram reprovados por não atenderem às exigências do Inep e, por isso, as vagas 

anteriormente abertas nesses espaços tiveram de ser remanejadas para outras cidades. 

Considerando-se os preceitos da cultura organizacional (NÓVOA, 1999; TEIXEIRA, 

1999) e esse cenário da graduação a distância, a UFG explora seus mais diferentes setores 

para conseguir se efetivar, levando demandas significativas e peculiares à realidade da EaD 

para os órgãos acadêmicos, tais como: Centro de Seleção, com os processos seletivos 

descentralizados e realizados nos polos de apoio presencial; Centro de Gestão Acadêmica, na 

matrícula de alunos de cursos a distância; Cercomp, no apoio tecnológico para o 

desenvolvimento dos cursos; Prograd, para atender à necessidade de apoio e estruturação dos 

projetos pedagógicos e às questões pedagógicas no desenvolvimento dos curso. Às unidades 

acadêmicas que oferecem tais cursos, a UFG atribui a responsabilidade pela dinâmica da 

equipe de desenvolvimento, com autores, professores formadores, tutores, orientadores 

acadêmicos e suporte técnico. Reconhecendo a universidade como um espaço que possui uma 

cultura organizacional própria, toda essa dinâmica influencia demasiadamente a gestão e a 

organização da UFG.  

Vejamos no capítulo quarto de que forma a EaD trouxe desdobramentos para a 

gestão e a organização da UFG. 

 



4 GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA EAD NA UFG 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as temáticas de análise sobre a gestão e a 

organização da EaD na UFG. Inicialmente, traço uma discussão sobre as contribuições para a 

gestão e a organização da EaD e, posteriormente, apresento as temáticas da análise dos dados. 

 

4.1 Gestão e organização da EaD em universidade 

 

Conforme discutido no segundo capítulo, Belloni (1999) contribui para a 

compreensão dos modelos de instituições que trabalham com a EaD, da mesma forma que 

Peters (2009) e Moore e Kearsley (2007). A UFG, de certa forma, experiencia esses modelos. 

Um dos modelos de EaD se refere a instituições consorciadas (BELLONI, 1999) e, no caso da 

UFG, os convênios estabelecidos para o desenvolvimento de atividades vinculadas à Univir-

CO, à Unirede e ao Consórcio Setentrional evidenciam essa experiência. Desde 2000, a UFG 

está em processo de construção da sua história com a EaD, e os dados sobre o seu panorama 

demonstram que a instituição transita por outra experiência, se constituindo em uma 

instituição com dupla finalidade (MOORE; KEARSLEY, 2007), ou dual-mode (PETERS, 

2001), oferecendo tanto cursos presenciais quanto a distância.  

Por estar a UFG estabelecendo práticas de EaD, é preciso refletir sobre como a 

instituição está fazendo a gestão e a organização da EaD, quando passa a ter dupla finalidade 

ou se torna uma instituição de ensino superior dual-mode.  

Rumble (2003, p. 13), ao estudar a gestão dos sistemas de ensino a distância afirma: 

“Gestão é o processo que permite conduzir, com o apoio do pessoal envolvido, uma atividade 

com eficiência e eficácia”. Para Rumble, é preciso que as instituições sejam geridas com 

eficiência, para garantir o equilíbrio financeiro na produção dos cursos, e com eficácia, para 

que os objetivos e as finalidades pretendidas sejam atingidos a contento. 

O autor considera que a gestão da EaD deve ser conduzida a partir de princípios 

administrativos, organizados pelas funções de planejamento, organização, direção e controle. 

Ou seja, as instituições, uma vez organizadas por estas funções, devem estabelecer seus 
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objetivos e levantar as estratégias a serem adotadas (planejamento), seguidas pelas atividades 

de atribuições, distribuições de tarefas, formas de trabalho e prestação de contas 

(organização). Além [desses] disso, Rumble (2003) considera a necessidade de haver 

atividades de motivação e resolução de conflitos (direção), tendo como ponto norteador a 

avaliação e o acompanhamento das atividades (controle), para retroalimentar a gestão e 

corrigir desvios e problemas detectados. 

Oliveira (2010) aponta para a necessidade de se pensar a gestão e a organização da 

EaD para além dessa perspectiva trazida por Rumble (2003). Para Oliveira (2010), é preciso 

associar a discussão sobre gestão da EaD ao conceito de democratização dos processos 

pedagógicos. A autora argumenta: 

Pensar a gestão democrática e participativa em sistemas de EaD significa pensar na 

integração dos subsistemas (avaliação, acompanhamento e apoio ao 

estudante/tutoria, produção de material, comunicação, gestão). Integrar esses 

sistemas significa promover o encontro, oferecer voz e vez aos sujeitos que 
humanizam o sistema de EaD (OLIVEIRA, 2010, p. 17). 

 

A organização trazida por Rumble (2003), ou seja, a de tratar a gestão de sistemas de 

EaD a partir de funções, tem como fundamento a visão das empresas como modelos 

biológicos. Rodriguez (2007) mostra que essa perspectiva biológica compreende as 

organizações como parte de um sistema e que, nessa perspectiva, cada parte do sistema 

corresponde ao conjunto de duas ou mais partes. Assim, ao tratar a gestão a partir de funções, 

espera-se que, ao gerenciar bem cada subsistema, haverá melhoria no todo. Para Rodriguez 

(2007, p. 32), essa visão é falsa, “pois o desempenho de um sistema depende de como as suas 

partes interagem, e não como elas se comportam isoladamente”. O argumento de Rodriguez 

(2007)
91

 está pautado pela gestão empresarial das organizações aprendizes, em que a mudança 

é uma constante e uma realidade a ser tratada pelas empresas. O autor parte do pressuposto de 

que as tecnologias de informação afetam o desempenho das empresas e o funcionamento da 

organização do trabalho. 

Para o autor, as mudanças podem ser estruturais ou cíclicas. As mudanças são 

consideradas estruturais quando:   

 

 

                                                
91 Apesar das análises de Rodriguez (2007) se referirem ao mundo dos negócios, é possível fazer uma reflexão 

sobre suas contribuições e trazer elementos esclarecedores para a gestão e a organização da EaD em 

universidade pública. 
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 representam mudanças estruturais, envolvendo a transformação de alguma 

atividade ou instituição; 

 representam mudanças irreversíveis e permanentes;  

 são radicais. [...] 

Por outro lado, as mudanças cíclicas podem ser entendidas como:  

 representam mudanças temporárias, com tendência de retorno ao estado inicial;  

 são mudanças sazonais [...];  

 não causam alterações irreversíveis nas estruturas das instituições ou nas 

atividades nas quais ocorrem [...]; 

 cada mudança cíclica possui padrão na forma como ocorre, quantidade de 
recursos envolvidos, resultado obtido, velocidade e duração [sic] (RODRIGUEZ, 

2007, p. 127). 

 

A proposta de Rodriguez (2007) é que as empresas devem considerar que a economia 

é global, que existem novas demandas sociais e que a sociedade industrial se transformou em 

sociedade da informação, trazendo mais pressão externa. Este contexto está transformando as 

organizações. Assim, o autor propõe que a gestão empresarial deve se basear no 

conhecimento, a partir da aprendizagem em grupo, da visão sistêmica e do pensamento 

compartilhado. Para o autor, as empresas precisam aplicar e utilizar novas tecnologias e novos 

conhecimentos, compreendendo que o bem mais valioso na atual sociedade são as pessoas. 

Nesse sentido, o autor acredita ser necessário considerar a cultura organizacional e a gestão do 

que ele chama de ativos intangíveis, em detrimento dos ativos tangíveis.  

Toda organização possui ativos tangíveis, que são os equipamentos, os móveis, o 

patrimônio, as instalações, os produtos, os serviços e os materiais. Esses ativos tangíveis são 

facilmente mensuráveis e valorados, e, normalmente, são estáveis, visíveis e tributáveis 

(RODRIGUEZ, 2007). Já os ativos intangíveis são aqueles relacionados à capacidade de 

inovação a partir do conhecimento gerado internamente como fruto das redes de 

relacionamento; ao conhecimento existente e à expertise de seus colaboradores; à imagem dos 

produtos na sociedade; e à rede de relacionamentos com clientes e fornecedores. Os ativos 

intangíveis, de acordo com Rodriguez (2007), são difíceis de mensuração, estão fortemente 

baseados no conhecimento das pessoas que compõem a organização e são instáveis ao longo 

do tempo, podendo sofrer variações em função da dinâmica da organização na sua relação 

com a sociedade e com os seus colaboradores. 

A partir dessas considerações, Rodriguez (2007) propõe que a gestão empresarial das 

organizações aprendizes seja feita em rede e por processos, e não mais baseada em função, 

como analisou Rumble (2003). Para Rodriguez (2007), as empresas precisam simplificar 



159 

 

processos e procedimentos, estabelecer o gerenciamento por processos, em vez de por tarefas; 

estar pautadas pelos resultados; aumentar a comunicação interna, para eliminar barreiras de 

fluxos de idéias; e informar-se sobre problemas e sugestões sobre a organização, com a 

introdução do gerenciamento participativo.  

A partir da gestão em rede, Rodriguez (2007) propõe quatro fases para implantar os 

processos de mudança nas organizações. A primeira é a fase da preparação; a segunda fase, a 

do planejamento para a mudança; a terceira, a de operacionalização e ampliação da mudança; 

e a quarta, a de avaliação.  

Rodriguez (2007) argumenta que as fases de preparação e de planejamento 

normalmente ocorrem de forma integrada. Na fase de preparação são realizados os estudos 

sobre as novas tendências, a análise social e competitiva e as novas demandas existentes. É, 

também, nessa fase que se identificam as oportunidades e os desafios a serem enfrentados, se 

analisam os ganhos do processo de mudança e se planeja e implementa o processo de 

educação e de treinamento necessário. Há, ainda, a construção do consenso sobre a 

necessidade da mudança e o desenvolvimento da adaptabilidade para aceitá-la.  

A fase de planejamento é o momento de definições e decisões, em que se 

determinam as atividades principais e secundárias para o processo de mudança e quando se 

estabelecem quais são as competências necessárias e essenciais. Nessa fase, determina-se qual 

é a direção de futuro que se deseja para a organização, com base em dados relativos a fatores 

internos e externos, e se identifica o que Rodriguez (2007) denominou de hiato 

organizacional, ou seja, o momento em que se tem clareza da situação atual e da situação 

futura da empresa, determinando quais esforços serão necessários para a mudança. 

A terceira fase, de operacionalização da mudança, é reconhecida por Rodriguez 

(2007) com a chegada dos equipamentos, das transformações físicas necessárias, e que ocorre 

na dimensão local, como fruto de negociações, cooperações ou convênios. Nesse momento, 

segundo o autor, deve ser feito o registro das ações, como medidas de avaliação e de 

identificação de adaptabilidades necessárias aos processos. Vale destacar que, nessa fase, 

Rodriguez (2007) aponta a necessidade de se estabelecer o processo ideal, para que seja 

possível compará-lo com o processo real, com vistas à eliminação do hiato organizacional. 

Esse momento é chamado de projeto piloto. 

A quarta fase, de avaliação, é considerada por Rodriguez (2007) como a 

oportunidade para se verificar a validade da mudança e se alcançar melhorias da 
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produtividade. É o momento de se comparar a mudança com dados anteriores e com o 

mercado e alcançar a visão sistêmica organizacional, otimizando os processos. 

Bauer (2008) também faz uma análise da gestão baseada na mudança. O autor 

reconhece que há uma inflação de modelos administrativos nos últimos anos, frutos da 

incapacidade de qualquer um deles para responder às exigências, às demandas e às 

circunstâncias da extrema instabilidade da sociedade contemporânea. Para Bauer (2008), é 

preciso reconhecer que as empresas são organizações altamente dinâmicas e que devem ser 

reconhecidas, em essência, como auto-organizações. Para o autor, é preciso superar a visão de 

empresa clássica e que opera pela relação causal. 

Bauer (2008, p. 236) aponta que uma empresa auto-organizante possui as 

características específicas: 

Uma organização com ricos padrões de interação e conectividade entre as pessoas, 

de modo a permitir e fomentar o surgimento espontâneo de sinergias catalisadoras 

de novas possibilidades; uma organização que reconhece ser inevitável a existência 

de contradições, de ambiguidade e de conflitos (ou seja, de desordem), e que procura 

utilizá-los em seu proveito, como fonte de aprendizado, criatividade e inovação; 

uma organização em que seus elementos constituintes apresentam alto grau de 

diferenciação, sem prejuízo de um alto grau de integração que confere identidade à 
empresa como um todo. 

 

A partir dessa compreensão, Bauer (2008) considera que as organizações são 

constituídas muito mais pelas interações entre seus membros do que pelos seus membros em 

si. Assim, o autor reconhece que, nessa concepção, a incerteza é legítima, e deve-se manter 

um diálogo aberto com essa incerteza, superando a visão de controle, para a percepção da 

auto-organização. É preciso estar aberto para a cooperação, muito mais do que para a 

competição. 

Para Bauer (2008), algumas iniciativas devem ser consideradas para alavancar a 

mudança, numa perspectiva de auto-organização e desenvolvimento de habilidades sociais 

dentro das organizações, incentivando o compartilhamento dos conhecimentos, o trabalho 

coletivo e a habilidade comunicacional; superação da clássica atitude negativa diante do erro, 

percebendo-o como uma oportunidade para o aprendizado; manutenção de uma atitude crítica 

em relação ao aprendizado organizacional; e estar aberto para os problemas complexos dentro 

de uma realidade complexa, colocando todas as premissas, mesmo as cristalizadas na 

organização, como passíveis de questionamento. 

Além disso, para Bauer (2008), é preciso também reconhecer a legitimidade e a 

convivência com as contradições, para que seja possível questionar as certezas; retomar os 
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objetivos e a missão organizacional propostos para a mudança, como alvos constantes a serem 

buscados; entender que a organização e a ordem dentro de uma instituição não correspondem 

apenas a aspectos tangíveis, mas também a padrões culturais, crenças e valores; compreender 

que a ineficiência é também uma desordem e uma oportunidade em potencial para a 

adaptabilidade; e mudar os padrões de raciocínio analítico nas relações lineares de causa-e-

efeito, abrindo-se para o raciocínio baseado na analogia, com o estímulo à criatividade e às 

novas ideias. 

Bauer (2008) considera, também, que é preciso valorizar a investigação, buscando 

meios para que a organização possa se desenvolver. Assim, as pessoas e grupos necessitam 

gozar de certo grau de autonomia para estabelecer objetivos e a forma de trabalho. Além 

disso, para o autor, é preciso compreender que a auto-organização é também um ato político, 

para que, mesmo sem a presença forte do controle, a organização possa evoluir com um 

comprometimento coletivo. E, por fim, para Bauer (2008), é preciso compreender que não se 

deve esperar que o conflito perdure indefinidamente, e sim que haja certa alternância entre 

conflito e consenso, numa perspectiva cíclica quando se discute as prioridades e a 

operacionalização da mudança. 

Bauer (2008) questiona se a administração pública deve perseguir constantemente 

uma atuação que vise ao exercício e usufruto da cidadania e propõe essa concepção auto-

organizante como avanço das organizações, com perspectivas mais democráticas de gestão. 

Ciente de que a visão de Bauer (2008) é construída dentro de um universo 

empresarial e que as perspectivas apontadas por Rodriguez (2007) têm como finalidade o 

lucro, se assemelhando ao modelo produtivo toyotista descrito por Antunes (1999, vale 

destacar que é possível estabelecer uma relação entre suas contribuições e a gestão e a 

organização da EaD. Nessa perspectiva, o frisson em relação à EaD pode vir a ser 

reconhecido como um processo de mudança estrutural, na acepção de Rodriguez (2007), nas 

universidades com tradição na educação presencial. 

As universidades federais vivenciaram as práticas da EaD com mais intensidade nos 

últimos anos, como pôde ser observado no primeiro e segundo capítulos, e a UFG está imersa 

nessa realidade, como descrito no terceiro capítulo. Essa intensidade de práticas com a EaD 

pode ser, então, considerada muito mais como um processo de mudança estrutural do que uma 



162 

 

mudança cíclica (RODRIGUEZ, 2007) da universidade
92

. Se considerarmos os primórdios 

das práticas com a EaD na UFG, entre 2000 e 2005, até poderíamos dizer que se tratava de 

uma mudança cíclica, sem interferências profundas, pois se concentravam apenas em algumas 

atividades de extensão. Mas, com a intensificação da oferta da EaD, atingindo os três tipos de 

processos educativos (graduação, pós-graduação e extensão), a mudança trazida está por 

atingir os procedimentos acadêmicos cristalizados, advindos da predominância dos cursos 

presenciais. 

Em sendo um processo de mudança estrutural, concordo com as análises de 

Rodriguez (2007) sobre a necessidade de se incorporar esse processo de mudança ao 

desenvolvimento da universidade. No caso da universidade, conforme concepções 

apresentadas no primeiro capítulo, esta é entendida na perspectiva de cultura organizacional, 

em que seu objetivo é a formação e a produção de conhecimento. Assim, é preciso considerar 

que as fases de preparação e de planejamento para a mudança devem ocorrer sob uma 

perspectiva democrática, com participação coletiva.  

Quando Rodriguez (2007) trata da primeira fase (preparação), ele sugere um estudo 

sobre a competitividade do mercado e suas tendências. Em se tratando do processo de 

mudança estrutural que a EaD provoca nas universidades públicas consolidadas no ensino 

presencial, deve-se relacionar essa fase de preparação com o levantamento das necessidades 

da mudança e com o contexto político e social do país, além de realizar um estudo sobre as 

potencialidades e contribuições que o ensino a distância pode trazer para a instituição e para o 

cumprimento de sua função social.  

No caso da EaD nas universidades, a primeira fase, de preparação, é a oportunidade 

de se discutir a EaD na instituição, levantando a cultura organizacional, as prioridades, as 

possíveis estratégias, as dificuldades e contradições; pode ser o momento das definições e dos 

consensos possíveis.  

A segunda fase, de planejamento, pode ser o momento de tomar as decisões, definir a 

forma pela qual se dará a mudança e levantar as prioridades.  

Na terceira fase, de implantação e operacionalização, podem ser traçadas as 

diretrizes, as bases fundamentais da EaD na instituição e como ela poderia ser organizada e 

                                                
92 Nesta tese, o processo de mudança estrutural não está ligado à mudança nos processos produtivos ou forças 

produtivas, mas ao processo de intensificação das práticas da EaD e às mudanças que essas práticas têm trazido 

para a organização dos processos acadêmicos da universidade. 
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efetivada. Nesta fase, a gestão democrática e participativa pode ser a fundamentação 

primordial, conforme afirma Oliveira (2010).  

A quarta fase, de avaliação, deve ser pensada sob o foco da universidade, da 

avaliação institucional formativa, como propõe Dias Sobrinho (2002), na perspectiva da sua 

finalidade e dos seus objetivos.  

Glatter (1995) alerta, por sua vez, para o fato de as mudanças na escola
93

 ocorrerem 

muito mais a partir das simples modificações de rotinas do que por meio de alterações 

radicais. O autor sugere que sejam feitas intervenções de pequena escala nas instituições 

educativas, para que se alcance impacto mais decisivo. Glatter (1995, p. 145) expõe o que 

entende por mudança: “Um conjunto de alterações deliberadas e planificadas que poderão 

afectar significativamente os padrões e as relações de trabalho estabelecidas, bem como os 

autoconceitos dos indivíduos e grupos”. O autor aponta que a mudança deve ser vista como 

um processo, e não como um acontecimento, para que efetivamente seja incorporada. 

Assim, pode-se dizer que a UFG está em processo de mudança, visto que está imersa 

em alterações em seus padrões, pois a EaD provoca relações acadêmicas não vivenciadas 

anteriormente, como a mediação pedagógica proporcionada por ambientes virtuais de 

aprendizagem e a utilização de polos de apoio presencial, e atividades, agora, integradas à sua 

dinâmica educativa. Glatter (1995, p. 145) mostra que a mudança, para ser efetivada, precisa 

“ser vista como um processo (grifo do autor), e não como um acontecimento” e que “são 

precisos vários anos para que uma mudança significativa possa ser integrada”. Enquanto 

processo, a mudança, para Glatter, passa por fases que podem acontecer, inclusive, 

simultaneamente. São elas: 

Iniciação: introduzir novas idéias e práticas e procurar o aval institucional. 

Implementação: operacionalizá-las. 

Institucionalização (ou estabilização): constituí-las em normas e rotinas, de modo a 
que se tornem parte integrante do trabalho escolar (GLATTER, 1995, p. 146, grifos 

do autor). 

 

As fases apontadas por Glatter assemelham-se àquelas trazidas por Rodriguez 

(2007), mas ele aponta, ainda, o “hiato na implementação”, ou seja, a diferença entre o que foi 

planejado e o que acontece na prática, no dia a dia do processo de mudança. Já o “hiato 

                                                
93 Glatter (1995) faz reflexões sobre a escola, mas podemos utilizar suas análises para entender o processo de 

mudanças em universidades.  
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organizacional”, proposto por Rodriguez (2007), se refere à diferença entre a situação real e a 

situação desejada. 

Nessa perspectiva, as contribuições de Bauer (2008) permitem que os preceitos 

necessários à mudança possam ser vislumbrados no momento que Rodriguez (2007) 

denominou de fase de operacionalização e Glatter (1995), de fase de implementação. Com 

base em Bauer (2008), destaco algumas iniciativas que podem contribuir para o processo de 

mudança estrutural da universidade com a incorporação da EaD: trabalho coletivo, 

comunicação em rede, abertura para o aprendizado e para romper com a cristalização dos 

processos existentes, atenção à cultura organizacional, valorização da investigação, atitude 

crítica, busca de meios para organizar a EaD na instituição e comprometimento coletivo.  

As contribuições de Bauer (2008) permitem inferir que o contexto de mudança 

poderá ocorrer se houver auto-organização. Essa percepção assemelha-se à discussão da 

autonomia universitária como construção coletiva (FÁVERO, 2000).  

As iniciativas indicadas por Bauer (2008) como necessárias para a auto-organização 

podem contribuir para se pensar a mudança estrutural (RODRIGUEZ, 2007) em que as 

universidades públicas federais estão imersas, quando assumem práticas da EaD tão 

rapidamente, como os dados demonstraram.  

Glatter (1995, p. 149), por sua vez, argumenta que, quando está imersa em um 

processo de mudança, a gestão deve estar atenta a algumas diretrizes: 

1. Entender os contextos existentes, internos e externos. 

2. Tornar claro o seu próprio empenhamento nos projectos que apoiam: dar-lhes 

tempo e atenção. 

3. Não deixar, contudo, que pareçam projectos pessoais: apoiar e empenhar-se, 

diluindo uma identificação pessoal com os projectos. 

4. Assegurar a divulgação dos objectivos do projeto no seio da comunidade escolar, 
particularmente os seus benefícios educacionais, quer a iniciativa parta da gestão 

quer de grupos de professores. 

5. Fazer o possível para promover incentivos e evitar desmotivações, sublinhando 

os efeitos positivos do projecto e relativizando as suas conseqüências negativas. 

6. Tentar assegurar e distribuir os recursos humanos e materiais, especialmente no 

que diz respeito ao desenvolvimento dos conhecimentos e dos métodos 

necessários ao sucesso do projecto. 

7. Criar novas estruturas e equipas adequadas ao desenvolvimento do projecto. 

8. Assegurar a pertinência das soluções propostas e da planificação da acção, 

estabelecendo tempos próprios para as actividades a realizar. 

9. Ter em conta a ambigüidade que caracteriza o mundo organizacional, 

manifestando confiança para correr riscos e para encorajar uma atitude inovadora 
junto dos colegas. 
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10. Finalmente, ter em conta a importância de manter uma certa estabilidade durante 

a implementação do processo de mudança. Os actos heróicos ou teatrais não 

produzem efeitos mais eficazes do que sistemas estáveis de funcionamento [sic]. 

 

Bauer (2008) aponta os preceitos necessários às mudanças nas organizações, e essas 

diretrizes são pensadas como atitudes necessárias à gestão das escolas para o processo de 

mudança. Já os apontamentos de Glatter (1995) permitem atentar para o fato de que os 

gestores precisam estar direcionados à institucionalização da mudança, para transformarem os 

projetos específicos e individuais em projetos da instituição. Além disso, Glatter (1995), 

também, contribui com as indicações de que os gestores devem tentar assegurar condições 

para o processo de mudança, criando novas estruturas e equipes adequadas.  

Essas contribuições de Rodriguez (2007), Bauer (2008) e Glatter (1995) permitem 

considerar que a mudança nas organizações está relacionada aos processos de gestão e 

organização. Considerando que os estudos e dados desta investigação apontam para a EaD 

como uma mudança estrutural nas universidades com tradição em educação presencial, então, 

sua gestão e organização desencadearão a forma pela qual será conduzido o processo de 

mudança. Conforme Glatter (1995, p. 159), “a boa gestão é uma característica significativa 

das melhores escolas.”  

Outras reflexões sobre a gestão das universidades públicas federais no Brasil, porém, 

ainda devem ser feitas. Cunha (1998) afirma que as propostas de gestão elaboradas para as 

empresas devem ser olhadas com ressalvas, visto que a universidade pública possui certa 

distinção em relação a outras instituições, que altera profundamente sua forma de 

organização. O autor mostra, ao citar Burton Clark, que a produção do conhecimento na 

universidade exige adequações específicas e incomuns, que se referem à forma de divisão do 

trabalho, à geração de crenças e valores e às suas próprias modalidades de mudanças. Cunha 

(1998) argumenta que a produção de conhecimento exige a convivência com sistemas que 

possuem fissuras e falhas e que a organização racional baseada no controle e em um conjunto 

de alternativas racionais não perdura, pois não pode conviver com multiplicidades de valores, 

muitas vezes até inconciliáveis. 

Cunha (1998), também, entende que é preciso perceber a universidade com certo 

grau de desordem, para permitir que indivíduos e atores possam desenvolver sua autonomia e 

sejam estabelecidos intercâmbios formais e informais. Argumenta o autor: “As universidades 

são eficazes quando capazes de promover as iniciativas e ampliar as opções dos distintos e 

conflitivos grupos profissionais que fazem parte delas” (CUNHA, 1998, p. 58). Ou seja, o 
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autor mostra que nas universidades há baixo grau de interdependência entre as suas diversas 

unidades. Ele acredita que a atividade de administração da universidade também é um 

processo formativo das relações entre professores, estudantes e funcionários. Alerta, no 

entanto, para o modelo de deliberações colegiadas, que pode distorcer o seu real sentido, pois, 

para o autor, esses espaços retiram a necessária objetividade. 

[...] na gestão das universidades públicas, as decisões colegiadas, prática ainda 

pouco amadurecida em nosso país, são justificadas por um discurso que a todo 
momento evoca a democracia. Ela consiste, com freqüência, num eficiente processo 

de diluição de responsabilidades e de critérios, que ensina eficazmente aos 

estudantes que a coisa pública (a universidade pública no caso) não é de todos: ela 

não é de ninguém; vale dizer é de quem consegue tirar proveito dela; em síntese de 

quem sabe levar vantagem (CUNHA, 1998, p. 59, grifos do autor). 

 

Esse alerta de Cunha se baseia na crença de que o discurso de democracia, impresso 

nas decisões ditas colegiadas, ainda precisa ser amadurecido pela universidade. Além disso, 

outra consideração feita pelo autor sobre a distinção entre as universidades e outras 

instituições se refere à sua estrutura dividida em unidades, o que tende a deixá-las fechadas 

em si mesmas, dentro de uma complexa rede de órgãos que veio para substituir a figura 

catedrática da universidade. 

Só que agora, sem a figura do catedrático, substituída, para todos os efeitos, pela 

complexa rede de órgãos colegiados, de comissões, de assessorias e de 

coordenações, assentada nas plenárias departamentais, onde as responsabilidades se 

diluem e a imagem da “participação democrática” a todos conforta (CUNHA, 1998, 

p. 69). 

 

Essas considerações de Cunha (1998) permitem perceber as peculiaridades das 

universidades federais no Brasil e a necessidade de se refletir sobre os processos de mudança 

nessa estrutura organizacional peculiar, no que diz respeito à sua cultura organizacional 

(NÓVOA, 1995).  

Assim, mesmo reconhecendo a convivência constante com certa desordem, dada a 

natureza da produção de conhecimento peculiar às universidades, Cunha (1998) aponta o que 

necessita ser preservado quando se discute a gestão universitária: respeito às peculiaridades 

socioculturais e políticas, em se tratando de sua autonomia; e abertura, por parte de seus 

setores internos, aos processos que o autor denominou de modernização. 

Essas considerações trazidas por Cunha (1998) permitem pensar a gestão da 

universidade em processo de mudança com distinção do mundo empresarial. Ou seja, não se 

deve simplesmente transpor modelos e argumentos oriundos das instâncias empresariais para 
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as universidades, e sim relativizá-los, em função da autonomia e da cultura organizacional das 

instituições de ensino. 

Assim, é preciso compreender as mudanças estruturais trazidas pela EaD no contexto 

cultural de cada universidade, de acordo com as suas zonas de visibilidade e invisibilidade 

(NÓVOA, 1995).  

Vejamos, então, as perspectivas de gestão e organização da EaD, especificamente, na 

UFG. 

 

4.2 Dimensões de análise da gestão e da organização da EaD na UFG 

 

Para tratar dos desdobramentos da gestão e da organização da EaD na UFG, 

estabeleci temáticas de análise específicas, para possibilitar uma melhor compreensão desse 

campo na instituição, a partir da sua cultura organizacional e conforme as unidades de análise 

propostas por Lima (2008) e Nóvoa (1995).  

Lima (2008) faz uma reflexão sobre a escola, a partir de dimensões de análise macro, 

meso e micro. Para o autor, a dimensão de análise micro está relacionada às questões 

específicas da sala de aula e aos aspectos pedagógicos em si. Portanto, no que se refere à EaD, 

pode-se considerar que o andamento dos cursos, a relação professor-aluno, a avaliação da 

aprendizagem e a mediação pedagógica correspondem a essa dimensão de análise. 

A dimensão macro se relaciona com as leis nacionais, com o sistema de ensino e com 

as políticas educacionais. No caso da EaD nas universidades públicas federais, a dimensão de 

análise macro corresponde à forma pela qual a instituição se relaciona com o MEC e com o 

Sistema UAB e às influências da legislação que rege o ensino a distância no Brasil.  

Esta pesquisa está relacionada com a dimensão de análise meso, visto que se refere à 

organização da instituição e está situada nas relações intermediárias entre o macro e micro da 

realidade educacional. Nóvoa (1995) considera que, durante muitos anos, as propostas de 

inovação se preocuparam com o nível macro do sistema educativo e micro da sala de aula. 

Para o autor, porém, quando se está propondo mudanças nas instituições é preciso considerar 

o “entre-dois” do processo educativo, justamente a organização escolar. 
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A escola constitui um filtro que modela as mudanças que vêm do exterior, 

bloqueando-as ou dinamizando-as. Na organização desenvolvem-se padrões de 

relação, cultivam-se modos de acção e produz-se uma cultura própria em função da 

qual os indivíduos definem seu mundo, elaboram juízos e interpretam as inovações; 

nesta perspectiva, a organização tem um papel crucial na criação de um clima de 

mudança, na resposta às propostas de inovação e na capacidade de auto-renovação. 

De pouco servirão os esforços isolados dos indivíduos para mudar as suas práticas, 

se se realizarem à margem da dinâmica própria da escola (GONZÁLEZ, 1988 apud 

NÓVOA, 1995, p. 41). 

 

Relacionar a dimensão de análise meso com a EaD nas universidades públicas se 

refere à maneira como está sendo organizada e as ações que estão sendo tomadas para sua 

incorporação, como processo de mudança. Assim, os dados coletados permitem que a análise 

sobre a gestão e a organização da EaD na UFG possa ser realizada dentro do tripé: estrutura, 

práticas e sistemas formais da instituição. 

Nessa perspectiva, estabeleci três temáticas de análise, na dimensão meso, para o 

estudo da gestão e da organização da EaD na UFG: 

a) estrutura organizacional da EaD na UFG; 

b) práticas institucionais para organização da EaD na UFG; 

c) processos formais da gestão e organização da EaD na UFG. 

 

4.2.1 Estrutura organizacional da EaD na UFG 

 

Conforme já foi mencionado, a EaD na UFG inicia, formalmente, com a UFG 

Virtual, órgão suplementar ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec). Dessa forma, 

todas as questões relacionadas à EaD na UFG, de 2000 a 2006, ficaram centralizadas na UFG 

Virtual. Como órgão suplementar, suas atividades foram regulamentadas por normativa 

própria, na qual se determinam suas finalidades: 

Art. 4o - A UFG Virtual tem como finalidades: 

I. atuar na viabilização, dinamização, expansão e difusão de projetos de educação a 

distância no âmbito da Universidade Federal de Goiás e instituições consorciadas ou 

conveniadas; 

II. apoiar e subsidiar técnica e academicamente atividades desenvolvidas pela 
comunidade universitária ou por meio de parcerias, na execução de projetos de 

ensino, pesquisa, extensão e cultura, na modalidade de educação a distância; 

III. acompanhar e avaliar criticamente as experiências em educação a distância, 

visando ao progresso da ciência e à promoção dos processos de ensino-

aprendizagem; 
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IV. criar e apoiar a constituição de grupos de trabalho e núcleos de estudos e 

pesquisas sobre educação a distância, nas diferentes áreas do conhecimento; 

V. estabelecer intercâmbio de especialistas e instituições nacionais e internacionais, 

que desenvolvam estudos e trabalhos em educação a distância; 

VI. produzir conhecimentos teóricos e metodológicos direcionados ao processo 

educacional a partir da aplicação e experimentação de procedimentos inerentes à 

educação a distância (UFG, 2000, p. 3). 

 

Percebe-se que as finalidades da UFG Virtual concentravam-se em atividades de 

EaD na UFG, assumindo a responsabilidade por sua difusão, viabilização, acompanhamento e 

avaliação no âmbito da UFG. Previa, também, o estabelecimento de intercâmbio entre 

instituições e especialistas. Vale destacar que são finalidades que exigem investimento em 

pessoas especializadas para o apoio a grupos de pesquisa e à produção de conhecimento em 

EaD. 

Não foram encontrados relatórios da UFG Virtual arquivados na Proec nem no Ciar 

para que pudéssemos explorar e identificar se as finalidades propostas foram alcançadas e, em 

caso positivo, de que forma. Os relatórios de gestão da UFG de 2002 a 2006 também não 

fazem menção a ações que pudessem indicar se as finalidades constantes na Resolução que 

criou a UFG Virtual foram efetivamente alcançadas. Um gestor da época relatou, em 

entrevista a esta autora
94

, que as atividades desenvolvidas pela UFG Virtual se concentravam 

na tentativa de implementar cursos a distância e, para isso, participava de reuniões em 

diferentes unidades acadêmicas para apresentar suas finalidades e buscar a adesão delas.  

A base, ou seja, a nossa atividade básica lá era realmente isso: esclarecer, orientar 

e tentar implementar os cursos. Nós visitamos todas as unidades, nas reuniões do 

conselho departamental, a gente ia lá no comecinho para expor o que era a UFG 

Virtual, a finalidade e tentar buscar esses professores pra fazer esses cursos, porque 

havia aquela leitura de que os cursos presenciais podiam dedicar em torno de 20% 

de sua carga horária para cursos virtuais. [...] Mas, durante o nosso tempo, lá no 

começo, nenhum professor se interessou por isso. Mais ou menos no final de 2005 
houve uma abertura boa, vários professores começaram a buscar e aí já começou 

abrir nos cursos de graduação. Enfim, foi abrindo e os professores chegando 

(Gestor da Administração Central da EaD na UFG, n. 14). 

 

Foram buscados, também, registros de pesquisas na UFG vinculadas à UFG Virtual e 

que pudessem contribuir com o exercício de uma de suas finalidades, a da produção de 

conhecimentos teórico-metodológicos. Não foram encontrados, porém, registros de pesquisas, 

como pôde ser observado no terceiro capítulo. Então, não foram obtidos dados que pudessem 

demonstrar que as finalidades propostas para a UFG Virtual foram alcançadas. Não há 

                                                
94 Todas as entrevistas com os gestores constantes desta tese foram feitas por mim, motivo pelo qual, daqui em 

diante, serão identificadas apenas com “em entrevista”, sem especificar a quem foram concedidas. 
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registros de pesquisas, criação de novas metodologias, realização de intercâmbios, nem 

relatórios que pudessem indicar o alcance das finalidades propostas. Os relatos dos gestores 

da época, por sua vez, também, não indicam a existência de intercâmbios ou produção de 

conhecimentos relacionados à EaD no âmbito da UFG Virtual. 

Ao analisar os relatórios de gestão da UFG de 2002 a 2006, percebe-se que as metas 

para a consolidação da EaD aparecem continuamente; entretanto, as ações descritas indicam 

apenas a execução de convênios para a realização de cursos de extensão. Não houve registro 

de mudanças em normativas internas para a incorporação da EaD às atividades acadêmicas.  

Em 2003, há o registro da seguinte meta: “Implementar o ensino a distância na 

graduação através de ofertas de disciplinas e criação de cursos de graduação”. Como 

estratégias para atingir essa meta, são definidas as seguintes ações: “Definir políticas e 

estratégias para o ensino a distância; Reuniões com Diretores, Coordenadores de cursos e 

Coordenadores das disciplinas; Elaborar normas internas para o ensino a distância” (UFG, 

2004, p. 15-16). Entretanto, como meta alcançada aparece a criação do Curso de Ciências 

Biológicas, oferecido pelo Consórcio Setentrional (UFG, 2005b). As normas internas 

específicas para EaD não foram criadas, conforme haviam sido planejadas.  

Em 2005, em função dos cursos de graduação a distância que estavam em processo 

de discussão, por causa das propostas do Pró-Licenciatura, o Consuni nomeou um Grupo de 

Trabalho de EaD, composto por 11 professores da UFG, por meio da Portaria da Reitoria n. 

1.240, de 16 de junho de 2005. Em relatório, esse GT aponta a necessidade de se investir em 

um centro especializado em EaD, com funcionários, tecnologia e logística adequados, visto 

que a UFG Virtual não tinha estrutura suficiente para atender à dinâmica necessária para 

cursos a distância em nível de graduação (ver Anexo A). Esse momento pode ser identificado 

com a primeira fase do processo de mudança estrutural trazida por Rodriguez (2007), no qual 

o momento de preparação se refere à análise sobre a realidade e as necessidades para a 

mudança. 

 

Para viabilizar EaD na UFG, faz-se necessário a implantação de um Centro de 

Educação a Distância, aqui denominado Centro de Educação em Ambiente de 

Mídias Interativas – CEAMI, devido a amplitude de sua utilização, munido de 

infra-estrutura logística adequada para dar suporte não apenas aos cursos de 

graduação, mas também de pós-graduação e extensão. A UFG Virtual, órgão criado 
em 2000, seria um embrião do CEAMI (UFG. GT EAD, 2005, p. 1, grifos do autor). 
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A análise realizada por esse Grupo de Trabalho foi baseada em várias ações. Uma 

delas foram visitas feitas a várias instituições públicas do Brasil, com o objetivo de conhecer 

suas experiências e de que forma a EaD estava sendo organizada. Além disso, foram 

realizados seminários de discussão com professores convidados para debater sobre a EaD nas 

universidades públicas. Mais uma vez, essas ações correspondem ao que Rodriguez (2007) 

denominou de fase de preparação para a mudança nas organizações. 

Sobre a UFG Virtual, em entrevista, um gestor fez a seguinte reflexão: 

 

A UFG Virtual foi uma desbravadora, abriu caminhos. A minha visão é de que 

abriu caminhos para que os carros fossem chegando, asfaltando a estrada. Naquela 

época, era essa ideia mesmo. Estávamos em um caminho para abrir, porque a UFG 

não tinha nenhuma experiência e não tinha essa ideia como esta posta da educação 
a distância. Eu participava do Conselho Universitário, do Conselho de Pesquisa e 

todos eles, quando a gente expunha a ideia da educação a distância, os professores 

achavam assim, olhavam e questionavam: você acredita nisso? Tinha aquela 

dificuldade em aceitar (Gestor da Administração Central da EaD na UFG n. 14). 

 

Um outro gestor fez a seguinte abordagem sobre a UFG Virtual: 

Porque lá simplesmente captava recursos para oferta de cursos pré-prontos, não 

tinha mínimas condições de ofertar um curso desenhado na própria UFG, porque 

eram dois funcionários só (Gestor de curso de EaD na UFG n. 16). 

 

É preciso reconhecer que a UFG Virtual foi desbravadora à época, mas, de fato, 

passou grande parte de sua existência sem funcionários administrativos efetivos atuando em 

suas atividades. Grande parte da equipe era composta por estagiários e bolsistas. Em termos 

de professores, houve concurso para docentes efetivos após uma sensibilização realizada junto 

ao Consuni para conquistar duas vagas. Possivelmente essa realidade tenha contribuído para 

que ocorressem dificuldades no cumprimento de suas finalidades. Como Glatter (1995) 

aponta, é fundamental que se ofereçam condições materiais e humanas para o processo de 

mudança, pois a ausência dessa estrutura compromete a efetiva mudança. 

As vagas nas unidades acadêmicas, elas eram disputadas! Porque concurso abria 

muito raramente. Então, não havia essa ampliação de vagas, que houve logo em 

seguida. Quando tinha vaga, era uma disputa. [...] 

Para formar o corpo de trabalho da UFG Virtual foi tirado funcionário e 
gratificação da Proec.[...] 

Na época, precisava de um corpo docente próprio para a UFG Virtual. Aí, foi 

levado para o Consuni. Na época iam ter vagas, era sabido que ia ter o concurso e 

iam abrir vagas na Universidade. Foram solicitadas 4 vagas para UFG Virtual. 

Mas, enfim, foi feito. No Consuni, apesar dos embates, houve o entendimento da 

necessidade e foi aprovado. Não foram aprovadas as 4 vagas, mas aprovaram 2 

vaga (Gestor da Administração Central da EaD na UFG n. 17). 
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Apesar de as vagas de docentes na UFG serem direcionadas para as unidades 

acadêmicas, houve concurso, em 2004, para que duas vagas de professores efetivos fossem 

destinadas à UFG Virtual, um órgão complementar. Além dessas, um ano antes, a UFG 

Virtual, também, contou com duas vagas para professores substitutos. Mesmo assim, os 

cursos a distância de extensão que estavam sendo realizados mediante convênios, eram 

conduzidos por bolsistas e coordenadores contratados com recursos desses convênios 

(RODRIGUES, 2006). Os professores efetivos que entraram na UFG Virtual começaram a 

atuar em cursos de extensão elaborados por eles próprios e não ministravam aulas na 

graduação. Os docentes se envolveram com dois convênios específicos: um com o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o outro com o MEC, para a 

oferta do Curso de Mídias na Educação. 

Enfim, com os novos horizontes trazidos pela possibilidade de realização de curso de 

graduação a distância, pelo Consórcio Setentrional e do Pró-Licenciatura, com financiamento 

próprio e exclusivo, as condições estruturais da UFG Virtual passam a ser questionadas, sob a 

alegação de que não seriam compatíveis com o desenvolvimento das atividades que a 

graduação, por meio da EaD, necessitava.  

Então, após os resultados dos primeiros editais e da necessidade de início dos cursos 

de graduação, a UFG, por iniciativa da Prograd, realiza o Encontro de Corumbá (GO), nos 

dias 09 e 10 de fevereiro de 2007 (ver Anexo B). Nesse encontro, estavam representantes da 

graduação e da pós-graduação e professores convidados de outras instituições para discutir 

sobre a EaD na UFG.  

Entendendo que para a consolidação dessa política, faz-se necessário a participação 

ativa das unidades proponentes dos primeiros cursos. Foram convidados para 

reflexão da política da EaD na UFG, os coordenadores dos atuais cursos em 

andamento, professores representantes das unidades envolvidas, representantes das 

pró-reitorias, professores interessados em ofertar cursos a distância e professores de 

outras instituições envolvidos direta e indiretamente nesses projetos (UFG. 

PROGRAD, 2007, p. 1). 

 

O encontro contou com 48 pessoas, que foram divididas, no primeiro dia, em três 

grupos de trabalho: professores com intenção de apresentar projetos para cursos a distância, 

professores das unidades que tinham projetos aprovados e coordenadores UAB e Pró-

Licenciatura. Cada grupo levantou os questionamentos e as necessidades pertinentes a ele.  
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No segundo dia, os professores participantes foram divididos em grupos menores, 

para discutirem os objetivos da EaD na UFG, a concepção de EaD, as estratégias políticas da 

EaD para a UFG e quais seriam os encaminhamentos necessários. 

De acordo com o mesmo relatório, o Encontro de Corumbá apontou, por consenso, a 

seguinte concepção de EaD:  

A EaD exige um trabalho coletivo, rompe com a lógica cartesiana, rompe com a 

linearidade da aprendizagem e a construção de conhecimento linear. A EaD é um 
processo de construção humana, uma prática social. É um processo educativo que 

ocorre com o rompimento da lógica do tempo e do espaço em que a forma da 

mediação ocorre principalmente por meios de comunicação em que há construção de 

significados pelos educandos (UFG. PROGRAD, 2007, p. 5). 

 

Essa concepção assemelha-se ao que se tem discutido sobre EaD, a partir de autores 

como Kenski (2004) e Lévy (2003), ou seja, a construção significativa da aprendizagem e o 

rompimento com o conhecimento linear são considerados como prática social de construção 

humana. Assemelha-se, ainda, ao que Alonso (2005, 2010) argumenta sobre as tecnologias de 

informação e comunicação contribuírem com a mediação e a troca entre os sujeitos. 

Como objetivos da UFG para a EaD foram levantados, no Encontro de Corumbá 

(GO), 16 itens:  

 Possibilitar a democratização do acesso à UFG 

 Possibilitar a construção de saberes de modo coletivo e colaborativo 

 Reestruturar o ensino presencial 

 Contribuir com a ampliação da oferta de ensino público e gratuito de qualidade 
social 

 Incorporar os diferentes saberes existentes 

 Incorporar a utilização das diferentes mídias no processo de aprendizagem e 
construção de conhecimentos 

 Investir na produção de pesquisa, ciência e tecnologia 

 Modernizar a infra-estrutura tecnológica e de laboratórios e ensino e pesquisa e 

produção de materiais 

 Criar uma biblioteca virtual 

 Construir uma cultura e prática articulada do ensino presencial e a distância 

 Formação de qualidade 

 Ampliação de horizontes na relação pedagógica 

 Integração entre as unidades da UFG 

 Circulação de conhecimento gerado 

 A EaD vai servir para repensar o presencial 

 Ocupar espaços da educação superior no Estado de Goiás (presencial e a 

distância) [sic] (UFG. PROGRAD, 2007, p. 6). 

 

Percebe-se, entre esses objetivos, propostas que indicam mudanças estruturais, como 

a integração das unidades acadêmicas, realidade que Cunha (1998) considera difícil de 

acontecer, por conta do histórico isolamento ao qual essas unidades estão submetidas. Além 

disso, o relatório menciona a articulação entre ensino presencial e a EaD, a criação de 
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biblioteca virtual e a reestruturação do ensino presencial, ações essas que exigem mudanças 

do que já está cristalizado, dentro de um processo de mudanças estruturais (RODRIGUEZ, 

2007) e de cultura organizacional (TEIXEIRA, 1999). Para o desenvolvimento desses 

objetivos, o relatório trouxe a descrição de alguns encaminhamentos para a UFG, relativos às 

ações e medidas para atender à concepção levantada para EaD e aos objetivos da 

Universidade para a educação a distância. São eles: 

 Promover seminários para apresentar e divulgar a história política e ações da 
EaD na UFG, estado da arte, envolvendo a sociedade de forma geral. 

 Criar condições necessárias para que o trabalho em EaD não seja caracterizado 

como prestação de serviços. 

 Constituir comissão para discutir, apresentar e aprovar documento que 

especifique a missão, princípios, propósitos, valores, formas organizacionais, 
contexto pedagógico e gestão. 

 Objetivar ações eficazes para inserir a EaD nas esferas administrativas, ensino, 

pós-graduação e extensão. 

 Proporcionar formação continuada dos docentes da UFG para EaD. 

 Constituição de conselho gestor da EaD. 

 Aprofundar conhecimentos das políticas nacionais e institucionais para 

implantação da EaD. 

 Construir matrizes curriculares críticas no sentido social e político. 

 Sistematizar experiências de EaD para diagnóstico das suas potencialidades e 

fragilidades (projeto de pesquisa). 

 Buscar adesão dos profissionais da UFG. 

 Consolidar polos através de seus atores e instituições [sic] (UFG. PROGRAD, 
2007, p. 6). 

 

Ao observar as ações propostas, em 2007, e compará-las com os dados dispostos no 

terceiro capítulo, pode-se perceber que nem todas foram implementadas. Os seminários foram 

promovidos, mas as discussões não tiveram o propósito de apresentar e divulgar as ações de 

EaD da Universidade, como, também, não foi desenvolvido diagnóstico sobre as suas 

potencialidades e fragilidades.  

Como encaminhamento efetivo, foi agendado outro encontro para um mês após o 

término do Encontro de Corumbá (GO), para que uma comissão pudesse “elaborar e 

sistematizar uma proposta organizacional de EaD para UFG que contemple os aspectos 

administrativos, pedagógicos e tecnológicos” (UFG. PROGRAD, 2007, p. 7). 

Um dos resultados dessa proposta foi a criação do Centro Integrado de 

Aprendizagem em Rede (Ciar), que passou a apoiar, institucionalmente, as atividades de EaD 

na UFG.  

Uma análise comparativa entre as resoluções que criam a UFG Virtual e o Ciar 

evidencia as diferenças de finalidade, funcionamento, estrutura, composição, organização e 

gestão colegiada destes dois órgãos, como se pode ver na Figura 37. 
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QUADRO COMPARATIVO ENTRE UFG VIRTUAL E CIAR 

Itens comparados 
UFG Virtual 

Resolução Consuni n. 05/2000 

Ciar 

Resolução Consuni n. 02/2007 

Finalidade Promover a EaD na UFG. 

Implementar e apoiar as atividades 

acadêmicas que envolvem as tecnologias 
de informação e comunicação, inclusive 

a EaD na UFG. 

Funcionamento 
Atividades de EaD centralizadas na UFG 

Virtual. 

Atividades de EaD descentralizadas nas 

unidades acadêmicas da UFG, com apoio 

do Ciar. 

Estrutura  
Órgão Suplementar da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura (Proec). 
Órgão Suplementar da Reitoria. 

Composição Grupo de Trabalho e Coordenação Geral. 

Conselho Gestor, Direção, Vice-Direção, 

com prescrição de Coordenações de 

equipes. 

Organização 

Grupo de Trabalho, presidido pela 

Coordenação Geral da UFG Virtual, 

indicada pela Reitoria. 

Conselho Gestor, presidido por um dos 

pró-reitores, indicado pela Reitoria. 

Gestão Colegiada 

Grupo de Trabalho composto por 

representantes: das diferentes pró-

reitorias, unidades acadêmicas e órgãos. 

Conselho Gestor composto pelos 

próprios pró-reitores, direção do Ciar e 

coordenadores de curso a distância. 

Figura 37 - Quadro comparativo entre UFG Virtual e Ciar, elaborado a partir das resoluções de criação destes 
órgãos. 

 

Quanto à finalidade, o novo órgão visa a “implementar e apoiar as atividades 

acadêmicas de graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa integradas pelas tecnologias de 

informação e comunicação e na modalidade a distância desenvolvidas pela UFG” (UFG, 

2007). Assim, O Ciar apresenta-se com a seguinte missão:  

A missão do Ciar tem como princípio a articulação entre ensino-pesquisa em 
processos de aprendizagens formais e não formais em projetos de ensino e extensão. 

O objetivo é fazer desse centro um espaço de construção e realização de projetos que 

buscam o estabelecimento de redes de aprendizagem por meio de práticas que 

incorporem a tecnologia de redes de informação, comunicação e educação e 

formação de professores (UFG.CIAR, 2010a). 

 

É possível observar que a proposta do Ciar difere da finalidade da UFG Virtual, 

apresentada anteriormente. Enquanto esta assume a promoção da EaD na UFG, no novo 

órgão, a EaD é uma atividade implementada e apoiada, dentre outras que envolvem as 

tecnologias de informação e comunicação na graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa. 

Em relação ao funcionamento, é possível perceber um movimento de 

descentralização na execução de atividades de EaD: enquanto a UFG Virtual era o único 

órgão centralizador das atividades de EaD, com a criação do Ciar, como um órgão de apoio, a 

EaD passou a ser de responsabilidade das unidades acadêmicas. Mesmo com a 

descentralização das atividades de EaD para as unidades acadêmicas, a UFG optou pela 
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criação de um órgão de referência da EaD. Essa realidade, porém, não foi exclusivamente 

uma demanda interna, como um movimento da comunidade da UFG; foi, também, fruto de 

influências externas, advindas principalmente do MEC, visto que havia solicitação para que as 

universidades tivessem um espaço próprio de diálogo entre o Ministério e os projetos 

apresentados e em andamento em cada instituição. Tal solicitação do MEC se destinava, 

principalmente, à criação de um canal de comunicação oficial e estável, na tentativa de evitar 

que cada coordenação de curso estabelecesse decisões individuais com diferentes instâncias 

do Ministério. Assim, naquele momento, esse novo órgão que se criava na UFG seria aquele 

que estabeleceria um diálogo com o MEC sobre os programas de EaD em desenvolvimento. 

Como mecanismo de indução, o MEC mantém, dentro das instituições, coordenações e 

coordenações adjuntas do Sistema UAB, com incentivo por meio de bolsas. 

No que se refere à estrutura organizacional, o Ciar não está vinculado a uma única 

pró-reitoria, mas diretamente à Reitoria. Essa realidade permite um funcionamento mais 

descentralizado, permitindo contato diretor com todas as pró-reitorias. 

Quanto à composição, o Ciar é constituído por um Conselho Gestor, uma Diretoria e 

Coordenadorias de equipe (Art. 2º), ao passo que a UFG Virtual era administrada por um 

colegiado, que formava um Grupo de Trabalho, composto por representantes externos ao 

órgão. A resolução que criou a UFG Virtual não previa a constituição de equipe de trabalho, 

mas tão somente, uma Coordenação. 

No que se refere à organização, o Ciar possui uma instância deliberativa, 

representada pelo Conselho Gestor, e uma instância executiva, representada pela Diretoria e 

Coordenadorias de Equipe. O Conselho Gestor é presidido por um Pró-Reitor, indicado pela 

Reitoria. No caso da UFG Virtual, sua organização está pautada no Grupo de Trabalho, 

presidido pela própria Coordenação do órgão. 

A gestão colegiada é apontada como um item de diferenciação no que se refere à sua 

composição: enquanto na UFG V irtual os membros do Grupo de Trabalho são representantes 

das diferentes pró-reitorias e unidades acadêmicas, no Ciar os membros do Conselho Gestor 

são os próprios pró-reitores e coordenadores de cursos a distância. Assim, o Conselho Gestor 

do Ciar é composto pelos mesmos membros que possuem assento no Cepec e no Consuni, 

possibilitando maior diálogo com estas importantes instâncias de decisão na Universidade.  

De certa maneira, mesmo com um Grupo de Trabalho compondo a gestão colegiada 

da UFG Virtual, esse colegiado parece não ter se efetivado, e o alerta apontado por Glatter 
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(1995) se torna pertinente. Glatter argumenta que a mudança ocorre muito mais a partir de 

ajustamentos processuais, do que mediante alterações radicais e a partir de uma única ação. Se 

considerarmos que a criação da UFG Virtual foi fruto muito mais de uma consequência de 

atividades de EaD já iniciadas do que de uma discussão amadurecida internamente  visto que 

ela existiu na prática antes de ser legitimada na Universidade como fruto de discussões 

coletivas, conforme mostrado anteriormente  era, então, de se esperar que a sua condução 

não ocorresse como foi projetada no seu documento de criação, pois isso depende do 

envolvimento de pessoas dentro da instituição. Glatter (1995) aponta que essa diferença indica 

a existência do que ele denomina de hiato de implementação, ou seja, a diferença entre o que 

foi pensado e o que efetivamente aconteceu no dia a dia. 

No que se refere ao Conselho Gestor do Ciar, o fato de ser deliberativo e composto 

pelos pró-reitores dá-lhe maior importância e condições de interferir, significativamente, na 

UFG como um todo, se comparado às atribuições do Grupo de Trabalho da UFG Virtual. 

Entretanto, não foram identificadas definições significativas que pudessem alterar as 

estruturas cristalizadas na UFG, a partir das atas de 2007 até julho de 2010 e do relatório 2007 

a 2009 do órgão, fruto de deliberações do Conselho Gestor do Ciar. Quando me refiro a 

alterações nas estruturas cristalizadas, considero as mudanças nas normativas, nas diretrizes e 

na política institucional da UFG
95

. O que foi encontrado nas atas e no relatório do órgão 

foram ações de operacionalização da EaD, com a realização de atividades, desde diálogos 

com o MEC, polos e parceiros até processos seletivos e de formação, além de registros 

referentes à gestão de investimentos em infraestrutura. Não foram, porém, encontradas 

deliberações que gerassem mudanças no que está cristalizado na UFG, por exemplo, sobre 

normativas acadêmicas específicas, incluindo o próprio regimento do Ciar que até o primeiro 

semestre de 2011, não havia sido aprovado. 

Além disso, ao observar os membros que compõem o Conselho Gestor do Ciar e 

compará-los com as atas de reuniões, percebem-se ausências. Como observado na descrição 

das atividades de graduação a distância da UFG, feita no terceiro capítulo, os cursos em 

andamento referem-se ao Sistema UAB. Os cursos de pós-graduação lato sensu devem-se a 

iniciativas de outras fontes, não só do Sistema UAB, enquanto os cursos de extensão são mais 

diversificados e compreendem não só propostas do Sistema UAB, como também iniciativas 

de professores das unidades acadêmicas. Mesmo assim, as atas das reuniões do Conselho 

                                                
95 Nas outras duas temáticas de análise, à frente, essa discussão ocorre a partir da demonstração da política e de 

normativas institucionais sobre a EaD na UFG. 
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Gestor do Ciar, consultadas para esta pesquisa, indicam a presença de membros deste 

Conselho e coordenadores de curso exclusivamente vinculados ao Sistema UAB. Não há 

registro de membros e coordenadores de curso que não fossem vinculados a projetos do MEC. 

Além disso, o Conselho Gestor teve poucas reuniões de trabalho: no período de 2007 a 2009, 

foram quatro reuniões e, de janeiro a junho de 2010, três reuniões. Essa realidade é apontada 

como um desafio por um dos gestores entrevistados. 

Não houve uma mobilização para as reuniões do Conselho Gestor, e isso, em certa 

medida, limita a universidade a estabelecer normas e regras específicas para a 

educação a distância (Gestor da Administração Central da EaD na UFG n. 5). 

 

Além das ausências identificadas no desenvolvimento das reuniões do Conselho 

Gestor do Ciar, há outro aspecto a ser observado, levando à interpretação de ser um centro 

com equipe voltada exclusivamente para a EaD, fato que não condiz com a sua concepção 

original, conforme sua missão e o disposto no Art. 1º da Resolução Consuni n. 02/2007, 

descritos anteriormente. É possível identificar a partir de seu organograma que a direção 

possui assessoria especial em EaD e com o apoio dos representantes da UAB. No site do Ciar 

é possível visualizar o seu organograma, conforme demonstrado na Figura 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Organograma do Ciar (UFG. CIAR, 2010c). 
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Ao observar a Figura 38, identifica-se que o Conselho Gestor é a instância superior e 

que a operacionalização das ações cabe à diretoria e às coordenações específicas. Pelos dados 

obtidos no Relatório de Gestão do Ciar 2007-2009 e nas Atas de seu Conselho Gestor, de 

2007 a julho de 2010, identifica-se que suas atividades estão concentradas no Sistema UAB e 

que as demandas trazidas por esse programa direcionam, demasiadamente, as ações do Ciar. 

Dados de junho de 2011 (UFG.CIAR, 2011), obtidos no Ciar, indicam que as equipes que 

compõem o Ciar são formadas por 46 pessoas, conforme descrito na Figura 39.  

 

DISTRIBUIÇÃO DAS EQUIPES DO CIAR 

Equipes Quantidade 
Carga-horária 

semanal 

Diretoria 02 40 horas 

Administrativo/Secretaria 05 40 horas 

Financeiro 02 40 horas 

Comunicação e Relações Públicas 01 40 horas 

Coordenação Pedagógica 08 20 horas 

Infraestrutura/Suporte técnico 11 20 horas 

Publicação 17 20 horas 

Total 46  
 

Figura 39 - Distribuição das equipes do Ciar (UFG. CIAR, 2011). 

 

Ao observar a Figura 39, identificamos que a equipe que possui maior número de 

pessoas é a de Publicação, seguida da equipe de Infraestrutura e Suporte Técnico. 

Comparando-se os dados das Figura 38 e 39, identificamos que a Publicação é subdividida em 

outras três equipes. Além disso, identifica-se, ainda, que das 46 pessoas que atuam no Ciar, 36 

dedicam 20 horas semanais de trabalho ao órgão e outras dez estão em tempo integral, com 40 

horas. 

Dessas 46 pessoas, duas são docentes da UFG, uma em regime de trabalho de 

dedicação exclusiva e a outra com dedicação de 40 horas semanais. Com relação aos demais 

integrantes da equipe do Ciar, cinco profissionais são efetivos, 13 são prestadores de serviço e 

oito são estagiários.  
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Os dados mostram que, dentre os 46 profissionais que atuam no Ciar, 25 são 

bolsistas do Sistema da UAB, e seis são da Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade 

Universitária (Procom)
96

. 

O quantitativo de pessoas que atuam no Ciar como prestadores de serviço e bolsistas 

do Sistema UAB somam 28 pessoas. Considerando que os recursos para o pagamento de 

prestadores de serviço advêm do financiamento do MEC para desenvolver os projetos do 

Sistema UAB, então, as pessoas que atuam no Ciar são custeadas por projetos em andamento 

vinculados ao Sistema UAB, correspondendo a 60,8% do total de 46 profissionais. Assim, as 

atividades desenvolvidas para implementação e poio à EaD na UFG no âmbito do Ciar, desde 

sua criação, estiveram focadas, de certa forma, na preparação da Universidade para iniciar os 

cursos aprovados pelo Sistema UAB e pelo Pró-Licenciatura.  

Há registros, no relatório do Ciar 2007-2009 (UFG. CIAR, 2009), da realização de 

atividades envolvendo formação de equipes, suporte técnico, manutenção e desenvolvimento 

e produção de material didático. Na dimensão administrativa, no agendamento, há cadastros 

no Sistema Eletrônico da UAB (SIsUAB), relatórios, planilhas financeiras e acompanhamento 

de processos referentes à EaD, voltados para os recursos do MEC. Não foi identificado o 

desenvolvimento de atividades para além dessa dinâmica. 

Em julho de 2011, dados coletados no Ciar mostram que, ao todo, foram realizados 

1.530 cadastros de profissionais no Sistema de Gestão de Bolsas (SGB) do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, vinculados ao Sistema UAB. Desses, 399, entre tutores 

presenciais, tutores a distância, coordenadores e professores, foram remunerados, no mês de 

junho de 2011, por atividades em andamento (UFG. CIAR, 2011), nos cursos do Sistema 

UAB na UFG.  

Entre os 399 bolsistas do Sistema UAB, atuantes em junho de 2011 na UFG, 180 são 

tutores a distância e 76 tutores presenciais (UFG. CIAR, 2011), correspondendo a 64,1%. Na 

UFG, a nomenclatura “orientadores acadêmicos” substitui a denominação “tutores a 

distância” utilizada pelo Sistema UAB, e designa os profissionais que não possuem vínculo 

funcional com a UFG. Para atuarem, precisam ser aprovados em curso de formação oferecido 

                                                
96 “O Programa de Bolsa Permanência, criada no ano de 2007, substitui o que anteriormente desde a década de 

1990, era denominado de Bolsa Estágio. Atende estudantes de baixa renda dos cursos de graduação da UFG e 

busca contribuir para a permanência deles na universidade pública. O critério principal para participação é que 

as atividades sejam desenvolvidas na área de formação acadêmica do bolsista. Os recursos financeiros do 

Programa são provenientes do PNAES - Plano Nacional de Assistência Estudantil  e os bolsistas são 

remunerados mensalmente conforme a carga horária. Atualmente, para 15 horas semanais, a remuneração é de 

R$ 220,00 e para 20 horas semanais, R$ 300,00” (UFG. PROCOM, 2011). 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12302&Itemid=607
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pelo Ciar, conforme descrito anteriormente. Na UFG, os tutores presenciais são reconhecidos 

como “tutores de polo” e, também, não possuem vínculo funcional, visto que desempenham 

suas atividades no polo de apoio presencial. Assim, essas duas funções correspondem a 64,1% 

das bolsas advindas do Sistema UAB. Essa realidade demonstra certa fragilidade do processo 

de mudança estrutural, pois indica que a EaD na UFG tem sido realizada primordialmente por 

uma maioria de pessoas que não pertencem ao quadro da instituição e que atuam por meio de 

pagamento de bolsas
97

. 

Alonso (2010) questiona essa realidade, relacionando a função docente com a 

atividade de tutoria nos cursos a distância. A autora mostra que o próprio Referencial da 

Qualidade da Educação Superior a Distância, publicado pelo MEC em 2007, indica que o 

tutor possui papel primordial no desenvolvimento dos cursos e na mediação pedagógica. 

Porém, a autora pondera: 

Muitas vezes, no discurso do “trabalho em equipe” tido, supostamente, como uma 

das bases da modalidade, é possível verificar que ao tutor fica destinada a maior 

parte das atividades de “ensino”. Um dos problemas relacionados a isso é que o tutor 

não tem profissionalmente reconhecimento social/econômico/empregatício 

compatível com suas atribuições, embora seja ele o responsável direto, na maioria 

dos sistemas constituídos na EaD, pelo atendimento mais próximo aos alunos 

(ALONSO, 2010, p. 1.330). 

 

O fato de haver 64,1% dos profissionais que atuam nos cursos da UFG pelo Sistema 

UAB, desempenhando a função de tutoria sem vínculo com a UFG, serem remunerados por 

bolsas, tende a levar a esse não reconhecimento social/econômico/empregatício descrito por 

Alonso (2010). Além disso, a formação de professores por meio da licenciatura na UFG, por 

meio da EaD, passa a ser exercida, de certa forma, de maneira alheia à Universidade, 

justamente porque esses profissionais estão atuando sem vínculo institucional. Vale destacar, 

ainda, que não há estudos ou avaliação que identifiquem o perfil profissional desses 

orientadores e tutores na UFG, ou seja, não se sabe quem são eles, quais as suas habilidades, 

bem como se atendem ao que se projeta para as práticas da EaD na Universidade. 

Essa realidade é ainda mais preocupante quando o MEC divulga Nota Técnica do 

Novo Plano Nacional de Educação (MEC, 2011b), na qual determina incremento de 410% 

para a EaD em dez anos, conforme demonstrado no segundo capítulo, a um custo de 30% do 

valor de referência previsto para a educação presencial.  

                                                
97 A remuneração dos profissionais que atuam nos cursos de formação inicial e continuada e nos polos de apoio 

presencial do Sistema UAB é feita por meio de bolsas de estudo e pesquisa concedidas pela Capes/MEC e 

pagas pelo FNDE/MEC, conforme disposto na Resolução CD/FNDE n. 26, de 5 de junho de 2009. 
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Alonso (2010) argumenta que essa realidade torna bastante frágil a formação 

superior oferecida pelas instituições. 

A forma pela qual vimos instituída a EaD no ensino superior e, a seguir, o 

entendimento de que sua oferta se faça por meio de um sistema que possa ao mesmo 

tempo responder a diferentes demandas de formação, organizado com base em 

elementos que enfatizam a ideia de modalidade de ensino, resultam, pelo que foi 

apontado, em formação bastante frágil, seja pela não institucionalização do trabalho 
com a modalidade, seja pela incipiência da infraestrutura disponível para os alunos, 

entre os principais fatores que determinam a atual oferta de cursos nessa modalidade  

(ALONSO, 2010, p. 1.333). 

 

Mesmo com este cenário de hiato de implementação, o papel do Ciar, no apoio ao 

desenvolvimento dessas ações e demandas advindas do Sistema UAB, merece destaque por 

aglutinar pessoas e fazer com que algumas atividades, como o suporte tecnológico, a 

produção de material didático e a formação de equipes, possam ser mais bem articuladas na 

UFG. 

Mesmo com a proposta inicial de o Ciar ser um órgão de apoio às atividades 

acadêmicas que envolvem as tecnologias de informação e comunicação, os dados apontaram 

para uma outra realidade. O que se identifica nas entrevistas que realizei com os gestores é 

que o novo órgão tende a ser muito mais um braço operacional do Sistema UAB na UFG, se 

responsabilizando pela formação das equipes que devem atuar nos cursos UAB, no suporte 

técnico, no treinamento para o uso de tecnologias e no processo seletivo dos cursos UAB, no 

acompanhamento das planilhas financeiras do MEC, na operacionalização de deslocamento 

para os polos UAB, na produção, diagramação e viabilização do material didático e na 

mediação entre a UFG e os polos do Sistema UAB. Ou seja, há relatos dos gestores sobre as 

ações do Ciar serem tomadas pelas demandas do Sistema UAB: 

O Ciar está contribuindo, tem contribuído com a formação, com os cursos de 

formação que nós temos dado, com a plataforma, agora com o treinamento dos 

alunos, com os equipamentos que nós temos recebido. Nós ganhamos agora um 
quadro digital. Então, esse apoio não tem faltado, o que precisa lá no Ciar, é só 

ligar, num instantinho, se não tiver, vai-se atrás (Gestor de curso de EaD na UFG n. 

1). 

As atividades relativas ao suporte tecnológico aos cursos, em especial o suporte ao 

Moodle, é uma das atividades que o Ciar desenvolve. Tem as atividades relativas à 

formação, à formação de tutores e orientadores acadêmicos [...] formação de 

autores, temos o acompanhamento das coordenações de curso, no que diz respeito à 

questão financeira. E, em especial, a questão da elaboração das planilhas, a 

organização da documentação necessária que seja encaminhado ao MEC para 

descentralização de recursos. [...] Como Ciar e coordenação UAB ainda continuam 

na mesma direção, eles acabam se misturando [...]. Nós temos as atividades 
relativas à produção de material, então não só o impresso, mas também o 

multimídia e o audiovisual [...]. Tem o suporte aos polos que a gente tem trabalhado 

diretamente com as coordenações de polo, com o edital de equipamentos do ano 

passado, que já havia sido aprovado, mas agora que as coisas começaram a chegar, 



183 

 

nós estamos então fazendo esse trabalho com os polos. Mas também o Ciar tem 

tentado estreitar os laços com as coordenações de polo, nas atividades de 

coordenação de polo, em especial no que diz respeito aos cursos da UFG. Então, eu 

acho que, em linhas gerais, é mais ou menos isso a atuação do Ciar, além do 

trabalho de representar a educação a distância dentro da universidade, em especial 

nas instâncias da Reitoria, com as diferentes pró-reitorias. Então, a gente ainda 

necessita ter um trânsito grande, porque a gente tem um trabalho ainda a fazer na 

universidade, e isso está muito, ainda, no âmbito das reitorias (Gestor da 

Administração Central da EaD na UFG n. 5). 

Apesar dos pressupostos discutidos no Encontro de Corumbá (GO), em 2007, no 

cotidiano do Ciar a realidade apresentada pelos gestores entrevistados foi de apoio à 

operacionalização demasiadamente tomada pelo Sistema UAB. As entrevistas indicam que o 

Ciar está voltado, quase que exclusivamente, para as demandas emanadas do Sistema UAB. 

Outros gestores fazem menção a essas atividades que o Ciar tem desenvolvido: 

As atividades desenvolvidas no Ciar são do cadastramento de todos os professores, 

coordenadores, orientadores acadêmicos e tutores que atuariam em cada um dos 

cursos aprovados, a serem implantados pela UAB. Outra ação era de capacitação 

dessas equipes, do professor formador, dos orientadores acadêmicos, tutores de 
polo, então essa capacitação junto com as coordenações de curso é elaborada, 

realizada, avaliada, para formar o banco de pessoas para atuar nesses cursos. Além 

disso, o Ciar se responsabiliza para encaminhar produção de material, seja 

material impresso, seja digital, que o Ciar, junto com a equipe de autores, faz as 

definições de material, revisão linguística, fazendo a diagramação e todos os 

ajustes necessários para que esse material possa ser disponibilizado para os alunos. 

Outra ação é de suporte técnico, que com a participação de alunos estagiários 

responsáveis pelo cadastro de todos os alunos, tutores, orientadores, coordenadores 

em cada disciplina, em cada curso, fazendo o cadastro, definindo o perfil de cada 

um no ambiente virtual de aprendizagem. E também, pra que isso fosse 

personalizado, o Ciar é responsável pelo treinamento das equipes e orientação dos 
alunos que teriam acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. Outra ação no 

suporte técnico é de transmissão de web conferência, que era realizada juntamente 

com as coordenações de curso, professores e polos respectivos, que fossem 

participar da web conferência. Outra ação era para que houvesse uma otimização 

do transporte, na articulação dos cursos, dos polos para que fossem assistidos 

(Gestor da Administração Central da EaD na UFG n. 6). 

A diferença é que a coordenação do presencial fica mais envolvida com as questões 

pedagógicas. E o coordenador da EaD ele faz toda a gestão do curso, trabalha com 

planilha, com progressão financeira, gestão de pessoal, gestão pedagógica, tem um 

relacionamento com a Capes e com a UAB. O Ciar tem ajudado muito nisso. Então, 

é um trabalho muito estressante, na verdade, termina o horário de trabalho, mas o 

trabalho continua porque a gente acaba levando para casa, finais de semana, e a 
relação das pessoas com a gente, das pessoas envolvidas com o curso é como se nós 

estivéssemos ligadas 24 horas (Gestor de curso da EaD na UFG n. 15).  

 

Algumas entrevistas evidenciam, e as atas do Conselho Gestor do Ciar de 2007 a 

julho de 2010 comprovam, que a EaD passou a ser assistida, agora, a partir do Sistema UAB, 

muito mais pela Prograd do que pelas demais pró-reitorias, algo natural, já que as maiores 

demandas da EaD são advindas dos cursos de graduação. Mas essa realidade demonstra que a 

EaD sai do foco da extensão, quando estava na UFG Virtual, e passa a ser assistida por uma 

Pró-Reitoria que é responsável pelo maior número de alunos da universidade (ver Figura 18). 
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Os dados mostram que o acompanhamento da EaD pela Proec e pela PRPPG está sendo 

suprido pelo próprio Ciar. A entrevista com alguns gestores indica, então, que o Ciar apoia os 

projetos dos cursos de extensão e pós-graduação, mas é a Prograd quem mais tem trabalhado 

com o Ciar, pelas peculiaridades e demandas trazidas pelos cursos de graduação. 

Todas as questões que passam pelo Ciar são discutidas com a Pró- Reitoria de 

Graduação (Gestor da Administração Central da EaD na UFG n. 4). 

O Ciar acompanha as coordenações de curso na elaboração, divulgação de editais 

de seleção de alunos para os cursos de especialização e para a seleção de tutores e 

orientadores acadêmicos. Até a fase da inscrição o Ciar acompanha, sendo que a 

seleção fica a cargo das coordenações de curso. E, dessa forma, o Ciar também 

contribui para a divulgação de notícias dos cursos no site do próprio Ciar. Outra 

ação, do setor financeiro, é de contribuir para a elaboração de planilhas que são 

encaminhadas para o MEC e acompanhar a execução dos recursos financeiros 

dentro da universidade junto à Proad. Então, o setor financeiro do Ciar acompanha 
até chegar a prestação de contas dos recursos de cada um dos cursos específicos. E 

também acompanha, no próprio MEC, a aprovação desses recursos, os ajustes 

necessários e as correções que fossem solicitadas pelo MEC (Gestor da 

Administração Central da EaD na UFG n. 6). 

Mas eu falo que, apesar de eu não ser da Prograd, o curso ser ligado a outra Pró-

Reitoria, esta realmente foi a madrinha do curso, porque assumiu esse papel de 

organizar, agilizar os processos, o que está acontecendo e o que não está (Gestor de 

curso da EaD na UFG n. 12). 

A gente tem uma relação mais próxima com a Prograd, por conta do volume de 

cursos e a quantidade de alunos. A relação com a Proec é muito amistosa, mas o 

diálogo é menor. E com a PRPPG, um pouco menor ainda. Então, se eu fosse 

classificar pelo volume de atividades e, consequentemente, pelo trânsito que nós 
temos, a Prograd seria hoje a nossa referência (Gestor da Administração Central da 

EaD na UFG n. 5). 

 

Realmente, as demandas da EaD são mais densas nos cursos de graduação, porém, a 

oferta de turma de especialização fora do Estado, em polos não credenciados, como sinalizado 

anteriormente no terceiro capítulo, mostrou a necessidade de acompanhamento. 

Se considerarmos os pressupostos do processo de mudança estrutural, descrito por 

Rodriguez (2007), podemos perceber que a fase de preparação e planejamento foram iniciadas 

a partir das ações do GT da EaD, em 2005, e do Encontro de Corumbá (GO), realizado em 

2007. Como conseqüência, a mudança mais significativa ocorrida foi a revogação da 

Resolução que criou a UFG Virtual, vinculada a uma Pró-Reitoria, e a criação do Ciar, 

vinculado à Reitoria.   

Vale ressaltar o que alguns gestores observam sobre a relação entre a UFG Virtual e 

o Ciar: 

A Universidade percebeu que veio para ficar, não dava mais para ser um edital, 

como aconteceu em 2004. Então, com a nova gestão, resolveu mudar e preparar a 

Universidade para entrar nos cursos de graduação, porque a UFG Virtual não 

tinha a mínima condição. Então, foi criado o Ciar e começamos a trabalhar. Foi um 
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trabalho muito grande, muitas reuniões, porque a estrutura administrativa da 

Universidade é incompatível com a que é do curso à distância (Gestor de curso da 

EaD na UFG n. 16). 

Eu acho o seguinte. Quando estávamos com a UFG Virtual, eu acho que ela tinha 

uma boa proposta. Eu não sei o que aconteceu que o processo foi abortado de 

repente. Eu não sei por quê. Eu realmente não vivi esse problema dentro da UFG 

Virtual. Mas eu sei dizer que era muito nova, também, a UFG Virtual, um processo 

muito novo para ela e ela teve pouco tempo para conseguir pensar e se mostrar. Eu 

acho que ela foi avaliada muito rapidamente sem ter dado tempo de ela conseguir 

concluir. Ninguém conseguiria. [...] Porque não deram tempo para eles se 

estruturarem, não deram tempo para nada e, de repente, „não, não tá funcionando 
direito‟ (Gestor de curso da EaD na UFG n. 10). 

 

Mas, se analisarmos a proposta e a concepção da EaD, à época, quando ainda existia 

a UFG Virtual, o que se almejava, realmente, como demonstrado no Encontro de Corumbá 

(GO), era uma mudança, visto que se buscava outra roupagem. A configuração da UFG 

Virtual era de ela mesma ofertar os cursos a distância, se responsabilizando, inclusive, pelo 

quadro de professores para desempenhar essa atividade. Além disso, de fato, a estrutura da 

UFG Virtual não daria conta do volume de trabalho e responsabilidades do Sistema UAB, 

conforme Relatório do GT de EAD criado pelo Consuni em 2005 (ver Anexo A). Da mesma 

forma, a sua dependência da Proec pode ter atendido necessidades estruturais em determinado 

momento, como estratégia para iniciar a EaD, mas não traria a dinâmica que se exige quando 

há mais cursos e alunos, com tramitações que necessitem passar pelas respectivas pró-

reitorias.  

Outrossim, há de se destacar que, com a revogação da Resolução que criava a UFG 

Virtual, o espaço onde o Ciar, enquanto novo órgão, se instalou, inicialmente, foi nas próprias 

salas ocupadas até então pela UFG Virtual. Com os incentivos financeiros recebidos do MEC 

é que foi possível a construção de um novo prédio, inaugurado em 2009. O edital do Sistema 

UAB pró-equipamento possibilitou, inclusive, enviar para os polos de apoio presencial vários 

equipamentos, como projetores multimídia, quadros digitais, aparelhos de ar-condicionado e 

outros. O fomento do Sistema UAB, advindos do MEC, inclui desde a infraestrutura dos 

núcleos de EaD das instituições até os laboratórios pedagógicos nos polos (MEC. CAPES, 

2011a). Alonso (2010) aponta que essa realidade, porém, não se efetivou e que relatório do 

Tribunal de Contas da União (TCU), de 2009, demonstra a situação precária dos núcleos de 

EaD das instituições diante da demanda do Sistema UAB e dos polos de apoio presencial, 

levando o TCU a indicar risco de sustentabilidade do sistema. 
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Constatou-se risco de sustentabilidade do sistema, em virtude de: a) os núcleos de 

ensino a distância nas instituições de ensino superior não estão suficientemente 

instrumentalizados para organizar e ministrar os programas de formação; b) a infra-

estrutura física é deficiente nos pólos de apoio presencial; c) deficiências na 

atividade de tutoria, sobretudo na articulação entre tutores e professores formadores 

e na sua supervisão; e d) descompasso entre o número de vagas disponíveis e a 

capacidade de atendimento. Como resultado dessa avaliação, evidencia-se que a 

estrutura de gestão e a sistemática de acompanhamento das ações precisam ser 

aperfeiçoadas, de forma a mitigar o risco de desperdício de recursos públicos com a 

instituição de cursos e instalação de pólos sem a devida estrutura organizacional, 

física e material (TCU, 2009 apud ALONSO, 2010, p. 1.332). 

 

Esse relatório do TCU indica sério comprometimento do Sistema. Considerando que 

os cursos se concentram na formação de professores, essa situação é ainda mais preocupante, 

levando a se questionar: em quais condições os professores estão sendo formados? 

Identifiquei que a sustentabilidade da formação está ocorrendo por meio da concessão de 

bolsas a profissionais que se submetem a enfrentamentos por falta de legitimação (ALONSO, 

2010), e que o TCU identifica que as condições de infraestrutura também não são favoráveis. 

Não há estudo que indique as condições dos polos de apoio presencial da UFG, mas essas 

problemáticas apontadas pelo TCU levantam questionamentos sobre os polos nos quais a 

UFG atua, sobretudo aqueles cinco polos que possuem mais de 300 alunos, demandando 

melhor infraestrutura. 

Em se tratando das questões tecnológicas, logo após a criação do Ciar, outro órgão, 

também, é instituído na UFG. Trata-se do Centro de Recursos Computacionais (Cercomp)
98

, 

criado em 22 de agosto de 2008, pela Resolução Consuni n. 32/2008. Os objetivos do 

Cercomp são: 

Implementar a Política de Tecnologia da Informação (TI) da UFG, aprovada pelo 

Conselho Universitário; 

Administrar a infra-estrutura de TI da UFG e, em particular, a da rede de dados da 
UFG, tanto no seu âmbito interno como externo; 

Informatizar processos organizacionais da UFG, de forma a promover uma 

execução eficaz e eficiente do trabalho de funcionários, professores e alunos; 

Projetar, desenvolver e manter sistemas computacionais corporativos de acordo 

com as necessidades da UFG; 

Elaborar e executar o seu planejamento estratégico de TI de forma a atender a 

política de TI da UFG; 

Coordenar o processo de aquisição de produtos e serviços de TI na UFG; 

Estudar, promover, implementar e divulgar novos recursos de Tecnologia da 

Informação que contribuam para a melhoria geral das atividades da UFG; 

                                                
98 Antes do Cercomp, as atividades relacionadas às tecnologias de informação e comunicação eram 

desenvolvidas pela UFGNET e pelo Centro de Informação e Teleprocessamento (CTI). Sobre o Cercomp, 

consultar: www.cercomp.ufg.br. 

http://www.cercomp.ufg.br/
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Assessorar e capacitar os colaboradores dos órgãos administrativos, das unidades 

acadêmicas e dos campi do interior da UFG no uso adequado de seus recursos de TI 

(UFG. CERCOMP, 2011, grifos do autor). 

 

Quando há aumento da demanda por suporte e estruturas tecnológicas para os cursos 

a distância, o Cercomp é integrado ao processo, principalmente no que se refere à instalação e 

manutenção da rede dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem em cada unidade acadêmica da 

UFG. Mas, a maior atuação do Cercomp nas atividades de EaD é no desenvolvimento de 

sistema, conforme estabelece seus próprios objetivos: “projetar, desenvolver e manter 

sistemas computacionais corporativos de acordo com as necessidades da UFG” (UFG. 

CERCOMP, 2011). No relatório do Ciar 2007-2009, é possível identificar que não há um 

sistema acadêmico que atenda aos cursos a distância na UFG, situação que perdura até 2011, 

conforme confirmação obtida junto ao Centro de Gestão Acadêmica (CGA). De acordo com o 

relatório, o Centro de Gestão Acadêmica, como medida paliativa, cadastrou alunos de alguns 

cursos da EaD no sistema em vigor, no qual estão registrados os cursos presenciais, mas toda 

a operacionalização acadêmica, como matrículas, notas e registros dos alunos, está sendo feita 

pelas próprias coordenações de curso, de forma manual e impresso em papel. De acordo com 

o mesmo relatório, houve dotação de recursos do MEC para a UFG, com vistas ao 

desenvolvimento de um Sistema Acadêmico adequado para EaD, mas, até este momento, em 

2011, ainda não foi realizado.  

Os dados documentais e as entrevistas permitem inferir que esse sistema acadêmico 

se encontra em processo de construção. O hiato de implementação a que se refere Glatter 

(1995), de certa forma foi algo que os dados mostraram, tanto no que se refere à UFG Virtual 

quanto ao Ciar, visto que o desdobramento das ações de ambos os órgãos atendeu 

parcialmente às finalidades para as quais foram projetados. Além disso, os dados mostram que 

a UFG não alcançou a fase de planejamento para a mudança, tomada na acepção de 

Rodriguez (2007), visto que saltou das atividades vinculadas à fase de preparação, quando 

houve momentos de debates e visita a outras instituições, conforme Relatório do GT de EaD, 

de 2005, e do Encontro de Corumbá (GO), de 2007, para a fase de 

implementação/operacionalização, quando os cursos iniciam sem diretrizes e avaliação que 

alimentem as tomadas de decisão. As ações de mudanças, sobretudo com a criação do Ciar, 

foram precedidas pela fase de preparação e discussão, mas não se alcançou a fase de 

planejamento. Por um lado, o planejamento exige certa autonomia, principalmente financeira, 

o que de fato Amaral (2008) aponta ser relativa, em se tratando das universidades federais. 
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Por outro lado, o planejamento exige uma autonomia ligada ao envolvimento coletivo, na 

visão de Fávero (1997), e comprometimento da instituição, sendo que a gestão exerce impacto 

nesse sentido para alcançar a mudança.  

Glatter (1995) aponta que as mudanças podem ocorrer com práticas de gestão com 

base na coerção (por meio da imposição), na negociação (por meio de induções políticas) ou 

na argumentação lógica e na discussão racional (por meio do debate coletivo). No caso da 

UFG, para se alcançar uma gestão baseada na argumentação lógica e na discussão racional, o 

fórum de debate são os seus colegiados, como Consuni, Cepec, Conselho Gestor do Ciar e 

Conselhos na unidades acadêmicas. Conforme apresentado nos dados, a estrutura 

organizacional da UFG indica que o fórum relacionado especificamente à EaD está 

concentrado no Conselho Gestor do Ciar. Então, é nesse espaço que poderia ser construída a 

atuação coletiva e traçado o planejamento para balizar a operacionalização da mudança 

estrutural trazida pela EaD. Seria, também, o espaço para a realização de estudos na fase de 

avaliação da mudança, com envolvimento amplo não só da Prograd, mas das demais pró-

reitorias e dos demais órgãos e unidades acadêmicas. Os dados mostram, porém, que essa 

união em torno da EaD não foi alcançada. 

No relatório de gestão da UFG, de 2009 (UFG, 2010a), foram apresentadas as 

dificuldades encontradas pelo Ciar no desenvolvimento das atividades específicas da EaD: 

Por ser uma área nova de atuação, a implementação das atividades de educação a 

distância na UFG enfrenta enormes dificuldades no seu dia a dia: falta de espaço 

físico para treinamento; problemas técnicos com o servidor (invasão, quedas e 
paralisação do ambiente); falta de equipe técnica efetiva e permanente; falta de 

pessoal técnico especializado para acompanhamento, manutenção e controle dos 

equipamentos de informática; falta de pessoal técnico especializado para realização 

de eventos; falta de um modelo padronizado de atendimento aos usuários; pouca 

comunicação entre as equipes, coordenações e o Ciar; rotatividade da equipe de 

produção; falta de repasse de informações dos Coordenadores para o Ciar em tempo 

hábil; falta de técnico efetivo para manutenção do site; falta de transporte para visita 

de avaliação dos polos de apoio presencial e número reduzido de pessoal de apoio 

no trabalho com EaD (UFG, 2010a, p. 86). 

 

Percebe-se, nesse documento, que há muitos desafios a serem enfrentados. Um dos 

fatores que pode contribuir para a superação desses desafios é a condução de processos de 

organização explícitos e claros para a comunidade acadêmica, como a construção de diretrizes 

que considerem as especificidades da EaD. Essa organização compreende justamente o que 

Rodriguez (2007) denominou de fase de planejamento do processo de mudança. Já Glatter 

(1995) aponta para a necessidade de plano pedagógico ou projeto institucional. Mas cabe 

recuperar o que trazem Vasconcellos (2006) e Veiga (2007) para a construção do 
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planejamento em atividades educacionais e, ainda, tornar o documento norteador do trabalho 

com a EaD nas suas dimensões pedagógicas, tecnológicas e de gestão (TOSCHI; 

RODRIGUES, 2003). 

Como medida da fase de implementação, por sua vez, está a delimitação das 

diretrizes. Considero que o Regimento do Ciar, descrito na Resolução de criação do órgão 

(Resolução n. 02/2007, artigo 7º), é uma importante diretriz, que pode dar-lhe mais 

legitimidade no apoio aos encaminhamentos das ações de EaD nas pró-reitorias e na 

comunidade acadêmica, com suas deliberações sendo levadas às demais instâncias de debates 

da Universidade. Esse Regimento, porém, não foi finalizado e aprovado, resultando nas 

dificuldades apontadas no próprio Relatório de Gestão de 2009 (UFG. CIAR, 2009), 

conforme visto anteriormente. Sem regimento e sem normativa, poderíamos acrescentar que o 

órgão ficou desguarnecido, visto que sua natureza é fruto de processo de mudança estrutural. 

Em Ata do Conselho Gestor do Ciar, de 11 de fevereiro de 2010, é levantada justamente a 

necessidade de se retomar as discussões para aprovar o Regimento do órgão: “A professora 

lembrou da necessidade de retomada das discussões e da aprovação do Regimento do Ciar” 

(Ata do Conselho Gestor do CIAR, 11 fev. 2010). 

Além disso, identifica-se ainda, em entrevista, que muitas vezes as orientações da 

gestão que se referem à tentativa de articulação entre as unidades acadêmicas que possuem 

EaD têm sido vistas como tentativa de interferência na autonomia da unidade acadêmica. Ou 

seja, como as orientações não são legitimadas pelos sistemas formais, elas são encaradas 

como simples encaminhamentos, os quais são passíveis de não serem seguidos. 

A resistência por parte de algumas unidades, que muitas vezes entendem que ou a 

Pró-Reitoria ou o Ciar está querendo intervir na autonomia da unidade acadêmica, 

e lidar com essa compreensão não é uma coisa fácil, porque na verdade é o querer 

gerir, é o querer acompanhar, é o querer dar as condições, não é intervir na 

autonomia da unidade acadêmica. [...] Eu sou favorável ao estabelecimento de 

ações conjuntas, mas ainda temos muitos desafios nesse sentido, de ter uma relação 

mais próxima, de trabalho conjunto, de discussões conjuntas, de ações conjuntas 

que realmente propiciam um entendimento da EaD como um todo. E não o trabalho 

isolado de cada curso na sua unidade (Gestor da Administração Central da EaD na 

UFG n. 4). 

 

Essa realidade corresponde às considerações de Cunha (1998), quando discorre sobre 

a natureza da universidade. O autor aponta justamente o fato de a instituição se organizar por 

unidades, cuja tendência é a de se fecharem em si mesmas, dentro da complexa composição 

da estrutura universitária e de seus órgãos, na qual cada uma constrói sua própria dinâmica. 
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Essa realidade pode ter levado ao comprometimento da legitimidade das orientações em 

relação à EaD perante as próprias unidades acadêmicas. 

Sobre esse contexto, podemos retomar o que Glatter (1995) argumenta quando 

considera que os gestores atuantes em processos de mudança sofrem uma variedade de 

pressões, visto que a mudança implica ansiedade, incertezas, necessidade de desenvolvimento 

de novas habilidades, percepções e perda das convicções. Os apontamentos trazidos por 

entrevistados indicam ser necessário compreender a cultura organizacional presente para o 

processo de mudança e que lidar com as certezas das unidades acadêmicas é um desafio 

trazido para os gestores da administração central, principalmente quando há a tentativa de 

transformar projetos individuais em projetos da instituição (GLATTER, 1995). Essa 

incorporação dos projetos à instituição é apontada por Glatter (1995) como primordial na fase 

de implementação, pois, ressalta o autor, é a gestão que promove meios para que isso possa 

ocorrer.  

É preciso reconhecer, neste contexto de cultura organizacional, que a criação do Ciar 

foi um movimento de ampliação das ações da EaD na comunidade universitária, transferindo 

ações antes centralizadas em uma pró-reitoria para um movimento maior, numa tentativa de 

descentralizá-las, vinculando-as diretamente à Reitoria, como órgão de apoio.  

Vejamos agora, para além da estrutura organizacional, as práticas institucionais em 

relação à EaD.  

 

4.2.2 Práticas institucionais para a gestão e a organização da EaD na UFG 

 

A UFG realiza ações e práticas de EaD desde 2000. De forma sistemática e concreta, 

deu-se a criação de um órgão específico para a EaD, a UFG Virtual, e a criação de um outro 

órgão que não seria responsável pelo desenvolvimento da EaD, mas de implementação e 

apoio às atividades da EaD de toda Universidade, o Ciar. Mas, além da criação desses órgãos, 

existem algumas práticas que merecem destaque e que foram iniciativas importantes na 

tentativa de levar a EaD ao cotidiano da comunidade acadêmica da UFG. Trata-se de eventos, 

seminários, cursos, reuniões e ações institucionais relacionadas à EaD, como o envolvimento 

de outros órgãos, a distribuição de vagas a docentes e a legitimação dos cursos.  
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No que se refere a eventos e cursos de formação, antes da criação do Ciar, as 

atividades foram pontuais, como as realizadas pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria 

n. 1.240/2005, da Reitoria, mencionado anteriormente. Esse GT da EaD realizou dois eventos: 

a mesa-redonda “O ensino a distância na Graduação”, em 05 de outubro de 2005, e o 

seminário “Planejamento e Gestão em EaD”, em 21 de novembro de 2005. O relatório do GT 

da EaD mostra que, nesses eventos, foi possível levantar discussões sobre a criação, naquele 

momento, de um centro de EaD. Foram os primeiros eventos abertos na UFG, que tiveram 

como tema de debate a EaD.  

Não se pode esquecer, também, dos cursos de extensão de Formação Pedagógica em 

EaD, de 80 horas, ainda na época da UFG Virtual, objetos de discussões anteriores, quando 

apresentei as ações de extensão desenvolvidas na UFG que se relacionam à educação a 

distância. Esses cursos foram direcionados para professores da própria UFG e de outras 

instituições, como a UEG. 

Já sob a gestão do Ciar, em 2007, foram realizados cursos de formação voltados para 

professores da UFG. O primeiro deles foi “Elaboração dos projetos pedagógicos de cursos a 

distância”, ministrado pela Universidade Federal de Mato Grosso, sob o incentivo do Sistema 

UAB do MEC, e que contou com a participação da UFG. Outros cursos de extensão foram 

realizados para atender aos polos de apoio presencial, destinados a auxiliares de biblioteca e a 

gestores de polo. Não foram encontrados registros de cursos voltados para os funcionários da 

UFG, cuja temática fosse a EaD.  

A partir de 2007, foi realizado, anualmente, o Seminário de Educação em Rede. 

Trata-se de uma iniciativa do Grupo de Estudo e Pesquisa em Novas Tecnologias e Educação 

(Gente), que contou com a colaboração do Ciar na sua realização. Esse seminário é aberto ao 

público externo e está, em 2011, na sua quarta edição. Nesse evento, alguns trabalhos e 

experiências de participantes de cursos a distância em andamento foram apresentados, ou seja, 

o evento pode ser considerado um fórum de debate aberto, possibilitando reflexões sobre as 

experiências realizadas. 

Em 2008, houve duas palestras em que a temática foi a EaD. Uma delas foi sobre o 

“Curso de Licenciatura em Física a Distância: Desafios e Possibilidades”, proferida durante a 

XXV Semana de Física da UFG, como programação integrante do V Congresso de Pesquisa, 

Ensino e Extensão da UFG (Conpeex), e a “Conferência Brasil-Canadá de Ensino a 

Distância”, promovido pelo Instituto de Informática, e que contou com pesquisadores da 
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University of Alberta e Athabasca University. Esses eventos também podem ser considerados 

espaços abertos de debates. 

Em 28 de maio de 2009, foi realizado o “Seminário de Educação a Distância na 

UFG”, promovido pela Prograd. Nesse evento, a metodologia foi de grupos de trabalho para a 

discussão sobre as seguintes temáticas: Concepção de curso (Projeto pedagógico), Formação 

de equipe, Produção de material e ambiente virtual, Avaliação e Estágio. Além dos grupos de 

trabalho, o evento também promoveu uma palestra com o tema Processos de 

Institucionalização da EaD. Também, em 2009, foram realizados dois encontros de EaD em 

câmpus do interior do Estado: um em Catalão e o outro em Jataí. Esses dois encontros foram 

iniciativas da direção dos câmpus e contaram com a participação e o apoio do Ciar. 

No que se refere à formação de equipes, é de se destacar que os cursos de formação 

de orientadores acadêmicos, ofertados pelo Ciar desde 2007 e descritos no terceiro capítulo 

como atividades de extensão via EaD, atenderam, em sua grande maioria, profissionais que 

não possuem vínculos com a UFG e que se inscrevem para serem bolsistas da UAB, conforme 

editais publicados pelo Ciar/UFG. Há registro de um único curso oferecido pelo Ciar para os 

professores da UFG, em 2007, vinculado ao Sistema UAB. Além desse, outros dois cursos 

foram ofertados para os professores autores e para o uso do ambiente virtual de aprendizagem 

com prioridades de administrador (ver capítulo 3). Ou seja, a grande maioria dos participantes 

dos cursos de formação de equipes ofertados e que possuem a EaD como objeto de discussão 

e estudo não possui vínculo com a UFG, ou seja, poucos professores e nenhum funcionário da 

universidade demandaram por esse tipo de formação. 

Além dos eventos, seminários e cursos, há de se refletir sobre outras práticas 

institucionais. Trata-se das vagas para professores para atuarem diretamente na EaD. Essas 

vagas foram distribuídas pelo MEC como cumprimento de uma promessa feita quando do 

lançamento dos editais para o Pró-Licenciatura e o Sistema UAB. Foram três vagas para 

docentes recebidas do MEC em 2008; 14 vagas para docentes e seis vagas para técnicos-

administrativos, em 2009; e outras 19 vagas para professores e 20 vagas para técnicos-

administrativos, em 2010, ou seja, em 2009 e 2010 a UFG recebeu 59 vagas, exclusivas para a 

educação a distância. O Consuni deliberou, em 2008, que as vagas de docentes advindas da 

EaD deveriam ser direcionadas para as unidades, e não para órgãos, como aconteceu na UFG 

Virtual: “Na ocasião, o Consuni decidiu que as vagas de EaD deveriam ser alocadas nas 

Unidades Acadêmicas, para trabalho com o ensino a distância” (Ata da Sessão Plenária do 

Consuni, 25 abr. 2008). 
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As três primeiras vagas, recebidas em 2008, foram destinadas para a Faculdade de 

Artes Visuais (1 vaga) e para o Instituto de Ciências Biológicas (2 vagas). As 14 vagas 

recebidas em 2009 foram distribuídas da seguinte forma: Instituto de Física, 3 vagas; Escola 

de Música e Artes Cênicas, 1 vaga; Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada a Educação, 2 

vagas; Faculdade de Artes Visuais, 3 vagas; Escola de Agronomia, 1 vaga para o curso de 

Administração; Faculdade de Educação Física, 1 vaga; Faculdade de Educação, 1 vaga; e 

Instituto de Ciências Biológicas, 2 vagas. 

O modelo de distribuição de vagas da EaD na UFG foi elaborado por uma Comissão 

Especial, nomeada em 2008, em Sessão Plenária do Consuni, do dia 25 de abril de 2008, com 

representantes de diretores das unidades com cursos em andamento, da Reitoria e do 

Conselho Gestor do Ciar. O critério adotado para 2009 foi baseado nos cursos em andamento 

e que precisavam de professores, tanto na graduação quanto na pós-graduação. As 19 vagas 

de professores e técnicos distribuídas em 2010 foram destinadas exclusivamente aos cursos de 

graduação em andamento, conforme estudo da Comissão Especial. Os critérios para a escolha 

dos cursos a serem beneficiados foram numéricos:   

[...] 1) número de alunos de graduação matriculados em 2009, somada ao número de 

vagas aprovadas para graduação, de 2009 a 2011, para o “Plano Nacional de 

Formação de Professores” ou “Plataforma Freire”, a iniciarem suas atividades em 

2010; 2) soma da carga horária de cada curso de graduação em funcionamento, 

acrescida da carga horária dos cursos a serem iniciados em 2010 e 2011; 3) número 

de polos de cursos de graduação existentes em 2009, acrescido dos a serem iniciados 
em 2010 e 2011 (Ata da Sessão Plenária do Consuni, 18 dez. 2009). 

 

Nessa perspectiva, os cursos que tinham maior número de alunos, ou seja, que 

tiveram menor índice de desistentes, e aqueles que estavam com previsão de reoferta, ou seja, 

todos que entraram no Parfor, foram mais beneficiados nessa disputa. Não há registros se os 

critérios tiveram como pauta a base de diretrizes para uma política de organização, gestão ou 

fortalecimento da EaD na UFG, como resultado de preparação e planejamento para a 

mudança estrutural em processo na Universidade.  

É possível identificar, na mesma ata, nas discussões entre membros do Consuni, a 

necessidade dos câmpus do interior terem condições para oferecer cursos a distância e receber 

vagas para professores. Os câmpus de Jataí e Catalão ofereciam cursos a distância pelo 

Sistema UAB, mas no formato de extensão ou pós-graduação lato sensu e, portanto, não 

foram contemplados, em 2010. Na distribuição que ocorrera anteriormente, em 2009, os 

cursos de pós-graduação e de extensão foram contemplados, mas, à época, os dois câmpus 
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ainda não tinham cursos. Além disso, há registros, também, de conselheiros que consideram 

que as vagas eram insuficientes. 

O conselheiro [...] afirma que, por ocasião da distribuição anterior, em uma reunião 

com os Diretores de Unidades Acadêmicas e coordenadores de curso, ficou 

acordado, entre a Prograd e a Prodirh, que as unidades que na ocasião haviam sido 

contempladas com apenas uma vaga, [...], seriam especialmente consideradas na 

próxima distribuição. Expôs sobre a difícil situação de carência de professores em 
que sua unidade se encontrava. O Prof. [da Comissão] afirmou que a comissão não 

se recordava desse compromisso. O conselheiro [...] afirmou que a distribuição de 

vagas apresentada não incentivava os câmpus do interior que, apesar de não serem 

pólos, recebiam o impacto dos mesmos (Ata de Sessão Plenária do Consuni, 18 dez. 

2009). 

 

Entretanto, mesmo as vagas sendo direcionadas para as unidades que ofereciam 

cursos a distância  conforme deliberação do Consuni, descrita em Ata do dia 25 de abril de 

2008  a autonomia para a escolha da área do conhecimento a ser beneficiada com a vaga é da 

própria unidade. Ou seja, mesmo com 36 vagas de docentes recebidas para EaD em três anos, 

não havia garantia de que, ao chegar na unidade acadêmica, a vaga e o consequente trabalho 

do professor serviriam aos cursos a distância em andamento. Em consulta ao Sistema de 

Concursos da UFG, é possível identificar apenas oito registros de vagas nos quais há o nome 

do concurso, seguido da palavra EaD ou Ensino a Distância, conforme demonstrado na Figura 

40.  

LISTAGEM DE VAGAS PARA DOCENTES DESTINADAS EXPLICITAMENTE  

ÀS ATIVIDADES DE EaD NA UFG 

Edital Seleção Unidade Concursos 

023/2010 Professor efetivo 
Instituto de Ciências 

Biológicas 

Biologia Molecular e Procariotos – 

EaD 

023/2010 Professor efetivo 
Instituto de Ciências 

Biológicas 

Bioquímica e Biologia Molecular – 

EaD 

029/2010 Professor efetivo 
Faculdade de Artes Visuais Ensino de Artes Visuais: Modalidade a 

Distância 

002/2009 Professor efetivo 

Instituto de Ciências 

Biológicas 

Ensino de Ciências e Biologia e 

Estágio Supervisionado (Ensino a 

Distância) 

002/2009 Professor efetivo 
Instituto de Ciências 

Biológicas 

Histologia e Embriologia e Educação a 

Distância 

114/2008 Professor efetivo Faculdade de Artes Visuais Ensino de Arte - Educação a Distância 

112/2008 Professor efetivo Instituto de Física Ensino de Física – Ensino a Distância 

Figura 40 - Listagem de vagas para docentes destinadas explicitamente às atividades de EaD na UFG, elaborada 

a partir de informações obtidas no Sistema de Concursos da UFG (UFG, 2011).  

 

Observa-se, também, na Figura 40, que apenas três unidades deixaram explícito que 

as vagas para docentes eram para atividades de EaD, o que nos permite inferir que não há 

garantias de que os concursados se envolveriam com a EaD nas unidades. Não foi encontrada, 

durante a busca por dados para esta investigação, nenhuma normativa ou qualquer outra 
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condição para a distribuição das vagas que garantisse a dedicação do novo professor ao 

atendimento das necessidades dos cursos a distância. Além disso, não há um estudo ou 

avaliação que indique essa realidade. 

Percebe-se que os critérios de alocação das vagas consideraram o número de alunos 

matriculados naquele momento e os futuros alunos previstos, advindos do Parfor. A falta de 

um planejamento explícito para a operacionalização da EaD, como uma fase necessária ao 

processo de mudança estrutural apontada por Rodriguez (2007), pode ter levado à utilização 

dos critérios baseados no que já está cristalizado, a partir do ensino presencial. Não é 

intenção, neste estudo, afirmar que essa não é a metodologia mais adequada, mas não foram 

encontrados dados nos documentos nem nas entrevistas que indicassem questionamento dessa 

metodologia, ou a possibilidade de se proceder de outra forma. Bauer (2008) alerta que a 

mudança exige a abertura para novas possibilidades e o rompimento com organizações 

cristalizadas.  

Considerando que a intenção seja a incorporação da EaD pela Universidade como 

um todo, conforme descrito nas metas dispostas no seu Plano de Desenvolvimento 

Instituicional (PDI) 2011-2015, entendo que se faz necessário discutir algo tão importante 

como a distribuição de novos docentes para atender à EaD a partir de uma política, de um 

planejamento ou de intenções mais bem sistematizadas. É interessante retomar uma das 

diretrizes que Glatter (1995, p. 149) apontou como necessárias para a gestão de mudança nas 

instituições educativas: “[...] tentar assegurar e distribuir os recursos humanos e materiais, 

especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento dos conhecimentos e dos métodos 

necessários ao sucesso do projecto”. Dessa forma, para se perceber quais são os recursos 

necessários, a fase de planejamento da mudança se torna essencial, pois é quando se pode 

perceber o que Rodriguez (2007) denominou de hiato organizacional, ou seja, a situação real 

ante a situação desejada. Sem ter explicitação da situação desejada, a distribuição de novos 

docentes para a EaD pode ser realizada sem que se tenha clareza da real necessidade. 

Vale destacar que a concepção de Peters (2001) sobre as instituições mixed-mode 

evidencia a tendência dos professores atuarem tanto no ensino presencial quanto na EaD, 

dando possibilidade ao aluno para escolher a maneira que prefere para conduzir sua formação. 

Nessa perspectiva, o ideal é que os professores atuem tanto no presencial quanto na EAD. 

Mesmo assim, essa realidade mixed-mode demanda investimento na ampliação do corpo 

docente e na garantia de que existam professores para atuar na EaD, com vistas à sua 

consolidação, mesmo que, também, exerçam atividades no presencial, principalmente a partir 
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do que Glatter (1995) alerta sobre a necessidade de garantir condições para a mudança. Ou 

seja, se se almejar a mudança, deve-se proporcionar as condições para que ocorra. 

Glatter (1995) alerta ainda para a tendência da gestão em tomar decisões com base 

em problemas mais prementes, o que pode levar ao prejuízo de projetos inovadores. Alerta o 

autor:  

Se nos debruçarmos sobre a questão das acções cotidianas e triviais, veremos que, a 

partir da investigação levada a cabo em educação e noutras áreas, se demonstrou que 
o trabalho dos gestores se desenvolve de forma episódica e descontínua, e que tende 

a ser centrado nos problemas mais prementes, surgindo-se assim um perfil 

fragmentado e desarticulado (ver Glatter, 1983). Esta situação prejudica as 

planificações a longo prazo e o desenvolvimento de projectos inovadores. Mas não 

se devem tirar conclusões precipitadas, que possam levar os gestores escolares a 

alhear-se das rotinas diárias, o que seria pouco sensato do ponto de vista da cultura 

da escola (GLATTER, 1995, p. 154). 

 

Essa realidade demonstra o quão importante são as fases para o alcance efetivo da 

mudança proposta por Rodriguez (2007) e para minimizar as ações que efetivamente não 

contribuírem para a consolidação da EaD. Mesmo o fato de as propostas de Rodriguez (2007) 

não terem sido elaboradas para a realidade da universidade pública, a sistematização da 

mudança em fases pode ser ressignificada para a cultura organizacional dessa instituição. 

Nessa perspectiva, os dados têm demonstrado a ausência das fases de planejamento e 

avaliação, em detrimento da fase de operacionalização e de implementação, o que parece estar 

trazendo consequências que podem levar a prejuízos para a mudança. Glatter (1995) afirma 

que a divisão em fases acaba tendo certa artificialidade, mas ressalta que a divisão é 

importante para determinar alguns requisitos e delimitar o quão importante é cada fase, e, 

principalmente, para propiciar condições prioritárias para a fase de implementação, evitando o 

hiato.  

Trata-se de divisões artificiais, que implicam um grau de regularidade quase sempre 

inexistente (Hopes, 1986; Stiego et. al., 1987). Apesar disso, são um instrumento útil 
para analisar o processo de mudança e para identificar alguns dos seus requisitos, na 

medida em que chama a atenção para a necessidade de um longo tempo e de um 

apoio prioritário na fase de implementação (GLATTER, 1995, p. 146). 

 

São requisitos, para a fase da implementação, o investimento na formação e a 

ampliação do quadro de profissionais, inclusive professores, ou seja, proporcionar condições 

para a mudança (GLATTER, 1995). A falta de profissionais para atuar nos cursos de EaD é 

uma realidade abordada em várias atas de reuniões tanto do Consuni como do Conselho 

Gestor do Ciar. Essa defasagem apontada nos dados fez com que fosse necessária a 
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responsabilização de profissionais sem vínculo com a UFG, mas que estavam em funções de 

coordenação.  

[...] Com relação à contratação das equipes dos cursos têm pessoas de fora da 

universidade para exercer funções que demandam um contato direto com a própria 

universidade e os seus órgãos. Por exemplo, a função de coordenador de tutoria. É 

uma função para ser exercida por professores que vão acompanhar o planejamento 

dos tutores, orientadores e professor formador. Ela é administrativa e pedagógica. 
Então, a formação dessa pessoa tem que ser uma pessoa com experiência de ensino 

superior, precisa conhecer a universidade, pois precisa ter o trânsito dentro da 

universidade e muitos cursos contratam pessoas de fora da universidade, que não 

têm esse perfil, nem formação, e começavam a atuar e agir dentro da universidade 

como pessoas que tivessem poder, exigindo, encaminhando determinadas coisas 

sem conhecimento da universidade (Gestor da Administração Central da EaD na 

UFG n. 6). 

 

Conforme demonstrado anteriormente, 64,1% dos profissionais que atuam nos cursos 

do Sistema UAB desempenham a função de orientadores e tutores e não são membros 

efetivos do corpo de profissionais da UFG. Esses profissionais muitas vezes são contratados 

como prestadores de serviços ou como bolsistas UAB, com recursos advindos dos convênios 

com o MEC. 

Além disso, muitos gestores não conseguem agregar os professores de suas unidades 

para o desenvolvimento dos cursos. Os gestores entrevistados argumentam que, muitas vezes, 

os professores parecem participar somente por conta do incentivo financeiro recebido pelas 

bolsas do Sistema UAB.  

Na verdade, são alguns professores da unidade que se envolvem, são alguns 

professores que acreditam nessa modalidade. Então há realmente um preconceito, 

vamos dizer assim, e há uma resistência. Tem professor que nem atua com tutores 

nos cursos a distancia. E muitos deles até atuam, mas não por acreditar no curso, 

mas porque há uma remuneração, mesmo que pequena, para essa atuação. Eu acho 
que um avanço desejável é esse que a comunidade UFG, especialmente nas 

unidades onde temos curso a distância, compreenda o papel e a importância desses 

cursos, principalmente para aquelas pessoas que não têm como sair da sua cidade 

para vir para as universidades nos grandes centros (Gestor da Administração 

Central da EaD na UFG n. 4). 

 

Outro gestor aponta para a necessidade e o desafio de se pensar os cursos para além 

de projetos individuais e para a urgência de serem discutidos nas suas unidades acadêmicas, 

integrando-se às dinâmicas de cada uma delas. Transpor os projetos individuais para projetos 

institucionais é considerado por Glatter (1995) como algo prioritário e cuja função cabe aos 

gestores. Essa preocupação foi considerada por um gestor, quando questionado sobre os 

desafios trazidos pela EaD: 

Então um desafio grande que agente enfrentou, [...], foi levar os cursos de educação 

a distância para o âmbito da unidade acadêmica, como acontece com todo o curso 
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de graduação. Então a responsabilidade do curso, de proposição, de criação, de 

elaboração do projeto, de discussões mais específicas é da unidade acadêmica, […] 

Então, o que estava acontecendo na UFG, esses cursos nasceram a partir de 

chamadas do Ministério da Educação, muitas vezes propostas individualmente, por 

um ou dois professores, ou o grupo de professores. Muitas vezes os cursos não 

foram discutidos na unidade acadêmica. Nosso grande desafio foi fazer com que 

esse curso retornasse para o seio da unidade acadêmica, fosse discutido, assumido, 

e fosse um curso que realmente, assim como o presencial, estivesse presente na 

dinâmica da unidade acadêmica, para que as questões passassem pelo Conselho 

Diretor, que as questões passassem pelo grupo de professores da unidade, e eu 

acredito que esse ainda é um grande desafio, porque a gente percebe diferenças do 
corpo de professores, de servidores, de gestores da unidade acadêmica em relação 

às duas modalidades (Gestor da Administração Central da EaD na UFG n. 4). 

 

As entrevistas apontam ainda para a intensa dinâmica de trabalho e para o fato de a 

EaD ser acumulada ao trabalho que o docente já desempenha no cotidiano do presencial, o 

que pode ter motivado a contratação de profissionais externos à UFG. Além disso, há a 

indicação de que existem dificuldades para agregar professores das unidades aos cursos de 

EaD.  

Porque a gente sabia das dificuldades que a gente ia enfrentar, então esse projeto 

tem essa deficiência de fazer agregar os professores. Ele só agregou os professores 

na produção dos textos. Mas é agora que pode, sim, com a UAB, voltar um 

pouquinho e conseguir conquistar os professores nessa participação (Gestor de 

curso de EaD na UFG n. 16). 

É uma dinâmica intensa demais. As pessoas, elas não param as demais atividades, 

elas somam a EaD às suas atividades cotidianas nas unidades acadêmicas. Então, 

isso traz um volume de trabalho muito grande (Gestor da Administração Central da 

EaD na UFG n. 5). 

 

Essa realidade demonstra que se faz necessário discutir e traçar uma política que 

esclareça de que forma atividades de EaD (encontros presenciais em finais de semana e em 

outras cidades, articulação com orientadores e tutores) podem ser computadas no trabalho 

docente. Essa atividade sem explicitação formal no trabalho docente pode estar levando à 

dificuldade de envolvimento de outros professores, da mesma forma que o contexto de 

projetos individuais leva à perda de legitimidade perante a comunidade acadêmica. 

Na UFG foi encontrado apenas um registro de debate mais coletivo, ocorrido no 

Curso de Educação Física – Licenciatura. Um grupo de trabalhado foi criado na Faculdade de 

Educação Física, para discutir a criação do curso e seus membros participaram, também, do 

desenvolvimento da proposta da UnB, com o projeto Pró-Licenciatura daquela instituição, 

ainda em 2007. Só após essa discussão é que a Faculdade de Educação Física apresentou 

proposta para o segundo edital do Sistema UAB. 

No primeiro momento, houve uma resistência para a abertura de um curso na 

modalidade a distância. Então, nós não queríamos, achávamos que fazia parte da 
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desvalorização do professor e do ensino e tudo mais. Mas depois que a discussão foi 

aprofundada e nós entendemos que nós temos uma responsabilidade nesse processo 

de formação. Nós temos que reconhecer os avanços que ocorreram no processo de 

ensino com tecnologias, e que, se nós queríamos garantir a qualidade do ensino, 

então, nós teríamos que nos envolver nessa área para buscar e procurar fazer tudo 

com qualidade. Atualmente, com a entrada de novos professores, de dois anos para 

cá, há algumas resistências em relação ao curso. Em alguns momentos eu sinto que 

algumas pessoas, principalmente as que entraram nesses últimos anos, acham que o 

curso é meu, e não da unidade. Mas as pessoas que estavam desde o início do 

processo têm colaborado bastante para que o curso seja viabilizado (Gestor de 

curso de EaD na UFG nº. 15). 

Em outras unidades, muitas vezes, os professores sequer sabiam da proposta 

apresentada e da aprovação em edital. Percebe-se, ainda, que há atividades de EaD 

decorrentes de iniciativas de pequenos grupos ou de pessoas, individualmente. Relatos 

indicam, porém, que não havia interessados em assumir os cursos a distância aprovados, sem 

discussão, na unidade acadêmica. 

Alguns entrevistados mencionam essas questões. 

No caso, a unidade foi contatada e o diretor entrou com um comunicado para os 

professores chamando para uma reunião. Organizou-se um grupo para pensar na 

oferta do curso, ou participar de um projeto nesse âmbito. Alguns professores se 

reuniram, a gente fez algumas reuniões sistematizadas aqui e, no final das contas, a 

gente resolveu entrar nessa proposta de ofertar o curso a distância do edital que 
sairia pelo MEC, ainda. A gente teve algumas discussões internas e o edital 

apareceu. Foi quando oficialmente esse consórcio, não é que não existia esse 

consórcio ainda, as universidades interessadas, já organizadas pelo Cead da UnB, 

se reuniram para fazer esse tipo de oferta. Eu fui o único professor que se dispôs 

realmente, com o tempo, para fazer esse tipo de trabalho [...] O único professor que 

se dispôs com tempo e interesse nesse tipo de desafio, que, na época, era uma coisa 

imponderável, ninguém acreditava que pudesse sair um edital, que teria 

financiamento ou que daria certo fazer uma oferta de um curso como esse (Gestor 

de Curso de EaD na UFG n. 16). 

Também ninguém queria, ainda tem esse detalhe, esse curso nunca foi bem aceito 

aqui, o pessoal da própria área, eles hoje respeitam, na medida do possível. Mas a 
própria área, eles diziam que o curso foi engolido, eles diziam assim: “desceu goela 

a baixo”. A direção, na época, não consultou, segundo os meus colegas que já 

estavam aqui, a área não foi consultada, e o curso foi imposto, e começou como 

Pró-Licenciatura (Gestor de curso de EaD na UFG n. 13). 

 

A escolha dos coordenadores de curso a distância, também, é uma prática 

institucional que merece destaque. Identificou-se três formas pelas quais os coordenadores 

assumiram seus cargos: por iniciativa própria de professores que apresentaram propostas de 

cursos; por indicação da direção da unidade, na ausência de interessado; ou por convite da 

administração central da UFG. 

Eu recebi um telefonema do reitor dizendo que ele estava numa reunião [...] e que 

tinha um projeto [...] e que era um curso a distância, e o que eu achava de a gente 

poder entrar. Então, falou-se da oportunidade e se dava para gente entrar nesse 

projeto ou não (Gestor de curso de EaD na UFG n. 10). 
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O professor relata que o MEC vai lançar um projeto de criação do curso de 

especialização em Física e Matemática e ele foi convidado para elaborar o PPC do 

curso (Ata de Reunião do Conselho Gestor do Ciar, 09 de abril de 2010). 

Foi um convite que recebi na época. Como nós tínhamos [...] um edital do MEC, um 

edital público para as propostas serem colocadas para cursos a distância, a Pró-

Reitoria convidou, chamou um grupo de pessoas e perguntou se a gente não queria 

transformar aquele curso que era presencial na modalidade a distância. Então nós 

fizemos isso, achei interessante. Achei que era uma proposta nova, era uma coisa 

totalmente nova, nunca tinha feito nada nessa área, não conhecia muito da 

Educação a Distância, conhecia muito pouco, na verdade (Gestor de curso da EaD 

na UFG n. 12). 

Assim, fatores como a forma pela qual a EaD se inicia nas unidades acadêmicas 

(com cursos mais duradouros, como os de graduação, sendo conduzidos por iniciativa 

particular de um professor e não pela unidade acadêmica, em função da forma pela qual a 

própria coordenação é legitimada), trazem consequências para o próprio reconhecimento do 

curso perante a comunidade acadêmica.  

De certa forma, a metodologia de incentivo por meio de bolsa tem gerado certo 

desconforto e desconfiança, inclusive quanto à perenidade da proposta e à continuidade dos 

cursos a distância na UFG advindos do Sistema UAB, mesmo com as vagas de professores e 

funcionários recebidas para esse fim. Alguns gestores apontam essa realidade: 

Mas eu tenho minhas dúvidas e tenho receios que, ao finalizar esse projeto, 

bancado pelo Ministério da Educação, que as unidades não mais proponham, 
embora algumas delas tenham recebido vagas de professores efetivos, para a 

modalidade de educação a distância, que elas não mais proponham cursos nessa 

modalidade [...]. Mas eu tenho receio que as unidades acadêmicas não 

compreendam assim. E que, como esses projetos são muito bancados e tocados por 

pessoas que acreditam na EaD, que a partir do momento que não se tenha mais 

recursos específicos, que não se consiga mais pessoas para trabalhar na EaD, eu 

acho que é assim, a grande incógnita é essa. Se a universidade realmente 

continuaria (Gestor da Administração Central da EaD na UFG n. 4). 

Eu apelo muito quando falam que a gente só tem a EaD por conta dos projetos, mas 

depois eu boto o pé no chão e eu sei que é isso o que fomenta hoje, não tem outra 

forma de fazer. É, mas a minha questão para a universidade tem sido bem essa, eu 
tenho perguntado: “Bom, mas se acabar tudo amanhã, o que a gente faz? Não faz 

mais educação a distância?” Então, tem um problema aqui. Então, nós não temos 

uma política no sentido estrito do termo, política de permanência para educação a 

distância, nós temos projetos e programas. Projetos e programas são pautados ao 

sabor dos ventos, não da continuidade (Gestor da Administração Central da EaD na 

UFG n. 5). 

 

Há dados nas entrevistas que indicam que a EaD chega a ser vista como a forma que 

os alunos menos capacitados encontraram para fazer curso de graduação, visto que no 

presencial não conseguiriam aprovação no processo seletivo. Essas discussões, inclusive, têm 

perpassado as instâncias de decisões, os órgãos deliberativos. 

Eu vejo alguns problemas na Câmara por parte dos coordenadores de outros cursos 

que ainda não veem o curso a distância com bons olhos. Então, quando vamos votar 
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alguma coisa, ou quando queremos colocar a educação a distância ali, ainda há 

uma resistência, porque o curso a distância seria um, uma forma de facilitar a 

entrada de alguns alunos no presencial. Então, eles ainda barram algumas coisas 

(Gestor de curso de EaD na UFG n. 15). 

 

Por um lado, essa realidade pode ser tanto fruto de narrativas simbólicas, conforme 

apresentadas no segundo capítulo, quanto uma manifestação de descrédito em relação à EaD, 

dada a concentração dos cursos no campo da licenciatura, também analisada no segundo 

capítulo. Por outro lado, a ausência de participação coletiva muitas vezes pode ser 

consequência da falta de legitimidade da coordenação dos cursos diante de um processo 

democrático de escolha, ou por serem as atividades da EaD interpretadas pelos pares como 

exclusivas de determinado coordenador dentro da unidade. Sem esquecer, porém, que o 

excesso de trabalho os quais os docentes de ensino superior estão submetidos também pode 

ser fator que faz com que a EaD, como mais uma responsabilidade, passa a ter desprestígio 

dentro das unidades. 

As narrativas simbólicas e a tendência para a pouca legitimidade das ações de EaD 

podem ter sido ocasionadas pela forma de escolha da maioria dos gestores que atuam na 

coordenação de cursos a distância. A maioria desses gestores não foi escolhida pelos pares, 

como em uma eleição, e sim convidados pela Reitoria ou por alguma Pró-Reitoria, ou, ainda, 

tornaram-se gestores em decorrência da iniciativa que tiveram de propor cursos ao consórcio 

existente, aos editais do Pró-Licenciatura e do Sistema UAB, e que, uma vez aprovados, 

tiveram neles os coordenadores naturais.  

Muitos desses gestores de EaD, sobretudo na graduação, tem atuado de forma 

vitalícia, ficando toda a duração do curso no cargo, ao passo que, no presencial, a cada dois 

anos a comunidade acadêmica é consultada para a eleição da direção e vice-direção das 

unidades acadêmicas, sendo que os vice-diretores assumem a coordenação dos cursos, 

conforme Seção III do Estatuto da UFG.   

Em relação a algumas ações para a EaD na UFG, é preciso considerar, ainda, as 

discussões em órgãos deliberativos e a presença dessa temática na pauta da Universidade. As 

discussões registradas nas atas de reuniões do Consuni se referem somente à criação de órgão, 

aprovação de cursos e distribuição de vagas para EaD. No Cepec, as discussões, também, se 

referem à criação de cursos e de órgão. Há de se considerar que as pautas dessas instâncias 

são tomadas por muitos processos, sobre diversos assuntos da Universidade. 
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As discussões mais específicas da EaD foram encontradas nas atas do Conselho 

Gestor do Ciar e da Câmara de Graduação. Nas sete reuniões do Conselho Gestor do Ciar, de 

2007 até 2010, as discussões centraram-se, no seu início, na necessidade de regulamentação 

da EaD no âmbito da UFG e, mais recentemente, principalmente em 2010, nas consequências 

que a falta de regulamentação dos procedimentos acadêmicos específicos do ensino a 

distância trouxeram para os cursos e para a própria Universidade, inclusive com processos 

judiciais de alunos em alguns cursos. Os dados apontam que as consequências advêm da falta 

de regulamentação para a reoferta de disciplinas para alunos reprovados e de normativas para 

exclusão do aluno da EaD. Um trecho de ata do Conselho Gestor do Ciar mostra essa 

realidade: 

Quanto a essa questão [as normas de re-oferta de disciplinas], a professora [membro 

do Conselho Gestor] disse que há um descompasso entre EaD e nosso regimento 

[...]. O regimento é maior que o PPC. Estão entrando com processo de alunos que 

estão com ação na justiça, pois estão excluídos. A UFG está respondendo a esses 
processos. Todos os alunos foram comunicados que poderiam fazer o repercurso. [A 

professora diz que, no seu curso,] o aluno reprova, com todas as chances, o aluno 

não tem que fazer toda a disciplina. Ele avalia quanto cumpriu (30% ou 50%), 

discute com o tutor e trabalha apenas o que perdeu. O professor questionou: como 

[se] vai pagar o tutor para o repercurso? A professora [de outro curso] afirmou que 

trabalha com repercurso em uma turma só. Ela faz uma previsão antes da oferta da 

turma. A planilha para o MEC é enviada com a previsão da reoferta. A terceira 

oferta o aluno faz sozinho, mas tem acompanhamento com o orientador. Até aí é 

reoferta. Se na terceira oferta reprovar, o aluno estuda sozinho e a coordenação 

orienta o aluno e, ao final, ele faz uma prova, a qual é o aluno quem diz quando está 

pronto para fazê-la. [...] O professor quer entender os 30% do curso. A professora 
explicou novamente, que avalia-se o percurso do aluno e discute com o tutor. Quem 

decide é o tutor (Ata de Reunião do Conselho Gestor do Ciar, em 09 abr. 2010). 

 

Observa-se, nesse trecho da ata do Conselho Gestor do Ciar, que os cursos se 

organizam de forma diferenciada, pois enquanto um curso de graduação pode oferecer 

aproveitamento parcial da disciplina a partir do que o tutor determina pelo desempenho do 

aluno, outro oferece oportunidade para o aluno estudar sozinho para fazer uma única prova da 

disciplina. Isso foi constatado, em 2010, e reflete a forma pela qual a EaD está desguarnecida 

de normas acadêmicas comuns, o que tem favorecido questionamentos dos alunos, inclusive 

por meios judiciais.  

Glatter (1995) mostra que os professores preferem atuar em escolas bem organizadas 

e com orientações claras, sob uma gestão aberta e participativa, mas, alerta o autor, que as 

incertezas são uma constante nos processos de mudança. Nessa perspectiva, as atas de 

reuniões do Conselho Gestor do Ciar indicam que existem incertezas no cotidiano acadêmico 

da EaD e que não há orientações claras que possam direcioná-los internamente, como há para 

os cursos presenciais.  
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Essa realidade pode ser resultado da recém-inclusão da temática da EaD nas 

instâncias de decisão. Os dados das entrevistas apontam que as discussões sobre a EaD na 

Câmara de Graduação estão, ainda, no início. 

Então, esse assunto de EaD foi começar a ser discutido no meio da Câmara já tinha 

dois anos do nosso curso (Gestor de curso da EaD na UFG n. 10). 

Acho louvável o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação, mas precisa ser 

revisto, mas acho que ainda não atende. Entendeu? Essa discussão vai caminhar 

ainda. Nós somos poucos, nós somos quantos coordenadores ali dentro, num 

universo de 50? Nós somos cinco coordenadores? Acho que é mais ou menos essa 

proporção. Acho que agora tem mais um pouquinho, uns oito coordenadores de 
EaD (Gestor de curso da EaD na UFG n. 11). 

Começamos a participar da Câmara de Graduação com direito a votos. Aí, sim, a 

coisa começou a andar, porque todo mundo começou a ver que começaram a 

aparecer vários cursos na Universidade, e ao mesmo tempo os coordenadores 

estavam presentes exigindo as adaptações necessárias para que a oferta do curso 

acontecesse (Gestor de curso da EaD na UFG n. 16). 

 

O que se pode perceber nos dados é que há ausência de mecanismos normativos 

formais para as especificidades da EaD, o que pode estar agravando as incertezas. Após sete 

anos do surgimento, pela primeira vez, dessa temática em relatório de gestão da EaD da UFG, 

a normatização, aparece, em 2010, ainda como meta a ser alcançada.  

Parte dessa realidade pode se constituir em entraves ao processo de gestão e 

organização da EaD, pois tentar convencer as unidades não é suficiente. É preciso que haja 

pontos norteadores claros (GLATTER, 1995), com metas e estratégias de mudanças 

institucionais, a partir da visualização do hiato organizacional (RODRIGUEZ, 2007), na 

percepção de cultura organizacional. Para que a EaD seja reconhecida como parte de um 

projeto de universidade, é necessário um debate democrático, no contexto do exercício de sua 

autonomia (FÁVERO, 1997).  

Vejamos, então a terceira temática de análise, que demonstra os processos formais, 

as normativas e os procedimentos acadêmicos. 

 

4.2.3 Processos formais da gestão e da organização da EaD na UFG 

 

A gestão e a organização da EaD se referem, também, aos processos formais internos 

da Universidade. Assim, a instituição e seus atores se pautam por fatores concretos formais 

para o desenvolvimento de seus princípios, deveres e direitos (RODRIGUEZ, 2007). Essa 
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referência é baseada em documentos e normativas comuns (MARTINS, 1994), fruto de uma 

discussão democrática, a partir dos valores traçados para a própria instituição. 

Conforme mencionado anteriormente, os alunos da EaD na UFG são registrados de 

forma manual na instituição, em fichas de matrícula, ou seja, não possuem um sistema 

acadêmico que os atenda. Sobre essa falta de regulamentação e de incorporação no sistema 

dos alunos da EaD pela UFG, alguns gestores ponderam: 

Então, o processo de matrícula é todo nosso, sempre é diferente, é sempre à mão. A 

gente não conseguiu entrar no sistema da Universidade, porque não conseguiu ficar 

pronto a tempo, então teve muitos problemas mesmo (Gestor de curso de EaD na 

UFG n. 13). 

Havia uma reivindicação dos alunos para o acesso a essa biblioteca, e isso 

dependia do sistema acadêmico que demorou muito, foram vários anos para o setor 

do Cercomp compreender, eles pensavam que teria que desenvolver um sistema 

diferente até que entenderam que, dentro do sistema existente da universidade, os 

alunos da EaD poderiam ser cadastrados colocando que cada polo seria uma 

turma, era só uma questão de denominação diferenciada, mas que o restante seria 

igual. E, então, somente no final de 2009 que deu-se início ao Curso de 

Administração e ao Curso de Física para fazer esse cadastro. Então, esse foi um 

problema muito contínuo (Gestor da Administração Central da EaD na UFG n. 6). 

 

No Relatório de Gestão 2009 da UFG (UFG, 2010b), a meta de reconfiguração do 

atual Sistema Acadêmico de Graduação (SAG), para a implantação de um sistema eficiente de 

matrícula e registro acadêmico, consta como postergada, por estar em andamento uma 

discussão para a implementação de mudanças no Regimento Geral dos Cursos de Graduação 

(RGCG), o que poderia causar alterações de rotinas no SGA. Mesmo o relatório não referindo 

especificamente à EaD, é de se esperar que os cursos a distância possam ser contemplados de 

alguma forma pelo novo regimento. 

Outrossim, não há, também, um sistema para gerir e possibilitar a construção de um 

banco de dados dos cursos a distância na UFG. Em certa medida, essa realidade traz 

consequências acadêmicas, como a própria legitimação dos alunos da EaD como membros da 

comunidade acadêmica da UFG. Sem matrícula registrada no Sistema Acadêmico, os alunos 

não podem ter acesso à biblioteca e não consultam suas notas e seus históricos escolares 

oficialmente. Enquanto os alunos veteranos dos cursos presenciais de graduação fazem sua 

confirmação de matrícula eletronicamente, via Sistema Acadêmico, os alunos dos cursos a 

distância ainda não dispunham de tal praticidade, em 2011, sendo necessário se dirigirem aos 

polos de apoio presencial para assinar as fichas de confirmação de matrícula. Isso foi 

identificado em alguns cursos de graduação a distância, no momento da coleta de dados para 

este estudo, sendo necessária a contagem dessas fichas nas coordenações para identificar a 
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quantidade de matrículas. Além disso, os cursos a distância apresentam resultados difíceis de 

serem identificados para finalidades de censo, financiamento, distribuição de verbas da 

instituição e avaliação das próprias ações da EaD, visto que não há relatório ágil sobre sua 

situação, isto é, os dados concentram-se de forma dispersa em cada coordenação.  

No Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2011-2015, aprovado pelo 

Consuni em sessão plenária no dia 06 de maio de 2011, o desenvolvimento de sistema de 

tecnologia de informação e comunicação para apoiar os cursos presenciais e a distância 

aparece como meta a ser alcançada. 

Essa realidade, também, impacta o próprio reconhecimento dos alunos da EaD como 

membros efetivos da comunidade da UFG. Algumas unidades enfrentam resistências para que 

seus alunos sejam reconhecidos pela comunidade interna.  

Muito difícil até hoje, muito difícil. [O curso de Ead] é malvisto, é considerado uma 

coisa de segunda, tanto é que, por exemplo, os nossos alunos que estão na 

modalidade a distância, que nós estamos na segunda turma, até hoje eles não são 

cadastrados como alunos da unidade, eles não têm direito à carteirinha, eles não 

têm direito à frequentar biblioteca, carteirinha de estudante, nada, porque a nossa 

direção entende que não são alunos da unidade. Eu já falei várias vezes sobre isso 

com a nossa gestão, que tem dado um apoio muito grande nessa área, e ela já 
tentou falar, mas existe ainda, não sei se é um preconceito, não sei, existe uma 

rejeição aos alunos do curso porque são alunos do curso a distância (Gestor de 

curso de EaD na UFG n. 12). 

 

Mais uma vez, a visão que se tem da EaD perpassa as narrativas simbólicas 

discutidas no segundo capítulo. Tanto Rodriguez (2007) quanto Glatter (1995) argumentam 

que é preciso investir em estratégias para a aceitação da mudança, a partir da cultura 

organizacional. Esse investimento passa pelo que Glatter (1995, p. 151) denominou de 

estratégia educacional coletiva: “Estabelecer diretrizes que envolvam a definição de uma 

estratégia educacional colectiva para a escola, desenvolvida através de consulta e da 

participação dos actores internos e externos”.  

Nessa perspectiva, os dados revelam que é necessária a criação de sistemas formais 

para a incorporação da mudança trazida pela EaD (GLATTER, 1995; RODRIGUEZ, 2007; 

NÓVOA, 1995; BAUER, 2008). Para essa análise, seguem alguns trechos do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFG, no que se refere especificamente à EaD: 

Assim, a UFG ao executar sua Política de Graduação deve desenvolver ações que:  

[…] 

Proponham e implementem uma política de educação a distância, tendo como 
premissas a qualidade acadêmica, a articulação com as demais políticas 
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educacionais da UFG, a sua necessária ação integradora entre as várias áreas do 

conhecimento e o seu papel social (p. 27). 

[…] 

A UFG, dentro desse contexto de implantação de Educação a Distância, tem como 

propósito desenvolver políticas de educação a distância que favoreçam a ampliação 

de sua atuação como instituição que promove a democratização do ensino. Disto 

decorre o compromisso institucional em termos de garantir o processo de formação 

que contemple a dimensão técnico científica para o mundo do trabalho e a dimensão 

política para a formação do cidadão (p. 56). 

[…] 

A política de extensão e cultura da UFG ao ser executada deve, portanto, 
desenvolver ações que: 

 Apoiem a implementação de projetos de cursos de extensão a distância, 

articulados à política de educação a distância da UFG. (UFG, 2011, p. 32, 

grifos nossos). 

 

Esses trechos do PDI referem-se a questões mais amplas da EaD, apontando para a 

necessidade da democratização do ensino, como uma premissa da política de educação a 

distância. Além disso, cita a necessidade de articulação dos projetos de cursos de extensão 

com a política de EaD da UFG.  

Uma política de educação a distância de forma estruturada, nesta pesquisa, é 

entendida a partir do que Rodriguez (2007) denominou de definições de gestão. Para 

Rodriguez (2007), o adequado funcionamento de uma organização depende de um modelo de 

gestão, no qual estejam explícitas as definições que se referem à forma pela qual ocorre a 

integração dos seus sistemas, da sua estrutura organizacional e de sua cultura. Do ponto de 

vista de Martins (1994), a política, quando se refere às práticas educativas, pressupõe 

seletividade, organização e criteriosidade.  

A política educacional é um processo que só existe quando a educação assume uma 

forma organizada, sequencial, ditada e definida de acordo com as finalidades e os 
interesses que se tem em relação aos aprendizes envolvidos nesse processo 

(MARTINS, 1994, p. 8). 

 

Nessa perspectiva, as universidades federais possuem suas políticas próprias e suas 

estruturas, pensadas, porém, para o ensino presencial. Assim, no que se refere à EaD, acredito 

que se faz necessário estabelecer diretrizes e metas específicas a serem alcançadas e que 

projetem as perspectivas vislumbradas institucionalmente para a EaD.  

No PDI 2011-2015 é apontada uma meta que estabelece a necessidade de se discutir 

e implementar uma política de educação a distância: 
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Meta 16 – Discutir e implementar uma política de educação a distância na UFG 

 Consolidação do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (Ciar). 

 Dinamização da atuação do Conselho Gestor do Ciar junto às unidades 

acadêmicas de Goiânia e Câmpus do Interior que ofertam cursos a 

distância. 

 Apoio às ações do Ciar junto aos cursos de graduação, pós-graduação e 

extensão nas modalidades presencial e a distância. 

 Acompanhamento da implantação dos cursos de graduação a distância.  

 Criação de um cadastro permanente de Orientadores Acadêmicos e Tutores 

para atuar nos cursos de educação a distância. 

 Estabelecimento de princípios gerais e indicadores de avaliação dos cursos 

ministrados na modalidade a distância. 

 Cooperação Internacional nas atividades relacionadas à EaD. 

 Ampliação das horas de EaD nos cursos presenciais. 

 Ampliação dos espaços de discussão sobre EaD em diferentes âmbitos da 

UFG. 

 Consolidação da coordenadoria do ensino a distância no DAA. 

 Realização de seminários de discussão sobre o uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação - TIC na educação. 

 Desenvolvimento de sistema e tecnologia da informação para apoiar os 

cursos presenciais e a distância. 

 Produção de recursos didáticos nas diferentes mídias em consonância com os 

PPCs dos cursos [sic] (UFG, 2011, p. 78). 

 

Percebe-se que existem 13 ações que se referem à meta para a discussão e 

implantação de uma política para EaD na UFG. Essa meta é parte do Eixo Finalidades, 

Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, Mobilidade e Interdisciplinaridade. Uma 

das ações propostas é justamente o desenvolvimento do sistema acadêmico para apoiar os 

cursos a distância. Outras ações se referem à consolidação do Ciar e à dinamização da atuação 

do seu Conselho Gestor. Uma outra ação descrita no documento é a construção de cadastro de 

orientadores acadêmicos e tutores. Poderíamos questionar  se esta ação indica uma tendência 

de dar continuidade à utilização de profissionais que não possuem vínculo com a UFG para a 

oferta de cursos a distância, seguindo a política do MEC advinda do Sistema UAB, como os 

orientadores acadêmicos e tutores de polo? Destaca-se, ainda, que não há previsão de ações de 

formação do corpo docente e de funcionários para a EaD, como ação que poderia fundamentar 

a meta de implantar uma política para a área. Entretanto, há previsão de ampliação de espaços 

de discussão da EaD internamente. 

Se retomarmos as fases para a mudança estrutural apontada por Rodriguez (2007), 

identificamos que as metas indicadas no PDI 2011-2015, especificamente para a EaD, podem 
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ser enquadradas na fase de operacionalização da mudança. Uma única meta se refere à fase de 

avaliação (estabelecimento de princípios gerais e indicadores de avaliação dos cursos 

ministrados por meio da EaD). Além disso, percebemos, nesse trecho do PDI, que se trata de 

ações a serem executadas e que por isso não podem ser consideradas como diretrizes 

institucionais para a EaD, pois não apresentam elementos que fundamentem os convênios, os 

polos, o trabalho docente e outros aspectos que são peculiares ao cotidiano da EaD. 

Glatter (1995) alerta para o fato de que, em processos de mudanças nas instituições 

educativas, faz-se necessário considerar os fatores culturais. Nóvoa (1995, p. 35), por sua vez, 

aponta para a necessidade de demarcar os espaços para que as ações possam ocorrer:  

A escola tem de ser encarada como uma comunidade educativa, permitindo 
mobilizar o conjunto de actores sociais e dos grupos profissionais em torno de um 

projecto comum. Para tal, é preciso realizar um esforço de demarcação dos espaços 

próprios de acção, pois só na clarificação destes limites se pode alicerçar uma 

colaboração efectiva.  

 

Isso indica que, para a realização das ações propostas no PDI 2011-2015, é 

necessário que se tenha clareza sobre os propósitos pretendidos, as formas de 

operacionalização e avaliação. Entendo que a construção de uma política de EaD  na 

acepção de Martins (1994), quando ele se refere à política educacional  é precedida de 

diretrizes que mostrem com clareza a situação real e a situação ideal, ou seja, o hiato 

organizacional, conforme indicado por Rodriguez (2007).  

Além desses itens apresentados acima, em todo o PDI encontram-se menções sobre a 

presença da EaD em outras atividades, entre as quais estão, também, os cursos presenciais. Ou 

seja, quando o PDI trata da avaliação institucional, se refere à avaliação, também, dos cursos 

da EaD, algo que, até 2011, ainda não foi realizado; quando trata da necessidade de estudo 

sobre a ocupação de vagas nos cursos de graduação presencial, menciona também os cursos a 

distância, situação que também não foi concretizada até o primeiro semestre de 2011; e 

quando o PDI se refere ao apoio à oferta de cursos presenciais, trata do apoio oferecido, 

também, para os cursos a distância. Mas, no que se refere, especificamente, a descrições sobre 

a EaD, a sua organização no PDI está vinculada ao Sistema UAB e aos dados de cursos, como 

número de alunos e infraestrutura. O PDI não contempla os cursos de EaD realizados na 

extensão e pós-graduação fora do Sistema UAB. 

Outro impacto trazido pela ausência de regulamentação que contemple as 

especificidades da EaD é o próprio reconhecimento de que as ações nos cursos a distância 
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devem ser consideradas como atividades de docentes da UFG e entrem na carga-horária de 

trabalho do professor. Em função dos incentivos por meio de bolsas, identificou-se nos dados 

que há o entendimento de que é um trabalho extra, independente do que já é realizado e 

remunerado na carga-horária obrigatória do professor. Se a disciplina oferecida não está no 

sistema acadêmico, tende-se a não se reconhecer e se contabilizar essa atividade no relatório 

anual de desempenho do professor. Essa realidade, de certa forma, é uma consequência da 

própria política do Sistema UAB do MEC, que oferece o financiamento por meio de bolsas, e 

não para a contratação por meio de concurso, de acordo com a demanda trazida pelo curso 

criado. Essa realidade é apontada como um desafio por um dos gestores entrevistados. 

Um desafio é a carga horária do professor ser contada normalmente como carga 
horária de ensino de pesquisa e extensão, tanto faz na modalidade presencial ou a 

distância, para que o curso realmente possa integrar o contexto dos cursos da 

universidade. Porque, dessa forma, fica parecendo que é aula especial. Porque vem 

um recurso que é especificamente para essa turma, as pessoas que atuam todas 

recebem, a grande pergunta é: se não tiver mais recursos, a universidade vai 

continuar ofertando curso nessa modalidade? E aí eu acho que é uma hipocrisia 

muito grande. Então, acredito que a política tinha que ser diferente. Não com 

recurso separado, mas criando uma política, dando condições à universidade para 

ofertar esses cursos, independente de pagamento à parte, fazendo com que isso 

fizesse parte do orçamento da universidade e que os professores atuassem da 

mesma forma que atuam de forma presencial (Gestor da Administração Central da 

EaD na UFG n. 4). 

 

Esse apontamento se refere à crítica à política do Sistema UAB, que tem uma 

dinâmica de funcionamento orientada por ações de fomento e de articulação. A Figura 41 

mostra a forma pela qual essa articulação realizada pela Capes dinamiza a integração entre 

cursos, instituições de ensino e polos de apoio presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 41 - Articulação polos, cursos e instituições no Sistema UAB (COSTA, 2009, p. 7). 
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O Sistema UAB funciona como articulador entre as instituições de ensino superior e 

os governos estaduais e municipais, com vistas a atender às demandas locais por 

educação superior. Essa articulação estabelece qual instituição de ensino deve ser 

responsável por ministrar determinado curso em certo município ou certa 

microrregião por meio dos polos de apoio presencial (MEC. CAPES, 2011b). 

 

A Diretoria de Educação a Distância da Capes (DED/Capes) fomenta o Sistema 

UAB nas atividades desempenhadas pelas Instituições Públicas de Educação Superior 

(estaduais, federais e municipais) e pelos polos de apoio presencial:  

A Diretoria de Educação a Distância da CAPES fomenta a atuação das IPES na 
oferta de cursos no âmbito da UAB para a realização de: 

 Produção e distribuição do material didático impresso utilizado nos cursos. 

 Aquisição de livros para compor as bibliotecas. 

 Utilização de tecnologias de Informação e Comunicação para interação entre 

os professores, tutores e estudantes. 

 Aquisição de laboratórios pedagógicos. 

 Infraestrutura dos núcleos de educação a distância nas IPES participantes. 

 Capacitação dos profissionais envolvidos. 

 Acompanhamento dos polos de apoio presencial. 

 Encontros presenciais para o desenvolvimento da EAD (MEC. CAPES, 

2011b). 

 

Percebe-se, então, que o fomento concentra-se na infraestrutura e na oferta de 

condições para o desenvolvimento dos cursos. Ou seja, a crítica do gestor entrevistado se 

refere justamente ao fato de esse fomento ser para o projeto, e não incorporado aos recursos 

próprios da Universidade. Essa crítica corrobora as considerações de Amaral (2008), quando 

o autor ressalta que a autonomia universitária está relacionada também ao seu financiamento. 

Mas há de se considerar, também, a autonomia universitária como construção 

coletiva (FÁVERO, 1997, 2000), que se refere à percepção da EaD e de sua incorporação 

com clareza de seus propósitos, e isso implica incorporá-la aos seus sistemas formais. Sem a 

formalização, como o próprio Sistema Acadêmico, uma outra consequência é apontada. Trata-

se da limitação que impede a instituição de ter uma visão global da EaD, internamente. É 

difícil obter dados sobre os cursos em andamento e sempre que se necessita deles, é 

necessário buscá-los em cada coordenação; não há como obter um relatório ágil, que 

possibilite e auxilie a tomada de decisão e o encaminhamento de ações. Muitas vezes, o Ciar é 

a referência para essa obtenção dos dados sobre a EaD na UFG, porém, viu-se que os registros 

de cursos que não sejam da UAB não passam pelo órgão. Além disso, sem o respaldo de um 

regimento ou de alguma regulamentação, o Ciar não consegue agregá-los. 



211 

 

Outra dificuldade que o Ciar enfrenta é com relação à própria, vamos dizer assim, 

registros, arquivamentos de documentos onde as coordenações de curso não 

disponibilizam estes documentos [...] Então, quando o MEC quer um dado dos 

cursos a distância, ele procura um órgão representativo, e um órgão representativo 

é o Ciar. Isso foi uma definição do próprio MEC para todas as universidades. Ele 

definiu que não procuraria diretamente os cursos, nem para discutir os projetos, 

nem para encaminhar recurso, nem para requisitar dados. Eles fariam todas essas 

ações ao núcleo ou centro responsável pela EaD naquela instituição. Então, o Ciar 

ficou, assim, muito desprovido dessa documentação, porque as coordenações não 

aceitam disponibilizar os dados para o Ciar. Cada vez que há uma necessidade de 

um dado a ser confirmado pelo MEC, que requisita ao Ciar, temos que ir atrás das 
coordenações e, mesmo assim, nem sempre conseguimos (Gestor da Administração 

Central da EaD na UFG n. 6). 

[...] ou mesmo quando o MEC manda uma ordem, preenche isso de hoje para 

amanhã, foi muito assim no semestre. Com toda essa avaliação da educação a 

distância em todo o Brasil, as ordens são assim: ontem chegou uma, de ontem para 

agora, tem que entregar hoje, então isso desgasta. Porque aí você fala para o 

coordenador do curso X, então é, eu preciso de uma informação para amanhã. Mas, 

daí, o coordenador diz que para amanha não dá. Então, isso é sempre um motivo de 

atrito, não é? E o MEC nunca espera. A UAB quer sempre para ontem, o cadastro 

dos alunos no SIUAB foi mais ou menos desse jeito, e teve muito problema, então, 

são questões do cotidiano que vão impactar nas relações (Gestor da Administração 
Central da EaD na UFG n. 5). 

 

Essa realidade da EaD na UFG trouxe, também, como conseqüência, práticas 

heterogêneas para os processos seletivos dos cursos. Cada edital, tanto para alunos como para 

orientadores acadêmicos e tutores, foi elaborado de uma forma diferenciada e com definições 

advindas das próprias coordenações responsáveis pelos cursos. Essa heterogeneidade e a falta 

de diretrizes acadêmicas geraram problemas jurídicos e reclamações.  

Trabalhamos junto à Procuradoria Jurídica da universidade na tentativa de 

padronizar os editais de seleção. Porque tivemos vários problemas com as seleções 

de alunos à especialização, de orientadores acadêmicos e tutores, porque as 

coordenações de curso elaboravam os editais diferenciados, nem sempre com os 

critérios juridicamente esclarecidos e isso gerava uma série de situações (...), de 

recurso e de questionamento das pessoas que participavam do processo (Gestor da 

Administração da EaD na UFG n. 6). 

 

Por um lado, os editais de seleção dos cursos presenciais possuem peculiaridades 

próprias, da mesma forma como nos cursos a distância. Por outro lado, os cursos presenciais 

já possuem estruturas normativas acadêmicas que oferecem respaldo institucional para a 

divulgação desses editais. Na graduação, esse respaldo é da própria Prograd, por meio do 

Centro de Seleção, enquanto na pós-graduação, a aprovação do curso nas instâncias da 

PRPPG exige um regimento próprio. Mas os cursos presenciais não possuem demandas 

específicas da EaD, tais como, a necessidade de edital para autores, tutores e orientadores; e a 

existência de diretrizes para transferências, abertura ou fechamento de turmas. Essas decisões 
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necessitam de um respaldo institucional, e a ausência das normativas acadêmicas, em certa 

medida, tem causado essa heterogeneidade citada. 

Na pós-graduação lato sensu, a Resolução Cepec n. 742, de 5 de julho de 2005, rege 

o seu funcionamento na UFG. No que se refere, porém, à EaD, apenas indica a necessidade de 

uma normativa específica, o que ainda não foi realizado. 

Art. 5o - A criação dos Cursos de Pós-Graduação lato sensu será condicionada: 

§ 2o - Os Cursos de Pós-Graduação lato sensu à distância serão regulamentados em 
norma própria, atendendo o disposto no Art. 11 da Resolução CNE/CES no 1, de 

03/04/2001 (UFG. CEPEC, 2005, p. 3). 

 

Como os editais dos cursos a distância são provenientes de três pró-reitorias, o 

trabalho integrado acaba sendo uma exigência mínima de funcionamento. Os dados mostram 

que o Ciar tem acompanhado os editais, procurando garantir o cumprimento das diretrizes 

legais indicadas pela Universidade, principalmente, pela Procuradoria Jurídica e pelas 

coordenações dos cursos. Em entrevista, foi possível identificar os avanços obtidos com as 

reuniões do Conselho Gestor do Ciar: 

Eu acho que algumas questões são mais acordadas, algumas discussões que nós 

fizemos desde o começo, relativas a essa questão da execução orçamentária, 
relativas à Parfor, que foi feita no Conselho Gestor, como a forma da seleção, 

também como um processo aberto, eu acho que tem aí um acordo do Conselho que 

ajuda a gente (Gestor da Administração Central da EaD na UFG n. 5). 

 

Essa realidade demonstra que o Conselho Gestor do Ciar pode ser reconhecido como 

um espaço privilegiado para a construção das diretrizes comuns da EaD para toda a 

Universidade, levando a um sistema formal construído coletivamente com a participação das 

coordenações dos cursos a distância e pró-reitores de forma direta. 

Em 22 de março de 2010, um novo Regimento Geral dos Cursos de Graduação foi 

aprovado pela Câmara de Graduação. Esse novo Regimento, porém, necessita, ainda, passar 

pelas demais instâncias até ser aprovado definitivamente. Até então, o Regimento válido data 

de 20 de setembro de 2002 – Resolução Consuni n. 06, alterada pela Resolução Consuni n. 

11, de 29 de outubro de 2004. O RGCG, de 2002, não contempla atividades relacionadas à 

EaD. 

No Regimento, cuja aprovação está em andamento, os cursos a distância aparecem 

em alguns artigos.  

Artigo 5º O PPC deve contemplar os seguintes itens: 

[...] 
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§ 1º O projeto pedagógico de curso a distância deverá discriminar o material 

didático, as ferramentas de comunicação, carga horária presencial e as formas de 

acompanhamento do aluno. 

[...] 

Art. 10 Núcleo livre (NL) é o conjunto de conteúdos que tem por objetivo: 

[...] 

§ 3º Na modalidade de ensino a distância, a oferta de NL se dará caso esse núcleo 

esteja previsto no PPC (UFG, 2010b). 

Esses dois artigos são os primeiros que trazem considerações sobre a EaD, 

discriminando o que deve conter nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC). Ao comparar o 

teor desse último Regimento com o dos Referenciais da Qualidade da Educação Superior a 

Distância (MEC.SEED, 2007), percebe-se que, no primeiro, não são contempladas a descrição 

de infraestrutura (como os polos de apoio presencial), a existência de convênios, a 

especificação da relação entre professor e o quantitativo máximo de alunos e a constituição de 

equipe de trabalho, de acordo com a especificidade da EaD (se terá tutores e outros 

profissionais). 

Outro artigo da proposta de RGCG, de 2010, em processo de aprovação, contempla a 

possibilidade de integração do ensino presencial e a distância. 

Art. 43 Nos cursos presenciais, poderão ser ofertadas disciplinas ou eixos temáticos, 

integral ou parcialmente, na modalidade a distância, desde que esta oferta não 

ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso.  

§ 1º O plano de ensino das disciplinas ou eixos temáticos previstos no caput deste 

artigo deverá incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o 

uso integrado de tecnologias de informação e comunicação e ambientes virtuais de 

aprendizagem institucional para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como 
prever encontros presenciais e atividades de tutoria.  

§ 2º Entende-se que a tutoria das disciplinas ofertadas a distância implica a 

existência de docentes qualificados em nível compatível ao previsto no PPC (UFG, 

2010c). 

 

A possibilidade de utilizar 20% da carga-horária dos cursos presenciais com 

atividades semipresenciais é regulamentada pela Portaria MEC n. 4.059, de 10 de dezembro 

de 2004, e, pela primeira vez, aparece nas normativas da UFG. A referida Portaria exige que a 

instituição informe e formalize tal atividade junto ao MEC: 

Art. 3. As instituições de ensino superior deverão comunicar as modificações 

efetuadas em projetos pedagógicos à Secretaria de Educação Superior - SESu -, do 

Ministério da Educação - MEC -, bem como inserir na respectiva Pasta Eletrônica 

do Sistema SAPIEns, o plano de ensino de cada disciplina que utilize modalidade 

semipresencial (MEC, 2004, p. 1). 

Ainda sobre o RGCG em discussão, de 2010, os demais artigos que tratam da EaD se 

referem à solicitação de segunda chamada; à revisão de notas, que deverão ser entregues ao 
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coordenador de polo; à contabilização da frequência do aluno de EaD; e ao trancamento de 

matrícula em disciplina.  

Art. 61 Fica vedado trancamento de matrícula ao aluno regularmente matriculado na 

UFG em cursos a distância ou de turmas especiais, exceto nos casos previstos em 

editais específicos. 

Art. 66 A nota final do aluno variará de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula 

zero), com uma casa decimal. 

§ 3º Nos cursos a distância, será aprovado na disciplina ou eixo temático o aluno que 

obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero) e participação de, no mínimo, 

75% (setenta e cinco por cento) das atividades presenciais e não presenciais. 

§ 4º Nos cursos a distância, (60%) sessenta por cento da nota final das disciplinas ou 

eixos temáticos deverá ser obtida por meio de avaliações em momentos presenciais, 

observando a legislação em vigor. 

Art. 67 O aluno que deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino de 

disciplinas ou eixos temáticos dos cursos poderá formalizar pedido de segunda 

chamada. 

§ 3º Nos cursos a distância, o pedido de segunda chamada deverá ser entregue ao 

coordenador do polo que o encaminhará à unidade responsável. 

§ 7º No caso de cursos a distância, caberá ao coordenador de curso estabelecer a 

data de realização da nova avaliação. 

Art. 68 O pedido de revisão de nota de avaliação deverá ser efetuado no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis a partir da divulgação da nota da avaliação. 

§ 3º Nos cursos a distância, o pedido de revisão de nota deverá ser entregue ao 

coordenador do polo que o encaminhará à unidade responsável. 

Art. 70 Será obrigatória ao aluno a frequência de participação mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) do total das atividades presenciais e não presenciais 

previstas na disciplina ou eixo temático, nos cursos a distância. 

§ 1º O registro da frequência de participação será de responsabilidade do professor 

da disciplina ou eixo temático, sob a supervisão do polo a que está vinculado o aluno 

(UFG, 2010c). 

Observa-se que o trancamento de matrícula é vedado em cursos a distância e que 

essa disposição está no mesmo artigo que trata dos projetos especiais (art. 61). Tal indicação 

pode ser considerada como uma percepção de que a EaD na UFG sempre será projeto especial 

e não há perspectiva de torná-la regular, com processo seletivo periódico, como nos cursos 

presenciais. Talvez, por isso, o referido impedimento. Sobre a avaliação, a composição da 

nota prevê avaliação presencial num percentual de 60%, atendendo ao que determina o Artigo 

4º do Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005. O RGCG em discussão ainda pode sofrer 

alterações, visto que até a finalização desta tese passou somente pela primeira instância de 

deliberações. No Regimento em vigor (Resolução Consuni 06/2002), não são tratados 

aspectos da graduação a distância. 

Na análise realizada no PDI 2011-2015, na normativa da pós-graduação lato sensu, 

no Regimento da graduação e em demais documentos consultados para esta pesquisa, não 
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foram encontradas indicações sobre algumas questões importantes, tais como: quais os 

critérios de acompanhamento de alunos da EaD reprovados em disciplinas de projetos 

especiais? De que forma pode haver articulação de cursos presenciais com cursos a distância, 

para que alunos de ambas as formas de curso possam transitar pelas disciplinas, 

principalmente em casos de reprovação? Além disso, como ficam as questões relacionadas à 

transferência de alunos de um polo para outro? Só por edital, como consta para os cursos 

presenciais regulares, sem mencionar o ensino presencial ou a distância? E se as 

transferências levarem à permanência de poucos alunos no polo, a ponto de inviabilizar a 

continuidade da turma? Como fica o município que investiu para que o curso acontecesse lá, 

se se tornar inviável a continuidade da turma devido a transferências ou a outros fatores?  

Além dessas questões em aberto, não há regulamentação sobre a quantidade mínima 

de alunos para a abertura de curso nos polos, nem a quantidade máxima de alunos de cursos 

de EaD que podem ser designados a um único professor. Da mesma forma, não foram 

encontrados sistemas formais explícitos sobre as atribuições de orientadores acadêmicos e de 

tutores de polo. Se não se cria sistemas formais para a abertura de turmas de EaD, sob a 

responsabilidade de um único professor, disparidades podem se tornar comuns, como, por 

exemplo, um professor responsável por vários polos ser remunerado pela mesma carga horária 

de outro que atua em apenas um polo.  

Nesta temática, que se refere aos sistemas formais da gestão e da organização da 

EaD, pode-se identificar nos dados que as consequências vivenciadas pela UFG no cotidiano 

dos cursos, sobretudo na graduação, são fruto de uma sistemática de trabalho que não está 

abarcando, formalmente, as especificidades da EaD: suas necessidades, variedades e 

flexibilidade. De certa forma, a dinâmica intensa dos cursos a distância e o excesso de 

trabalho demandado pelo Sistema UAB podem estar minando o esforço institucional para 

implementar uma sistemática formal interna que contribua para o andamento dos cursos. 

A EaD é um processo social de formação que ocorre mediado pelas tecnologias e, 

por isso, está imersa nas dinâmicas da sociedade da informação para uma formação autônoma 

e emancipatória (ALONSO, 2005; FREIRE, 1996). Além disso, rompe com o tempo e espaço, 

sendo uma alternativa viável para se alcançar os mais diversos públicos, com perspectivas de 

democratização da educação. Mas isso não ocorre isoladamente, requer certas condições 

específicas, inclusive sua formalização institucional (GLATTER, 1995; NÓVOA, 1995; 

RODRIGUEZ, 2007; BAUER, 2008). 



CONCLUSÃO 

 

 

Após a apresentação e análise dos dados, é possível identificar elementos que podem 

contribuir para a gestão e a organização tanto da UFG quanto de outras instituições educativas 

que estejam imersas em processos de mudança estrutural advindas da EaD. 

Pesquisas que tomam a universidade como objeto, por si só, se contituem um 

desafio, considerando-se a sua distinção em face de outras instituições. Mais complexo se 

torna quando o foco da investigação é a educação a distância (EaD) na universidade, visto que 

esta acarreta mudanças nas práticas de uma instituição com tradição na educação presencial. 

Neste momento, ouso traçar conclusões, com a clareza de que se trata de uma síntese para 

compreender a gestão e a organização da EaD em uma universidade pública, a Universidade 

Federal de Goiás (UFG), e, portanto, os apontamentos aqui trazidos, uma vez tomados como 

objeto de reflexões posteriores, poderão ser complementados e tratados sob outras 

perspectivas.  

Para o desenvolvimento do estudo, foram realizadas entrevistas com gestores e 

analisados diversos documentos institucionais, relativos ao período 2000-2011. As questões 

de investigação norteadoras desta tese foram: de que forma a EaD foi sendo incluída nos 

processos acadêmicos da UFG e como se presentifica nos documentos institucionais oficiais? 

Qual a configuração das ações da gestão institucional, na dimensão meso, relacionadas à 

EaD? Qual a visão dos gestores sobre a EaD? Essas questões, a meu ver, contemplam os 

objetivos específicos traçados: refletir sobre os caminhos acadêmicos que a EaD tem trilhado 

em uma instituição de ensino superior pública, no caso a UFG, e compreender as ações 

relacionadas à EaD e à visão dos gestores.  

No primeiro capítulo, os estudos teóricos de Alonso (2005, 2009, 2010) permitiram 

a compreensão da EaD como um processo social de formação, com configurações de ensino-

aprendizagem que incorporam as tecnologias de informação e comunicação como mediação 

pedagógica, permitindo o encontro dialógico necessário ao processo educativo. Em sua 

essência, nesta investigação, a EaD é entendida como prática educativa emancipadora 

(FREIRE, 1983, 1996).  
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Com base nas análises de Cunha (1984), Santos (2004), Nóvoa (1995), Sguissardi 

(2009), Paro (2003) e Fávero (1997), foi desenvolvida a abordagem teórico-metodológica que 

norteou este estudo. A universidade, aqui, é vista como uma instituição dotada de cultura 

organizacional própria, e, por isso, a investigação sobre a sua gestão e organização deve ser 

conduzida sob uma perspectiva mais criadora, observando o desenvolvimento de autonomia 

como construção coletiva. Nessa perspectiva, os apontamentos de Bogdan e Biklen (1994), 

Esteban (2010) e Yin (2010) possibilitaram realizar uma pesquisa com abordagem qualitativa, 

do tipo estudo de caso, que permite o olhar mais contextualizado e percebe a cultura 

organizacional do objeto, no caso, a UFG.  

O desenvolvimento do primeiro capítulo permitiu, também, compreender que a UFG 

pode ser considerada como um caso típico de análise, visto que iniciou suas atividades em 

EaD quando a maior parte das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), também, o 

fizeram. Além disso, possui representatividade no Centro-Oeste, concentrando 31,25% das 

vagas ofertadas por universidades federais em cursos a distância da região (DINIZ, 2010). 

O segundo capítulo aborda a contextualização da EaD no Brasil, que segue um 

movimento periférico-central e com um frisson na sua expansão significativa, sobretudo, nas 

instituições da iniciativa privada (GIOLO, 2010). Nesse capítulo, foi possível perceber as 

nuances da política de EaD, principalmente no que se refere às instituições federais, advindas 

do Sistema Universidade Aberta do Brasil, criado durante o Fórum das Estatais pela 

Educação, em 2005. Outrossim, essa política tem se concentrado na formação de professores 

(GIOLO, 2010), com perspectivas de expansão de mais de 400% de matrículas nos próximos 

dez anos, em função da proposta apresentada pelo Plano Nacional de Educação 2011-2020, 

em discussão no Congresso Nacional. 

Os estudos realizados no segundo capítulo permitiram perceber, também, que essa 

realidade tem sido questionada, inclusive durante a Conferência Nacional de Educação em 

2010 (ZUIN, 2010), pelo frisson da EaD, com altos índices de concentração de matrícula nas 

instituições privadas, sobretudo, em cursos de formação de professores. O movimento de 

expansão e de frisson, portanto, tem contribuído para a construção de narrativas simbólicas, 

que revelam, ora preconceitos, ora deslumbramentos com a EaD. Isso se deve, 

principalmente, à predominância do modelo de EaD baseado na perspectiva fordista 

(BELLONI, 1999; TOSCHI, 2005), com produção em massa, produtos e processos 

estandardizados e pacotes educacionais. É preciso, porém, desencadear processos mais 
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interativos e de valorização de trocas e de encontros dialógicos a partir das práticas da EaD 

(TOSCHI, 2005; FEENBERG, 2001; ALONSO, 2009). 

Nesse capítulo verificou-se, ainda, a partir de Peters (2001), Belloni (1999) e Moore 

e Kearsley (2007), que as instituições podem se organizar de diferentes formas, tendo a EaD 

como modo único de oferta de cursos, ou com finalidade dupla, com a oferta de cursos tanto a 

distância quanto presencial. Mostrou-se, também, que a finalidade dupla (MOORE; 

KEARSLEY, 2007) pode conduzir a processos mistos (BELLONI, 1999), nos quais a EaD e 

o presencial são ofertados aos alunos como opção de escolha para conduzirem sua própria 

formação (PETERS, 2001). Nesta perspectiva, a UFG tem se configurado como uma 

instituição com finalidade dupla, do tipo dual-mode, ofertando cursos presenciais e a 

distância.  

No terceiro capítulo foi traçado o panorama das atividades de EaD na UFG, 

iniciadas em 2000. As práticas com a EaD estão presentes nos níveis de graduação, pós-

graduação lato e stricto sensu, e em cursos de extensão, sendo, também, objeto de pesquisas 

desenvolvidas internamente. Identificou-se, nesta pesquisa, que a UFG desenvolve suas 

atividades de EaD mais intensamente a partir da indução do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil como política do governo federal, chegando a 5.504 matriculados no primeiro semestre 

de 2011. A graduação a distância já corresponde a 10,45% do total de alunos nesse nível de 

ensino na instituição, em 2011, com concentração na formação de professores. 

Dentro do Sistema UAB, como dimensão macro, a dinâmica de funcionamento tem 

sido de parceria com polos de apoio presencial vinculados às esferas municipal e estadual e 

com a participação, em sua maioria, de profissionais externos à UFG, sem vínculo 

empregatício, denominados de orientadores acadêmicos e tutores de polo, os quais são 

remunerados por meio de bolsas de estudo ou de pesquisa. Além disso, o financiamento das 

atividades de EaD advindo do governo federal é destinado ao desenvolvimento de cada curso, 

isoladamente, não chegando a compor o orçamento geral da UFG.  

A partir desse panorama, no quarto capítulo, desenvolve-se análise sobre a 

configuração da gestão e da organização da EaD na UFG. A análise foi construída com foco 

na dimensão meso (NÓVOA, 1995; LIMA, 2008), na qual a gestão e a organização ocorrem. 

Esta é compreendida como a dimensão que filtra e modela as influências advindas da 

dimensão macro, bloqueando-as ou dimanizando-as, e dialoga com a dimensão micro. Nessa 

perspectiva, as reflexões foram estabelecidas a partir de três temáticas que envolvem a EaD: 

estrutura organizacional, práticas institucionais e processos formais. 
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O contributo teórico são os estudos de Rodriguez (2007), Bauer (2008), Glatter 

(1995), Nóvoa (1995) e Cunha (1998). Essas leituras permitiram a percepção de que a EaD, 

nas instituições consolidadas no ensino presencial, deve ser encarada como um processo de 

mudança estrutural, visto que a intensificação das práticas da EaD tendem a alterar processos 

acadêmicos cristalizados. A mudança se refere à instituição como um todo, desde seus ativos 

tangíveis quanto intangíveis. Nesse processo, para ser incorporada, necessita estar 

estabelecida em fases sistematizadas, que respeitem a cultura organizacional da universidade. 

Compreendendo a gestão enquanto processo de tomada de decisão (LIBÂNEO, OLIVEIRA, 

TOSCHI, 2003), como dimensão mobilizadora de meios e procedimentos para atingir os 

objetivos, é esta que pode sistematizar meios e procedimentos para um processo de mudança 

estrutural a partir de fases sistematizadas. 

Nesse contexto, o processo de mudança estrutural está calcado na possibilidade de 

intensificação: do trabalho coletivo, da comunicação em rede, da abertura para o aprendizado, 

da atitude crítica, da abertura para romper com a cristalização dos sistemas existentes, da 

consideração da cultura organizacional, da valorização da postura para a pesquisa e 

investigação sobre a mudança e da busca por meios para organizar a EaD na instituição, como 

fruto de comprometimento coletivo (BAUER, 2008).  

Os estudos permitiram identificar que as fases preveem momentos de preparação e 

estudo sobre o significado do processo de mudança e a necessária mobilização para que ela 

seja efetivada. Além disso, é preciso que sejam criados momentos de planejamento e de 

definições sobre o que se quer alcançar com a mudança e qual será a projeção do hiato 

organizacional (RODRIGUEZ, 2007). Assim, pode-se partir para a implantação da EaD, com 

o desenvolvimento de ações e operacionalização das necessidades elencadas a partir das fases 

anteriores. Mas, para isso, a fase de avaliação é essencial, pois só com ela é possível perceber 

a realidade e o impacto trazido pela mudança, permitindo rever, se for o caso, o planejamento 

e a implementação. A determinação e sistematização dessas fases pela gestão devem, por sua 

vez, ser construídas dentro dos preceitos da autonomia universitária como construção coletiva 

(FÁVERO, 1997). 

Neste estudo, a EaD é pensada como um processo de mudança estrutural dentro de 

uma cultura organizacional própria, com explicitação de seus propósitos. É indispensável, 

portanto, a construção de condições favoráveis para sua consolidação, o que pode envolver 

canalização de ações em formação, infraestrutura e organização institucional. Nóvoa (1995) 

explicita que decisões de gestão na dimensão meso podem funcionar como filtro das políticas 
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macro  neste caso, o Sistema UAB  possibilitando a dinamização e/ou bloqueio da 

interação que se estabelece com esta dimensão. 

A análise permitiu identificar que a EaD na UFG foi incorporada aos processos 

acadêmicos, muito mais como uma ação isolada do que como uma iniciativa ampla, advinda 

de discussão da comunidade universitária, principalmente por conta das induções da política 

educacional do MEC. O momento inicial dessa implantação, de 2000 a 2006, foi importante 

para que a percepção da EaD pudesse ocorrer internamente, mas a forma de funcionamento 

mostrou certa centralização de seu órgão gestor  à época, a UFG Virtual  vinculado apenas 

à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec). 

O contexto inicial da EAD veio a ser objeto de reflexão da comunidade universitária 

de 2005 a 2007, e uma nova perspectiva foi aberta com a extinção da UFG Virtual e a criação 

do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (Ciar). Com uma proposta mais ampla, o Ciar 

foi criado para implementar e apoiar o desenvolvimento de diversas atividades da UFG que 

envolvem as tecnologias de informação e comunicação em processos formativos. A análise 

realizada para este estudo, no entanto, permitiu identificar que houve um hiato de 

implementação, visto que as ações do Ciar estão mais concentradas no Sistema UAB, como 

um braço operacional desse sistema na UFG, do que na sua proposta inicial, mais ampla. A 

dinâmica em desenvolvimento no Ciar imprime uma configuração demasiadamente 

dependente do Sistema UAB e de suas diretrizes, em detrimento de discussões oriundas da 

comunidade acadêmica interna. 

Sendo assim, a análise sobre a gestão e a organização da EaD na UFG apresentou 

uma configuração de dispersão das ações. Essa configuração tem levado a UFG a se submeter 

às políticas macro, como executora de cursos. Esta conclusão se refere, ainda, à inexistência 

de processos formais para a EaD na Universidade e à necessidade da EaD ser tratada como 

processo de mudança e como fruto de uma discussão coletiva, no exercício da autonomia 

universitária estruturada em fases.  

As ações desenvolvidas no processo de gestão e organização na UFG ficaram 

concentradas na resolução de demandas complexas do Sistema UAB, desde seu início em 

2007, e não se conseguiu estabelecer diretrizes claras, numa perspectiva formal, em termos de 

regulamentos, projetos, planejamentos, organização do trabalho docente, ou seja, normativas e 

organização próprias que contemplassem a EaD.  
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Os gestores da UFG que participaram da amostra desta pesquisa demonstraram que 

acreditam na EaD, percebendo-a como um processo educativo válido, sem volta e necessário 

à Universidade. Eles, também, possuem clareza sobre a atual política macro da EaD, traçando 

reflexões sobre a dependência em relação ao Sistema UAB, as fragilidades do pagamento de 

bolsas e a complexidade que os processos formativos da EaD trazem, em função da sua 

ampliação, rompendo tempos e espaços. 

Nessa perspectiva, faz-se necessário apresentar alguns pontos de reflexão, conforme 

as temáticas de análise estabelecidas. 

No que diz respeito à estrutura organizacional, o Ciar é considerado como o espaço 

privilegiado na UFG para se discutir sobre uma política institucional de EaD, com uma 

proposta criadora de gestão (PARO, 2003), no levantamento de propósitos e necessidades. 

Essa assertiva parte da percepção de que os membros do seu Conselho Gestor pertencem, 

também, a outras instâncias de decisão, como as Câmaras Setoriais, o Conselho de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Cultura e o Conselho Universitário e, portanto, podem intercambiar as 

discussões estabelecidas nesses diferentes espaços. Entretanto, a dinâmica do Conselho 

Gestor não foi suficiente para que fossem construídos processos formais de incorporação da 

EAD, e suas reuniões serviram apenas para a discussão de problemas operacionais, sobretudo, 

relacionados ao Sistema UAB. 

Quanto às práticas institucionais, os dados mostram que levam à prática de uma 

EaD realizada de forma dispersa na UFG, concentrada ainda no cotidiano de cada curso e sem 

dinamização de informações. Essa realidade tem impedido os processos de avaliação e de 

reflexão sobre a realidade. As práticas e as ações de EaD não foram realizadas a partir das 

fases de preparação, planejamento, operacionalização e avaliação. No caso da UFG, a 

ausência das fases de planejamento e de avaliação, claras e explícitas, está fragmentando a 

fase de implementação. Além disso, as ações e as práticas de formação e de espaços de 

debates coletivos necessitam ser estrategicamente pensadas, para que se revertam para o 

desenvolvimento da própria Universidade e para a construção de sua autonomia, a exemplo 

do que ocorreu no Encontro de Corumbá (GO), em 2007, que resultou em desdobramentos 

para a alteração da estrutura organizacional da UFG.  

Por fim, os processos formais que se referem à EaD na UFG são frágeis, visto que 

não permitem visualizar uma sistematização, pela qual professores, alunos e comunidade 

possam se pautar em suas atividades nas unidades acadêmicas. Essa realidade tem contribuído 

para a dispersão de informações e de procedimentos acadêmicos, que, todavia, encontram-se 
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consolidados nos cursos presenciais. Os processos formais são imprescindíveis na perspectiva 

da mudança estrutural, pois permitem organicidade e trazem parâmetros para o cotidiano 

acadêmico.  

É inegável que a política macro influencia demasiadamente as universidades federais 

(AMARAL, 2008; OLIVEIRA, 2000; SGUISSARDI, 2009), principalmente os 

delineamentos do Sistema UAB, que impactam nas instituições de ensino superior e nos polos 

que compõem esse sistema, na condução da EaD. As 56 vagas autorizadas, para contratação 

de professores e de funcionários técnico-administrativos, não são suficientes para alavancar a 

EaD na Universidade, da mesma forma que o financiamento para projetos específicos, de 

forma descentralizada, não entrando como orçamento anual das instituições, é um ponto de 

estrangulamento e algo a ser questionado.  

Essa realidade, conforme preocupação apresentada pelos gestores, pode acarretar 

certa dificuldade em se estabelecer bases concretas para um momento de planejamento mais 

amiúde a ponto de contribuir com certa operacionalização na dimensão micro. O 

planejamento mais amiúde pode não ser tão possível, mas propósitos e definições, a partir das 

experiências já realizadas, podem ser traçados. A fase de planejamento é o momento de se 

desenvolver uma visão de futuro, de se decidir para onde se pretende caminhar e de se 

determinar quais são as atividades essenciais a serem implementadas (RODRIGUEZ, 2007). 

Isso implica que é o momento em que se pode definir qual o filtro que a dimensão meso faz 

em relação ao que vem da dimensão macro (NÓVOA, 1995) e também continuar a 

operacionalização sem cometer equívocos e limitações ocorridas em outras práticas 

anteriores.  

Dentro dos preceitos da autonomia universitária, as instituições governam-se por si 

próprias internamente (FÁVERO, 2000) e, por isso, não podem abrir mão de discutirem os 

caminhos que escolhem para a EaD frente à sua missão. Além disso, a fase de 

operacionalização pode ser mais bem articulada, integrando a EaD aos processos formais já 

estabelecidos para os cursos presenciais. 

Esta pesquisa permite perceber que há, ainda, a necessidade de serem realizados 

outros estudos com mais especificidades, no que se refere a diversos aspectos da EaD: a 

relação com o Sistema UAB; a relação com os polos; as questões pedagógicas; os processos 

formais; o material didático; os projetos pedagógicos de curso; a formação de professores por 

meio da EaD; a avaliação da aprendizagem; a formação da equipe multidisciplinar; a questão 

do financiamento e o custo com o aluno; o perfil de orientadores e tutores, entre outros. 
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Espera-se, no entanto, que os questionamentos e reflexões aqui apresentados possam 

mobilizar outros pesquisadores para a questão da EaD na UFG como um processo de 

mudança estrutural. Da mesma forma, a expectativa é que as reflexões aqui feitas sirvam para 

mobilizar as práticas de gestão da EaD na UFG, para que sejam mais criativas (PARO, 2003) 

e voltadas mais para a construção da autonomia universitária do que para a operacionalização 

do Sistema UAB.  

A EaD poderá ser incorporada e trará mudanças significativas na medida em a 

estrutura organizacional, as práticas institucionais e os processos formais da UFG levarem em 

consideração as especificidades da EaD. A determinação e sistematização das fases de 

implantação da EaD pela gestão institucional devem, por sua vez, serem construídas dentro 

dos preceitos da autonomia universitária como construção coletiva. 

Não foi intenção desta tese traçar um modelo de gestão da EaD, visto que se deve 

considerar a cultura organizacional própria da instituição. Realizou-se, isto sim, uma reflexão 

sobre o contexto no qual está inserida a EaD e em que condições vem sendo organizada, para 

que possa ser incorporada e implantada com vistas à emancipação tanto dos alunos que dela 

se beneficiam quanto do corpo social da UFG que se responsabiliza por ela. 

A contribuição deste estudo, ao possibilitar a reflexão sobre a gestão e a organização 

da EaD em universidade pública, está em mostrar a importância de se perceber a EaD como 

processo de mudança estrutural. As responsabilidades são coletivas, vêm das políticas 

educacionais, da gestão acadêmica e da Universidade como um todo. É preciso buscar intervir 

na construção de uma cultura organizacional que reconheça e legitime o trabalho com a EaD, 

para que as situações educativas sirvam para a formação de cidadãos mais críticos, base da 

educação mais autônoma e emancipadora.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

PONTOS NORTEADORES PARA ENTREVISTAS 

 

Coordenação da UFGVirtual 

A – Identificação 

1. Formação: 

2. Desde quando é professor da UFG: 

3. Período à frente da UFGVirtual: 

 

B - Sobre a Educação a Distância 

4. Desde quando você trabalha/atua com a EaD? 

5. Como a EaD começou na UFG? Ou, como e quando você começou a trabalhar com a 

EaD na UFG? 

6. Quais as atividades/ações que a UFGVirtual desenvolveu durante a sua gestão? 

7. Como era o seu dia-a-dia como coordenador da UFGVirtual? 

8. Como essas atividades de EaD eram desenvolvidas? Você pode descrevê-las? 

9. Qual a sua visão sobre a EaD na UFG naquele período? 

10. Como era a relação da UFGVirtual com a gestão da UFG? 

11. Quais os principais avanços na EaD na UFG trazidos pela UFGVirtual? 

12. Quais as dificuldades que foram enfrentadas? Por quê? 

13. Como você compreende a EaD e o seu papel dentro das ações realizadas pela UFG? 

 

Diretoria do Ciar 

A – Identificação 

1. Formação: 

2. Desde quando é professor da UFG: 

3. Período à frente do Ciar: 

 

B - Sobre a Educação a Distância 

4. Desde quando você trabalha/atua com a EaD? 

5. Como a EaD começou na UFG? Ou, como e quando você começou a trabalhar com a 

EaD na UFG? 

6. Quais as atividades/ações que o Ciar desenvolveu durante a sua gestão?  

7. Como era o seu dia-a-dia à frente do Ciar? 

8. Como essas atividades de EaD eram desenvolvidas? Você pode descrevê-las? 

9. Qual a sua visão sobre a EaD na UFG naquele período? 

10. Como o Ciar lidava com a gestão superior da UFG? Na PROAD, Prograd e outros 

espaços? 

11. Qual a proposta do Conselho Gestor da EaD? Porque ele foi pensado? Como têm 

acontecido as reuniões? Quem participa? Quais avanços esse conselho trouxe para a EaD 

na UFG? 

12. Como se dava a relação do Ciar com o MEC e ao Sistema UAB? 

13. Como você encara/avalia as políticas de EaD trazidas pelo MEC? 

14. Como era a relação do Ciar com os polos de apoio presencial? 

15. Como o Ciar atendia os cursos e os seus coordenadores? 

16. Quais os principais avanços na EaD na UFG trazidos pelo Ciar? 

17. Quais as dificuldades que foram enfrentadas pelo Ciar? Por quê? 

18. Hoje, como você compreende a EaD e o seu papel dentro das ações realizadas pela UFG? 
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19. Qual futuro você acredita que vai/deveria ter a EaD na UFG? 

 

Pró-Reitores (Prograd, Proec, PRPPG) 

 

A – Identificação 

1. Formação: 

2. Desde quando é professor da UFG: 

3. Período à frente da Pró-Reitoria: 

 

B - Sobre a Educação a Distância: 

4. Quais as principais atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria? 

5. Desde quando a Pró-Reitoria tem lidado com as atividades de EaD na UFG? 

6. Quais são as demandas sobre EaD que são trazidas à Pró-Reitoria? Ela tem dado conta de 

atender em que medida? Ou tem alguns aspectos que ainda não foram contemplados? 

7. Quais as atividades/ações que a Pró-Reitoria tem desenvolvido em relação à EaD na UFG 

? 

8. Como você percebe e compreende a EaD na UFG? 

9. Você acompanha as ações que o MEC tem desenvolvido em relação à EaD? Como você 

encara/avalia essas políticas de EaD trazidas pelo MEC? 

10. Como têm acontecido as discussões sobre EaD nas reuniões do Consuni e Cepec? Qual a 

sua visão sobre a posição desses órgãos colegiados em relação à EaD na UFG? 

11. A Pró-Reitoria lida de alguma forma com o Ciar? Como tem se dado essa relação? 

12. A Pró-Reitoria lida de alguma forma com os coordenadores de cursos de EaD e suas 

Unidades Acadêmicas? Como tem se dado essa relação? 

13. A EaD é diferente das atividades relacionadas aos cursos presenciais? Se sim, em quê? 

14. A Pró-Reitoria enfrenta dificuldades em relação à EaD na UFG? Quais? 

15. Hoje, como você compreende a EaD e o seu papel dentro das ações realizadas pela UFG? 

16. Na sua visão, em que medida as ações da Pró-Reitoria tem contribuído com a EaD na 

UFG? 

17. Em que a UFG precisa ainda melhorar no que se refere à EaD? 

18. O que a EaD tem feito de bom e que deveria continuar fazendo? 

19. Qual futuro você acredita que vai/deveria ter a EaD na UFG? 

 

Reitoria 

A - Identificação 

1. Formação: 

2. Desde quando é professor da UFG: 

3. Período à frente da Reitoria: 

 

B - Sobre a Educação a Distância: 

4. Desde quando você como Reitor tem lidado com as atividades de EaD na UFG? 

5. Quais são as demandas sobre EaD que são trazidas à Reitoria? Ela tem dado conta de 

atender em que medida? Ou tem alguns aspectos que ainda não foram contemplados? 

6. Quais as atividades/ações que a Reitoria tem desenvolvido em relação à EaD na UFG ? 

7. Como você compreende a EaD na UFG? 

8. Você acompanha as ações que o MEC tem desenvolvido em relação à EaD? Como você 

encara/avalia essas políticas de EaD trazidas pelo MEC? 

9. Como você encara os convênios e parcerias traçadas com prefeituras e estado para as 

ações de EaD? 

10. Como têm acontecido as discussões sobre EaD nas reuniões do Consuni e Cepec? Qual a 
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sua visão sobre a posição desses órgãos colegiados em relação à EaD na UFG? 

11. A Reitoria lida de alguma forma com o Ciar? Como tem se dado essa relação? 

12. A Reitoria lida de alguma forma com os coordenadores de cursos de EaD e suas Unidades 

Acadêmicas? Como tem se dado essa relação? 

13. A Reitoria tem dificuldades em relação à EaD na UFG? Quais? 

14. Hoje, como você compreende a EaD e o seu papel dentro das ações realizadas pela UFG? 

15. Na sua visão, em que medida as ações da Reitoria tem contribuído com a EaD na UFG? 

16. Em quê a UFG precisa ainda avançar no que se refere à EaD? 

17. Qual futuro você acredita que vai/deveria ter a EaD na UFG? 

 

Coordenadores de curso de Graduação 

A - Identificação 

1. Formação: 

2. Desde quando é professor da UFG: 

3. Período à frente da Coordenação do curso: 

 

B - Dados do curso: 

4. Início do curso: 

5. Ingressos no Processo Seletivo/Polo: 

6. Freqüentando/matriculados/Concluintes/Polo: 

7. Fim do curso: 

 

C - Sobre a Educação a Distância: 

8. Desde quando você como Professor tem lidado com as atividades de EaD na UFG? E fora 

da UFG? Qual a sua vivência/experiência com a EaD? 

9. Como você assumiu o cargo de coordenação? Como se deu? 

10. Como tem funcionado o seu curso? Qual a dinâmica? 

11. Como tem sido o seu dia-a-dia na coordenação do curso? 

12. Quais são as suas funções? Quais são as suas atividades diárias frente ao curso? 

13. Como os alunos têm reagido e quais retornos dão sobre o andamento dos trabalhos? 

14. E, que retorno os professores, orientadores e tutores têm dado? 

15. Como você visualiza a EaD na UFG? 

16. Você acompanha as ações que o MEC tem desenvolvido em relação à EaD? Como você 

encara/avalia essas políticas de EaD trazidas pelo MEC? 

17. Como está o processo de reconhecimento do curso? O que tem se pensado e feito sobre 

isso? 

18. Como você avalia os convênios e parcerias traçadas com prefeituras e estado para as 

ações de EaD? 

19. Como é a relação da Coordenação com os polos de apoio presencial? 

20. Como é a relação da coordenação do curso com o MEC? 

21. Como é a relação da coordenação do curso com a Direção a Unidade? Como a Direção 

tem visto e tratado o curso? 

22. Como é a relação da coordenação do curso com os professores do curso presencial na 

Unidade, dentro do Conselho Diretor? Como o curso tem sido visto e tratado pelos 

membros da Unidade? 

23. Como têm acontecido as discussões sobre EaD nas reuniões da Câmara de Graduação? 

Qual a sua visão sobre a posição desse órgão colegiado em relação à EaD na UFG? 

24. E no Conselho Gestor da EaD no Ciar? Como tem se dado essas discussões? O que se 

discute? 

25. A Coordenação lida de alguma forma com o Ciar? Como tem se dado essa relação? 
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26. A Coordenação visualiza dificuldades em relação à EaD na UFG? Quais? 

27. Hoje, como você compreende a EaD e o seu papel dentro das ações realizadas pela 

UFG? 

28. A coordenação lida de alguma forma com a Reitoria e Pró-Reitoria de Graduação? 

Como tem se dado essa relação? 

29. Na sua visão, em que medida as ações da sua coordenação tem contribuído com a EaD 

na UFG? 

30. Em quê a UFG precisa ainda avançar no que se refere à EaD? 

31. Qual futuro você acredita que vai/deveria ter a EaD na UFG? 

32. O curso terá novos processos seletivos? O que está previsto? 

 

 

Coordenadores de curso de Extensão 

A - Identificação 

1. Formação: 

2. Desde quando é professor da UFG: 

3. Período à frente da Coordenação do curso: 

 

B - Dados do curso: 

4. Início do curso: 

5. Ingressos no Processo Seletivo/Polo: 

6. Freqüentando/matriculados/Concluintes/Polo: 

7. Fim do curso: 

 

C - Sobre a Educação a Distância: 

8. Desde quando você como Professor tem lidado com as atividades de EaD na UFG? E fora 

da UFG? Qual a sua vivência/experiência com a EaD? 

9. Como você assumiu o cargo de coordenação? Como se deu? 

10. Como tem funcionado o seu curso? Qual a dinâmica? 

11. Como tem sido o seu dia-a-dia na coordenação do curso? 

12. Quais são as suas funções? Quais são as suas atividades diárias frente ao curso? 

13. Como os alunos têm reagido e quais retornos dão sobre o andamento dos trabalhos? 

14. E, que retorno os professores, orientadores e tutores têm dado? 

15. Como você visualiza a EaD na UFG? 

16. Você acompanha as ações que o MEC tem desenvolvido em relação à EaD? Como você 

encara/avalia essas políticas de EaD trazidas pelo MEC? 

17. Como você encara os convênios e parcerias traçadas com prefeituras e estado para as 

ações de EaD? 

18. Como é a relação da Coordenação com os polos de apoio presencial? 

19. Como é a relação da coordenação do curso com o MEC? 

20. Como é a relação da coordenação do curso com a Direção a Unidade? Como a Direção 

tem visto e tratado o curso? 

21. Como é a relação da coordenação do curso com os professores membros do Conselho 

Diretor? Como o curso tem sido visto e tratado pelos membros da Unidade? 

22. A Coordenação lida de alguma forma com o Ciar? Como tem se dado essa relação? 

23. Como têm acontecido as discussões sobre EaD nas reuniões do Conselho Gestor da EaD 

no Ciar? O que se discute? Qual a sua visão sobre a posição desse órgão colegiado em 

relação à EaD na UFG? 

24. A Coordenação visualiza dificuldades em relação à EaD na UFG? Quais? 

25. Hoje, como você compreende a EaD e o seu papel dentro das ações realizadas pela 
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UFG? 

26. A coordenação lida de alguma forma com a Reitoria e Pró-Reitoria de Extensão? Como 

tem se dado essa relação? 

27. Na sua visão, em que medida as ações da sua coordenação tem contribuído com a EaD 

na UFG? 

28. Em quê a UFG precisa ainda avançar no que se refere à EaD? 

29. Qual futuro você acredita que vai/deveria ter a EaD na UFG? 

30. O curso terá novos processos seletivos? O que está previsto? 

 

 

Coordenadores de curso de Pós-Graduação 

A - Identificação 

1) Formação: 

2) Desde quando é professor da UFG: 

3) Período à frente da Coordenação do curso: 

 

B - Dados do curso: 

4. Início do curso: 

5. Ingressos no Processo Seletivo/Polo: 

6. Freqüentando/matriculados/Concluintes/Polo: 

7. Fim do curso: 

 

C - Sobre a Educação a Distância: 

8. Desde quando você como Professor tem lidado com as atividades de EaD na UFG? E fora 

da UFG? Qual a sua vivência/experiência com a EaD? 

9. Como você assumiu o cargo de coordenação? Como se deu? 

10. Como tem funcionado o seu curso? Qual a dinâmica? 

11. Como tem sido o seu dia-a-dia na coordenação do curso? 

12. Quais são as suas funções? Quais são as suas atividades diárias frente ao curso? 

13. Como os alunos têm reagido e quais retornos dão sobre o andamento dos trabalhos? 

14. E, que retorno os professores, orientadores e tutores têm dado? 

15. Como você visualiza a EaD na UFG? 

16. Você acompanha as ações que o MEC tem desenvolvido em relação à EaD? Como você 

encara/avalia essas políticas de EaD trazidas pelo MEC? 

17. Como você encara os convênios e parcerias traçadas com prefeituras e estado para as 

ações de EaD? 

18. Como é a relação da Coordenação com os polos de apoio presencial? 

19. Como é a relação da coordenação do curso com o MEC? 

20. Como é a relação da coordenação do curso com a Direção a Unidade? Como a Direção 

tem visto e tratado o curso? 

21. Como é a relação da coordenação do curso com os professores membros do Conselho 

Diretor? Como o curso tem sido visto e tratado pelos membros da Unidade? 

22. A Coordenação lida de alguma forma com o Ciar? Como tem se dado essa relação? 

23. Como têm acontecido as discussões sobre EaD nas reuniões do Conselho Gestor da EaD 

no Ciar? O que se discute? Qual a sua visão sobre a posição desse órgão colegiado em 

relação à EaD na UFG? 

24. A Coordenação visualiza dificuldades em relação à EaD na UFG? Quais? 

25. Hoje, como você compreende a EaD e o seu papel dentro das ações realizadas pela 

UFG? 

26. A coordenação lida de alguma forma com a Reitoria e Pró-Reitoria de Extensão? Como 
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tem se dado essa relação? 

27. Na sua visão, em que medida as ações da sua coordenação tem contribuído com a EaD na 

UFG? 

28. Em quê a UFG precisa ainda avançar no que se refere à EaD? 

29. Qual futuro você acredita que vai/everia ter a EaD na UFG? 

30. O curso terá novos processos seletivos? O que está previsto? 

 

Diretores das Unidades 

A - Identificação 

1) Formação: 

2) Desde quando é professor da UFG: 

3) Período à frente da Direção: 

 

B - Sobre a Educação a Distância: 

4. Desde quando você como Diretor tem lidado com as atividades de EaD na UFG? 

5. Quais são as demandas sobre EaD que são trazidas à Direção? Ela tem dado conta de 

atender em que medida? Ou tem alguns aspectos que ainda não foram contemplados? 

6. Quais as atividades/ações que a Direção tem desenvolvido em relação à EaD na UFG ? 

7. Como você visualiza a EaD na UFG? 

8. Você acompanha as ações que o MEC tem desenvolvido em relação à EaD? Como você 

encara/avalia essas políticas de EaD trazidas pelo MEC? 

9. Como você encara os convênios e parcerias traçadas com prefeituras e estado para as 

ações de EaD? 

10. Como têm acontecido as discussões sobre EaD nas reuniões do Consuni e Cepec? Qual a 

sua visão sobre a posição desses órgãos colegiados em relação à EaD na UFG? 

11. A Direção lida de alguma forma com o Ciar? Como tem se dado essa relação? 

12. A Direção lida de que forma com os coordenadores de cursos de EaD? 

13. A Direção visualiza dificuldades em relação à EaD na UFG? Quais? 

14. Hoje, como você compreende a EaD e o seu papel dentro das ações realizadas pela UFG? 

15. Na sua visão, em que medida as ações da Direção tem contribuído com a EaD na UFG? 

16. Em quê a UFG precisa ainda avançar no que se refere à EaD? 

17. Qual futuro você acredita que vai/deveria ter a EaD na UFG? 

 



APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa a qual 

está registrada na PRPPG/UFG, sob o número 33192. Meu nome é Juliana Guimarães Faria, 

sou a pesquisadora participante e minha área de atuação é Formação de Professores, Gestão e 

Políticas Públicas e Educação a Distância. Nesta pesquisa sou responsável pelo subprojeto 

intitulado A Gestão da EaD na Universidade Federal de Goiás, sob a orientação da profª 

Drª Mirza Seabra Toschi. 

 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine, como sinal de concordância, ao final deste documento, que está em duas vias. 

Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será 

penalizado(a) de forma alguma. 

 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com os pesquisadores: 

Mirza Seabra Toschi (UEG); Wagner Wilson Furtado (IF/UFG); Alzino Furtado de 

Mendonça (IFGO); Gilda de Aquino de Araújo Mendonça (IFGO); Cleide Aparecida 

Carvalho Rodrigues (FE/UFG); Abdalla Antonios Kayed Elias (IF/UFG); Patrícia da Veiga 

Borges (Facomb/UFG); Heloise Cardoso da Silva Aguiar (FE/UFG); Lira Matos Martins 

(FL/UFG) e Juliana Guimarães Faria (FL/UFG), nos telefones: (00) 0000-0000, 0000-0000 ou 

0000-0000. Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como sujeito participante nesta 

pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 

 Título: 
A Universidade Aberta do Brasil (UAB) na Universidade Federal de Goiás: processo de 

implantação 

Subprojeto 3: A Gestão da EaD na Universidade Federal de Goiás  

 

 Instituições envolvidas: 

UFG (FE, FL, Facomb e IF);UEG (UnUCSEH); IFG (Campus Goiânia) 

 Período de realização: 

Início: Janeiro de 2009 

Fim: Dezembro de 2011 

 

 Justificativa: 

A Universidade Federal de Goiás iniciou oficialmente suas atividades com educação a 

distância no ano de 2000 com a criação do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

Educação a Distância – UFG Virtual, órgão suplementar vinculado à Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura da UFG, regulamentado pela Resolução Consuni nº. 05/2000 de 25 de agosto. Tinha 

como objetivo promover a educação a distância na UFG. 

Diversos foram os projetos, cursos, convênios e programas promovidos pela UFG 

Virtual em seis anos de trabalho. Em 2007, a UFG Virtual foi extinta e criado o Centro 

Integrado de Aprendizagem em Rede – Ciar, por meio da Resolução Consuni nº. 02/2007. 

Neste novo modelo, a educação a distância da UFG estava agora vinculada diretamente à 

Reitoria e não mais à Pró-Reitoria de Extensão. Ao contrário da proposta da UFG Virtual, o 
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Ciar não tem como objetivo promover a EaD, mas tão somente a finalidade de “implementar e 

apoiar as atividades acadêmicas de graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa integradas 

pelas tecnologias da informação e comunicação e na modalidade a distância, desenvolvidas 

pela UFG” (art. 1º). 

Nesta perspectiva, observamos que nos últimos 10 anos, foram fecunda as ações que 

envolvem a EaD na UFG e o seu impacto no Estado de Goiás, já que as ações atendem um 

público amplo, como os convênios que foram firmados, dentre eles convênios com o MEC e o 

próprio Sistema da UAB, que atualmente é o maior projeto de EaD em desenvolvimento na 

UFG.  

Em todos esses anos, desde a criação da UFG Virtual, apenas uma pesquisa foi 

desenvolvida sobre a EaD na UFG: Mediações na formação a distância de professores: 

autonomia, comunicação e prática pedagógica, de autoria de Cleide Aparecida Carvalho 

Rodrigues (2006), como fruto de Tese de Doutorado em Educação/UFBA. Nesta pesquisa, a 

autora investigou o curso TV na Escola e os Desafios de Hoje nas Universidades do Centro-

Oeste.  

Entendendo que um projeto de formação superior não se consolida sem o investimento 

em pesquisa, o presente projeto tem como propósito desvendar o processo de implantação da 

UAB na UFG. Cabe questionar sobre: o processo de gestão da EaD na UFG; o processo de 

gestão na implantação da UAB na UFG nas dimensões administrativas e pedagógicas; a 

formação e atuação dos tutores e orientadores acadêmicos dos cursos superiores a distância; a 

proposta de formação do curso de Licenciatura em Física a distância; estudos sobre a 

comunicação, educação e políticas públicas no Programa Mídias na Educação; e remontar a 

trajetória da formação de professores a distância no Estado de Goiás. Todas essas temáticas 

estão contextualizadas ao processo de implantação do Sistema UAB na UFG.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, propõem-se, então, subprojetos específicos. 

Esses subprojetos possuem unidade temática, teórica e metodológica, mas cada um com 

objetivos específicos próprios. Para o desenvolvimento do estudo, buscam-se o envolvimento 

de outras instituições, justamente para possibilitar maior reflexão, investigação e debate sobre 

o contexto em que o Sistema da UAB está inserido na UFG. 

 

 Objetivos 

Objetivo geral: 

 Analisar o processo de implantação da EaD por meio do sistema da Universidade 

Aberta do Brasil na Universidade Federal de Goiás. 

 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar e analisar as dimensões administrativa e pedagógica do processo de 

gestão proposto na estruturação na UFG, para implantação dos cursos a distância no 

sistema UAB. (subprojeto 1). 

 Compreender e analisar os processos de formação do curso de licenciatura a distância 

em Física na Universidade Federal de Goiás. (subprojeto 2). 

 Compreender e analisar os processos de gestão da EaD na Universidade Federal 

de Goiás, na perspectiva dos gestores (subprojeto 3). 

 Identificar e analisar as concepções e propostas didático-pedagógicas do estágio 

curricular supervisionado presentes nos projetos pedagógicos dos cursos (PPCs) de 

licenciatura da UAB na UFG (subprojeto 4). 

 Analisar a prática pedagógica resultante do processo de formação dos orientadores 

acadêmicos/tutores e suas formas de atuação nos cursos oferecidos pelo próprio 

Ciar/UFG (subprojeto 5). 
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 Levantar no Programa Mídias na Educação os elementos que configuram as teorias da 

Comunicação Social (subprojeto 6). 

 Mapear os projetos de formação de professores a distancia oferecidos pelas 

instituições públicas no Estado de Goiás (subprojeto 7). 

 Estudar, compreender e analisar os materiais didáticos, em especial da disciplina de 

Libras, utilizados na formação de professores a distância na UFG (subprojeto 8). 

 

 

 Procedimentos metodológicos 

Serão utilizados os seguintes procedimentos para coleta de dados: 

a) estudo bibliográfico da temática. 

b) análise documental a partir de cópias de:  

 atas dos órgãos colegiados da UFG que tratam das ações de EaD da UFG; 

 relatórios diversos de atividades que envolvem a EaD; 

 Plano de Desenvolvimento institucional (PDI), plano de gestão de sistema da EaD, 

Projetos Pedagógicos de cursos; Plano de Gestão Estratégica da UFG, dentre 

outros; 

 informações em sites institucionais do MEC e da UFG; 

 materiais didáticos de cursos diversos: impresso, multimídia e digital  

c) entrevistas semi-estruturada audiogravada (gestores, sendo diretores, pró-reitores, 

coordenadores de curso e de polo; autores, técnicos educacionais, professores, 

orientadores, tutores e estudantes dos cursos de EaD). 

 

 Esclarecimentos 

 

Esclarecemos que: 

 Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação. 

 Garantimos o sigilo que assegure a sua privacidade e anonimato. 

 Garantimos expressa liberdade de recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

 Os dados coletados a partir das entrevistas serão destinados somente à pesquisa e 

serão utilizados apenas para fins de produtos acadêmicos vinculados à proposta da 

pesquisa, do tipo: artigos, apresentação de trabalhos em eventos científicos, tese de 

doutorado, dissertação de mestrado, monografias, relatórios de pesquisa e livro. 

 Os riscos com os quais os sujeitos estão expostos são de identificação a partir da 

análise dos dados descritos e explicitados nos textos acadêmicos produzidos pela 

pesquisa. Para minimizar esses riscos, a transcrição da audiogravação e a tabulação 

do questionário serão feitas somente por pesquisadores vinculados à pesquisa. No 

momento da análise dos dados, os mesmos serão articulados por temáticas afins e 

categorias de análise, no qual se trabalhará as evidências dos resultados de forma 

coletiva, ou seja, a partir da visão geral dos sujeitos que participaram da pesquisa; 

e não a partir de afirmações individuais dos sujeitos e dos cargos e funções que 

ocupam. 

 

Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

 

Eu, _____________________________________________________, RG ______________, 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo “A Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

na Universidade Federal de Goiás: processo de implantação” e seus respectivos subprojetos, 

como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Juliana 

Guimarães Faria sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Autorizo, ainda, caso necessário, a audiogravação da entrevista para posterior transcrição dela 

e/ou arquivamento das minhas respostas registradas em questionário. 

 

 

Local e data:________________________________________________ 

 

 

Nome e Assinatura do sujeito: ____________________________________ 

 



ANEXO A – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE EAD 

 

 

 
 

 

RELATÓRIO FINAL DO GT 

 

Membros do GT (Portaria Reitoria Nº 1240, de 16 de junho de 2005) 

 

1. Profa Celene Cunha Antunes Monteiro Barreira  (Coordenadora) 

2. Prof. Joaquim Tomé de Souza (Vice-coordenador) 

3. Prof. André Barcellos Carlos de Souza 

4. Prof. Ari Lazzarotti Filho 

5. Prof. Carlos Eduardo Anunciação 

6. Prof. Itamar José Moraes 

7. Prof. Jeblin Antonio Abraão 

8. Prof . José Hilário da Cruz 

9. Profa Lenice Miranda Alves 

10. Prof. Osni Silva 

11. Profa Patrícia Pommé Confessori Sartorratto 

 

Introdução  

 

  A educação a distância vem crescendo rapidamente em todo o mundo em decorrência 

do avanço das Tecnologias da Informação e das Comunicações – TICs. As técnicas, 

tecnologias e métodos utilizados nesta modalidade de ensino têm sido incorporados pelas 

melhores universidades do mundo em seus cursos presenciais. 

 

 O Brasil também está incentivando a adoção de TICs, uma forte tendência que 

sinaliza, para um futuro próximo, o crescimento da educação combinada - a que harmoniza 

presença e distância, balanceando-as de acordo com a natureza do curso e as necessidades do 

alunado. Aulas que utilizam simplesmente quadro e giz tendem a cair em desuso. 

 

 Para viabilizar EaD na UFG, faz-se necessário a implantação de um Centro de 

Educação à Distância, aqui denominado Centro de Educação em Ambiente de Mídias 

Interativas – CEAMI, devido à amplitude de sua utilização, munido de infra-estrutura 

logística adequada para dar suporte não apenas aos cursos de graduação, mas também de pós-

graduação e extensão.  

 

 A UFG Virtual, órgão criado em 2000,  seria um embrião do CEAMI. Este órgão, 

conta com  uma rede de servidores específicos para EaD e com uma plataforma de ensino 

criada pela própria UFG.  Dar continuidade ao desenvolvimento de tal plataforma, com os 

atuais recursos humanos da UFG Virtual, é uma atitude que necessita ser cuidadosamente 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
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analisada. A UFG Virtual conta com uma professora com mestrado na área e dois servidores 

técnicos administrativos, um deles em recursos áudio-visuais e outro em artes gráficas. 

 

  Na graduação, modalidade à distância, a UFG deverá implantar em 2006, em 

consórcio com outras IES, três cursos de licenciatura: Biologia, Física e Artes, e irá certificar 

os cursos de Física e de Biologia, fases I e II. A coordenação da fase II do Curso de Biologia 

ficará a cargo da UFG, no entanto, a coordenação da fase I será efetuada pela UnB. O Curso 

de Artes também será coordenado pela UnB. O Curso de Física será coordenado pela UFG, 

que será responsável pela maioria das ações. 

 

 Ressaltamos a preocupação dos idealizadores dos Projetos Político-Pedagógicos dos 

cursos EaD com a forma de alcançar os objetivos dos mesmos, sem deixarem de contemplar 

conteúdos, experimentações e avaliações, estas últimas de forma presencial, visando garantir 

que a flexibilidade proporcionada pela EaD não comprometa a qualidade dos mesmos. Em 

cursos presenciais de graduação, as experiências do emprego de EaD ainda são extremamente 

tímidas na UFG, devendo haver maior incentivo à aplicação da  PORTARIA Nº 4.059, de 10 

dezembro de 2004 (DOU de 13/12/2004, Seção 1, p. 34). 

 

 O curso de Licenciatura em Biologia a distância, teve a Fase I aprovada pela 

Seed/MEC em dezembro de 2004 e a Fase II em dezembro de 2005. A UFG ofertará 200 

vagas em cada uma destas fases. Tal Curso já foi aprovado pelo Consuni e teve o seu Projeto 

Político-Pedagógico aprovado pela Câmara de graduação. Será ministrado com as parcerias 

das seguintes instituições consorciadas: UFG, UnB, UEG, UFMS, UEMS, UFAM, UNIR, 

UESC, UFPA. 

  

 O curso de Licenciatura em Física a distância, constitui-se uma parceria entre as 

seguintes Instituições de Ensino Superior nos Estados de Goiás, Bahia, Pará, Mato Grosso do 

Sul e o Distrito Federal: Universidade Federal de Goiás - UFG, Universidade Federal do Pará 

- UFPA Universidade Católica de Goiás - UCG, Universidade Católica de Brasília - UCB, 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, Universidade Católica Dom Bosco - UCDB e 

Universidade Estadual de Goiás – UEG. 

 

 No âmbito do Estado de Goiás, a Universidade Federal de Goiás coordenará a oferta 

única com parceria operacional da Universidade Estadual de Goiás, da Secretaria de Educação 

e Secretaria de Ciência e Tecnologia, 175 vagas distribuídas em 7 (sete) Unidades Operativa 

de EaD, abreviadas como “UNO”. Ao longo de quatro anos, em torno de 700 licenciandos em 

Física estarão entrando no sistema, enquanto a Universidade Católica de Goiás oferece 50 

vagas distribuídas em 2 (duas) Unidades Operativas em EaD, UNO que ao longo de quatro 

anos, acrescentarão mais 200 licenciados em Física, perfazendo um total de 900 licenciando 

em Física no Estado de Goiás, exatamente em algumas das áreas mais desfavorecidas de 

nosso estado. O número de vagas poderá aumentar,  dependendo da capacidade de oferta da 

instituição 

 

 O Curso de Licenciatura em Artes também foi aprovado pela Seed/MEC. 

 

Atividades desenvolvidas pelo GT EaD/UFG 

 

 Reuniões periódicas têm sido realizadas pelo GT EaD/UFG, para discutir  sobre a 

implementação de cursos de graduação a distância e a estrutura logística necessária para tal. 
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Também são objetos discussão, a  necessidade capacitação de pessoal, os critérios de 

avaliações e as ações a serem realizadas visando viabilizar estas metas.   

  

 Tais reuniões não são restritas aos componentes do grupo acima citado e, 

freqüentemente, pessoas interessadas pelo tema também comparecem às mesmas, passando, a 

partir da primeira visita, a serem informados sobre as discussões; uma ação que visa 

incentivar o uso de EaD na UFG. 

 

Eis algumas ações implementadas e eventos realizados: 

 

I. Reunião Pró-Consórcio em EaD   

Data e Local de Realização:17/06/2005 na Emater. 

Objetivo do evento: Atender ao edital pró-licenciatura do Seed-MEC, que visa a 

formação de professores leigos e a capacitação das universidades para a oferta de 

cursos utilizando a tecnologia do ensino a distância. 

 

 Neste evento, reuniram-se representantes das instituições SEE-GO – UFG – UEG – 

UCG – UnB – UFMT, visando formar parcerias. Foram levantadas algumas 

preocupações técnicas, metodológicas e operacionais, com a indicação de 

encaminhamentos, considerados fundamentais, para a implementação de cursos de 

licenciatura, visto que existe uma grande carência de professores licenciados na 

Educação Básica nas disciplinas de Física, Química, Biologia, Matemática, Artes e 

Educação Física. 

 

II. Elaboração de um Roteiro para Visita 

 

 Visando conhecer a infra-estrutura, os Projetos Pedagógicos, as estruturas 

administrativas e logísticas, os recursos dos Centros de Administração, a metodologia 

para capacitação de pessoal e formas de avaliação adotadas por outras IES, foi 

elaborado um questionário, a ser utilizado nas visitas, basEaDo nos temas citados.  

 

 O Questionário foi utilizado em duas oportunidades, pelo Prof. Itamar José 

Moraes na visita que fez  ao CED e CFM, respectivamente Centro de Educação e 

Centro de Física e Matemática da UFSC e também pelo Prof. Osni Silva na visita que 

fez à UFRN. As respostas dos mesmos serviam para subsidiar a elaboração do Projeto 

Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física a distância, aprovado pelo 

Seed/MEC.  

 

III. Mesa Redonda: “O Ensino à Distância na Graduação” 

Data e local de realização:  05/10/2005, durante o II Congresso de Pesquisa e Extensão 

– II Conpeex/UFG.  

Coordenadora da mesa: Profa Lenice Miranda Alves (INF/UFG) 

Participantes da mesa:  Prof Marcos Elia (UFRJ), Profa Mirza Seabra Toschi 

(UEG/UniEvangélica) e Prof. Carlos Eduardo Anunciação (ICB/UFG).  

 

IV. Planejamento e Gestão em Educação à Distância  
      Data e local de realização do evento: 21/11/2005 – Instituto de Informática/UFG 

Coordenadora do evento: Profa Lenice Miranda alves 
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Objetivos:  

  Estabelecer princípios políticos e administrativos para EaD.  

  Discutir, juntamente com as instituições parceiras, gestão inter-institucional, 

buscando alternativas e soluções para as dificuldades enfrentadas na 

implementação desta modalidade de ensino. 

 Incentivar a incorporação de técnicas, tecnologias e métodos de educação a   

distância em cursos presenciais. 

Número de Inscrições: 71 

 

   O evento contou com a participação da Profa Selma Dias Leite 

(Unirede – UFPA), que, além de ministrar a palestra: Planejamento e Gestão em 

EaD – A experiência da UFPA, participou dos dois grupos de trabalho: 

 

   GT1 – Gestão em EaD  

 Política, planejamento, organização, direção, controle e articulação entre os 

setores/órgãos envolvidos inter-institucional e intra-institucional. Estabelecer as 

dimensões vertical e horizontal das relações entre instituições parceiras. 

Incorporar técnicas, tecnologias e métodos de educação a distância em cursos 

presenciais. Estrutura administrativa dos Centros de Educação à Distância 

(CEaDs).  

   GT2 – Projeto Político Pedagógico em EaD  

Implementação de Práticas Pedagógicas, Estágios Supervisionados, 

Planejamento de Encontros Presenciais, Atividades Complementares e 

Avaliações.  

 

Serviram de motivação para as discussões realizadas pelo GT 1, os temas: 

 

1. Plano de Gestão 

 

Objetivo:  Elaborar um plano de gestão que possibilite ações sistematizadas e integradas. 

 

a. Como definir a cadeia institucional de gestão do CEaD? 

b. Como definir responsabilidades e competências dos diferentes envolvidos com a  

gestão do CEaD?   

c. Como evitar pulverização de ações/decisões e a falta de comunicação e articulação 

entre o CEaD com os demais órgãos da instituição? 

d. Como fazer articulação com as instituições parceiras, com a Seed e com as  

secretarias municipais e estaduais? 

e. Quais seriam os objetivos específicos e as finalidades das coordenações de EaD? 

f. Como estabelecer contra-partidas das parcerias (estadual e municipal) para garantir a 

realização das ações contidas no plano de gestão? 

g. Como viabilizar recursos financeiros? 

h. Como obter assessoria jurídica para o CEaD, para estabelecimento de convênios, por 

exemplo? 

i. Como institucionalizar o uso de EaD na graduação, pós-graduação e extensão? 

 

2. Estrutura administrativa do CEaD 

a. Na estrutura organizacional da IES a que órgão está diretamente vinculado o CEaD? 

Quais as vantagens e desvantagens desta organização? 
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b.     Qual a relação do CEaD com as pró-reitorias de graduação, pós-graduação e 

extensão? 

         

 Nas discussões realizadas pelo Grupo de Trabalho foram levantadas algumas políticas 

e ações a serem desenvolvidas:  

 

 Estabelecer e implantar uma política de EaD nas instituições parceiras, interna e 

externamente. 

 Elaborar um cronograma de seminários, reuniões e debates nas universidades, 

visando sensibilizar  e esclarecer a comunidade acadêmica sobre EaD.  

 Criar CEAMIs, com estruturas administrativas, espaços físicos e orçamentos 

próprios, diretamente vinculados às Reitorias das IES, com status de pro-reitoria, 

com o objetivo de funcionarem como unidades multidisciplinares. 

 Integrar as estruturas existentes de tecnologia da informação e de educação à 

distância (Exemplo no âmbito da UFG: UFG Virtual, UFGNet, Rádio e TV 

Universitária, etc)  

 Construir e consolidar uma estrutura mínima e ágil nas instituições do Centro 

Oeste, garantindo o funcionamento da mesma. 

 Estimular professores doutores a apresentarem, para o CNPq e outras instituições 

de fomento, projetos com ênfase no ensino em ambiente de mídias interativas. 

 Estimular as unidades a implementarem uma política de formação continuada, 

com a criação de programas e equipes de EaD,  disponibilizando professores, 

com reconhecimento de carga horária, para trabalharem em projetos desta 

modalidade. 

 Utilizar estagiários em programas EaD. 

 Discutir EaD dentro do fórum de licenciatura. 

 

  Como motivação para das discussões do GT2, foi sugerido um roteiro para 

auxiliar a análise e/ou construção do projeto político – pedagógico de um curso, de uma 

escola ou de um Centro de Educação a Distância. 

 

  Neste roteiro, foi evidenciado que, em síntese, o projeto explicita os 

fundamentos teóricos-metodológicos, os objetivos, o tipo de organização e as formas de 

implementação e avaliação. É construído e vivenciado permanentemente a partir de 

reflexões e discussões, por todos os envolvidos, na intenção de definir as ações 

educativas e as características necessárias para a formação cultural, profissional e 

política de todos da comunidade escolar. A sua construção, bem como a implantação, 

devem ser nortEaDas por cinco princípios: igualdade, qualidade, gestão democrática, 

liberdade e valorização do magistério. 

 

Roteiro: 

1. Das finalidades estabelecidas na legislação em vigor, o que e como o curso/a 

escola persegue para atingir sua finalidade cultural, política, profissional e 

humanística ? 

2. Como devem funcionar as estruturas pedagógicas e administrativas e as relações 

entre elas para organizar as relações funcionais priorizando a eficiência do 

processo ensino-aprendizagem ? 

3. Como está estruturado o processo de construção do conhecimento sistematizado 

nas matrizes curriculares ? Há controle social da organização curricular ? 

4. Qual é a lógica da organização dos tempos dos calendários escolares ? 
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5. Como se dá o fluxo das tomadas de decisões ? 

6. Como e quais são as relações de trabalho estabelecidas ? 

7. Como são os processos de avaliação da elaboração e implantação do projeto 

político - pedagógico ? 

O GT2  sugeriu as seguintes ações para os temas discutidos: 

 

1. Das finalidades estabelecidas na legislação em vigor, o que e como o núcleo de EaD 

persegue para atingir sua finalidade cultural, política, profissional e humanística ? 

a. Democratização da formação com qualidade.  

b. A formação qualificada deve mediar as tecnologias, porque o uso dessas também 

amplia as possibilidades fins daquela formação. 

 

2. Como devem funcionar as estruturas pedagógicas e administrativas e as relações entre 

elas ? 

a. As estruturas devem ser mutuamente determinadas. 

b. A estrutura administrativa deve ser subordinada a estrutura pedagógica. 

 

3. Como se estrutura o processo de construção do conhecimento ? 

a. Construção da autonomia crítica do pensar;  

b. Interatividade; 

c. Valorização do conhecimento prévio; 

d. Integração das áreas do conhecimento a partir das transversalidades; 

 

4. Qual a lógica dos tempos escolares ? 

a. A flexibilização do tempo para a integralização da formação, considerando os 

prazos e disponibilidade do aluno. 

 

Considerações Finais 

 

  Como atender de forma eficiente aos diversos usuários dos recursos do 

CEAMI? Dentro da estrutura organizacional da UFG  a que órgão/unidade deveria estar 

diretamente vinculado o CEAMI? O Centro estar vinculado às Pró-Reitorias de 

Graduação, Pós-Graduação e Extensão simultaneamente?  Estas são perguntas que 

merecem reflexão e que durante o evento Planejamento e Gestão em Educação à 

Distância, realizado em 21/11/2005 na UFG, foram bastante discutidas. 

 

   Foi recebida com bastante simpatia a solução adotada pela Universidade 

Federal do Pará (UFPA) apresentada no evento  pela Profa Selma Dias Leite, Presidente 

da Unirede.  A UFPA optou por vincular à Reitoria, com status de pró-reitoria, o Centro 

da Instituição. O mesmo ocorre com a Universidade Federal do Ro Grande do Norte 

(UFRN), segundo relato do Prof. Osni Silva. 

 

  Como incentivar o uso de Tecnologias da Informação e das Comunicações na 

UFG, sem perder de vista a qualidade dos cursos ministrados? Entendemos que, para o 

ensino à distância, não podemos restringir nossas solicitações à aquisição de uma infra-

estrutura tecnológica adequada, bibliotecas virtuais e tradicionais e laboratórios virtuais 

e presenciais e à definição dos meios de comunicação, Internet/Intranet, rádio, TV, 

telefone, correio e outros, que sabemos serem necessárias para o funcionamento de cada 

pólo. A principal preocupação é com a formação permanente de recursos humanos. 
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  É necessário elaborar uma política de qualificação continuada em EaD para a 

UFG, que contemple a formação de Gestores, conteudistas, tutores e monitores que vão 

atuar em cursos de graduação. Temos alguns questionamentos: 

 Que cursos deveriam ser ministrados e com que periodicidade?  

 Qual o público alvo destes cursos e como motivá-lo?  

 Como efetuar a divulgar dos cursos ofertados pelo CEAMI? 

 Como planejar, organizar e controlar a produção de material didático? 

 

  A política de qualificação deve ser extensiva  aos professores interessados em 

usar EaD no ensino presencial. Freqüentemente temos recebido solicitações de 

disponibilização de plataformas, de oferta de cursos para a familiarização com o uso das 

mesmas e para o ensino do uso mídias interativas 

 

  A UFG tem investido na formação de doutores em EaD. Qual seria a melhor 

forma de aproveitar os conhecimentos destes professores? Como agrupá-los? Como 

estimulá-los, e também aos professores de outras áreas correlatas,  a elaborem projetos 

com ênfase no ensino em ambiente de mídias interativas? Como aproveitá-los em cursos 

de extensão? 

 

  Uma outra questão, é a administração e o funcionamento dos cursos de 

graduação EaD. A responsabilidade pelo curso não pode estar restrita ao coordenador do 

mesmo. Após a criação do GT EaD/UFG foi estimulada a implantação de Comissões de 

EaDs nas Unidades Acadêmicas, criadas através de portarias emitidas pelas direções das 

mesmas. Como dar suporte a estas Comissões?  

 

 Finalmente, gostaríamos de enfatizar a necessidade de elaborar um cronograma 

de seminários, reuniões e debates entre as IES que atuam nos consórcios responsáveis 

por ministrar cursos, para estabelecer  as responsabilidades de cada uma delas e 

propiciar a melhoria da qualidade do ensino. 
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GT – EaD – ROTEIRO PARA VISITA 

 

3. Identificação da Instituição visitada: 

 

Nome: CED e CFM, respectivamente Centro de Educação e Centro de Física e 

Matemática da UFSC, Centros esses responsáveis pela formação de professores 

dos cursos de Matemática e Física, cursos presenciais e a distância. 

Nº de cursos de graduação totalmente ministrados a distância: 

Dois cursos: Física e Matemática 

Informe quais são os Cursos e se estes são de bacharelado ou licenciatura: 

1. Curso de Licenciatura Plena em Física; 

2. Curso de Licenciatura Plena em Matemática. 

Os Cursos são ministrados através de qual(is) Consórcio(s)? 

Consórcio Rede Sul feito entre Universidades dos estados do PA, SC e RS, 

especialmente as Universidades: UFRGS, UFSM, UFSC e UEM.       

Que cursos de graduação presenciais utilizam a estrutura do CEaD para ministrar 

parte da carga didática? 

SEaD – Secretaria de Educação a Distância, da Pró-Reitoria de Educação da 

UFSC é a coordenadora dos programas de EaD da UFSC e possui um secretário e 

um gerente dos pólos. 

Algumas das disciplinas do CFM   já utilizam EaD nos seus cursos presenciais 

como nas disciplinas de Cálculos e na disciplina Estrutura da Matéria. 

 

Nº de alunos matriculados por curso: 

1. Curso de Física oferece 250 Vagas da primeira turma, fase de inscrição; 

2. Curso de Matemática oferece 250 Vagas da primeira turma, fase de 

inscrição. 

Obs. 80% das vagas para professores da rede pública e 20% abertas aos 

canditatos em geral. São 6 pólos em SC. 

 

Quem são os professore do quadro técnico 

Docentes efetivos : Estão envolvidos docentes só efetivos, no curso de Física, 

sendo que a UFSC participa com 18 docentes, a UFRGS com 5 docentes, a UFSM 

com 8 docentes e a UEM com 5 docentes. Total de 36 docentes responsáveis pelas 

disciplinas do curso de Licenciatura de Física. 

 

Docentes não efetivos: Nenhum. 

 

Lotação destes no CEaD: Todos lotados em suas unidades de ensino. 

 

Como a carga horária discente é contabilizada na universidade: São contabilizadas 

8h/semana nas opções para extensão para atividades de EaD que possui essa 

natureza e todos os contratados nas IFES possuem essa opção de trabalhar em 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
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extensão. 

Nº de alunos que já concluíram o Curso: Nenhum, porque o primeiro vestibular 

está sendo realizado. 

 

 

4. rojetos Pedagógicos – Cursos à Distância 

a. – Qual a carga horária por curso? Os conteúdos estão distribuídos em Núcleos 

Comuns, específicos e livre? 

 

A Licenciatura em Física tem 3300 Horas de Carga horária, a mesma dos cursos 

presenciais. Os conteúdos são os mesmos do curso presencial, feita a adaptação para 

EaD. As 200h da parte diversificada são as disciplinas transformadas em eletivas 

compostas de tópicos de 5 cursos de Física Moderna como: Noções de 

Nanotecnologia; Física Nuclear e Atômica; Astronomia, etc. 

 

 

b. –Caso o projeto contemple Núcleo Livre ( o aluno cursista pode optar por  conteúdos 

que não são dos núcleos comuns ou específicos obrigatórios do curso) como está 

prevista a implementação deste procedimento (oferta, controle acadêmico, etc)  

 

Só se pode usar as 200 horas da parte diversificada... 

 

c. – Para cursos de licenciatura, como o Projeto contempla o Parecer CNE/CP 28/2001 

 

I- 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

vivenciadas ao longo do curso; Comentário: a prática, na matriz 

curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a 

restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. A prática deverá 

estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do 

professor. 

Mesmo do Curso presencial. 

II- 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir 

do início da segunda metade do curso; Comentário: o estágio curricular 

supervisionado, a ser realizado em escola de educação básica, deve ser 

desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser 

avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de 

estágio. 

Mesmo do Curso presencial. 

 

 

III- 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural; Comentário: carga horária mínima dos 

conteúdos específicos da área. 

Mesmo do Curso presencial. 

 

IV- 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-

científico-culturais. 

As 200h da parte diversificada são as disciplinas transformadas em eletivas 

compostas de tópicos de 5 cursos de Física Moderna como: Noções de 

Nanotecnologia; Física Nuclear e Atômica; Astronomia, etc 
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2.4 Como acontece a agregação de novos curso: 

      É estimulo via CEaD. Pro-Reitoria, ou etc  

O Reitor da UFSC assumiu o Estímulo e vão abrir os curso de 

Biologia e de Química em EaD. 

 

3 - Estrutura administrativa do CEaD 

 

3.1 – Na estrutura organizacional da IES a que órgão está diretamente vinculado 

o CEaD? 

 

CED e CFM que são os formadores de professores de Física e Matemática 

 

3.2 – Quais as vantagens desta organização? 

 

Nunca desvincular do ensino presencial. Possibilitar preparar cursos presenciais 

mistos com EaD 

 

3.3 – Quais são as desvantagens? 

 

Ainda não houve avaliações porque o programa está iniciando. 

Tem-se a convicção de que núcleos separados da administração central da 

universidade não tem como funcionar... 

 

3.4 –  Qual a relação do CEaD com a graduação, pós-graduação e extensão? 

Extensão é a própria natureza de EaD. A pós-graduação  dentro do sistema 

formador de professores CED e CFM tem um núcleo de Pesquisa e Avaliação 

formado pelos professores e estudantes de pós-graduação que irão avaliar o 

projeto de EaD como um todo em todas as ações e no CED estão sediados vários 

doutores que pesquisam EaD e fizeram suas teses em EaD. A EaD será 

qualificada de ótima qualidade devido a avaliação institucional contínua. 

  

                    3.5 - O CEAD Tem autonomia financeira para captação e aplicação dos recursos? 

 

A Vice-Reitoria tem a função fundamental de administrar a política e as finanças 

dos cursos em EaD.  O Vice-Reitor é também o gerente da Rede Sul, juntamente 

com a gerência da EaD da UFSC. 

 

3.6- Como é feito o pagamento da equipe de suporte a elaboração de materiais: 

     Designer 

 

Para as 4 pós-graduandas (3 mestrandas e 1 doutoranda em educação no CED) 

tem bolsa de pós-graduação da UFSC e dedicam 30h semana no núcleo de 

Produção de Material junto com professores da UFSC de Designer e tem 1 

graduada que tem bolsa e está prestes a ingressar na pós. 

Os alunos de Designer são bolsista do PIBIC, isto é, recebem bolsas de R$ 

300,00 por mês para uma jornada de 20 horas semana dedicadas ao núcleo de 

Produção de Materiais em EaD.     

 

     Audio e Vídeo 
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15 bolsistas tipo PIBIC 20h/semana e recebem por bolsa mensal  R$ 300,00. 

Tem uma mestranda com bolsa da UFSC que é a diagramadors do núcleo de 

Produção de Materiais (é uma jornalista e faz mestrado em educação).  

 

3,7- São estagiarios ou o serviço é terceirizado  

Não tem este tipo de serviços. 

 

3,8- Como a equipe é mantida? 

 

4. Estrutura Logística 

4.1 – Quantas pessoas do quadro da IES atuam no CEaD? Que funções exercem 

e qual a área de formação das mesmas? 

Sônia Maria Souza Cruz – Coordenadora dos cursos de Física inclusive do 

EaD, 

Neli – Coordenadora dos cursos de Matemática inclusive do EaD, 

Elisa – Coordenadora do Núcleo de Formação do EaD, 

Elizabella – Coordenadora do Núcleo de Produção e Desenvolvimento de 

Matérias em EaD (é jornalista e mestranda em educação).  

 

4.2 – Qual o número de estagiários? Que atividades eles exercem e sob a 

orientação de quem? 

 

4,3 - Qual a capilaridade da rede (Nº de pólos que os alunos podem utilizar)? 

6 pólos atualmente com 250 vagas para cada um dos cursos (matemática e 

física). Estes pólos estão instalados em cidades próximas e foram construídos e 

administrados pelas respectivas prefeituras. Dispõem de um auditório para 

vídeo conferências, laboratório de informática com 25 computadores, sala para 

os estudantes fazerem provas, sala de atendimento do tutor. 

 

4.4 - Que plataforma gerencial em EaD é utilizada? 

A plataforma selecionada após uma avaliação das possíveis foi a MOODLE, a 

plataforma TELEDUC também foi considerada boa, as plataformas internas 

não resistiram a um Chat de 150 participantes... 

 

4.5 – Vantagens do uso da Plataforma adotada: 

            

A MOODLE tem os códigos abertos, enquanto a PRO-INFO não! 

 

4.6 – Problemas detectados no uso da Plataforma: 

 

A equipe de rede é que resolve –5 bolsistas e o NPD funciona 24 horas e tem 

como manter o ambiente no ar, religar se cair. Eles tem gerador estacionário 

que é acionado se houver black-out. 

 

4.7 –  Com que recursos foi montada a infra-estrutura existente?  

 

O recurso  do Edital MEC/Seed no. 001/2004 no caso do curso de Física. 

Outros recursos foram alocados pela UFSC e por um deputado federal que 

dotou uma verba de R$ 1.800.000,00 para instalações nos pólos. 
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4.8 – Quais são as fontes de recursos para manutenção da infra-estrutura? 

São as bolsas que na maioria são de R$ 300,00 cada. 

O professor é responsável pelo material e cada um deles recebem um valor fixo 

pela elaboração que é encaminhada para ser colocada na linguagem virtual.. 

 

4.9 - Quais os recursos utilizados pelo CEaD: 

(    )  Televisão nos pólos TV a cabo (TV Futura, TV Educativa, etc) DVD e 

teleconferência 

(    )  Linha telefônica gratuita – 0800 não porque é caro e leva a muita conversa entre 

os alunos. 

(    )  Fax 

(    )  Recursos de multimídia. Quais? 

O ambiente MOODLE permitiu colocar E-mail. Vídeo conferência que com a banda 

larga ficou muito acessível com o uso de WEB-Câmera e quejandos... 

 

4.10  - Qual a adequação realizada nos pólos, no que se refere a: 

 Laboratórios didáticos presenciais (política de uso) 

Em cada pólo existe uma sala de laboratório (são duas salas anexas com parede 

divisória retrátil o que permite ser transformada em uma sala mais ampla para 

finalidades de sala com toda uma turma). 

Nos laboratórios serão usados KITs construídos pelos alunos dos cursos 

presenciais e eles são construídos nos cursos de Instrumentação para o Ensino A, 

B e C. 

 

 Laboratórios didáticos virtuais 

 

Antes da aula de laboratório, todas presenciais, os alunos assistem vídeos com as 

simulações das práticas. 

 Bibliotecas virtuais e tradicionais (recursos disponíveis) 

A Biblioteca é a Central e para evitar problemas nas inspeções chamará Livroteca 

e cada disciplina indicará de 2 a 3 livros para a compor. Tem também a videoteca 

com os vídeos. 

   

4.11 - Como é efetuado o transporte de tutores e monitores para os pólos? 

Os tutores (formados em física) farão inscrição nos pólos onde trabalharão 20h 

semana e haverá seleção de 1 tutor para cada grupo de 25 alunos. 

Existirão tutores internos (alunos da Graduação e Pós-Graduação) com Bolsas e 

2/disciplinas. 

 

4.12- Como é feito o envio de documentos para os pólos (provas, por exemplo)? 

Não foi ainda pensados nisso, os pólos são próximos. 

4.13 -  Existe incentivo para que cursos presenciais utilizem o CEaD? De que 

forma isto é implementado? 

O Reitor e os coordenadores dos núcleos estão fazendo de tudo para que isso 

aconteça. Um dos professores que já fez o material do curso de EaD, que nem 

ligava para computadores, após pronto o primeiro curso virtual, ficou fanático 

com a possibilidade de usar o que puder no seu curso presencial... 
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5. Capacitação de Pessoal 

5.1 - Política de capacitação de Gestor em EaD, conteudistas, tutores e 

monitores 

Foi ministrado um curso de formação em EaD com uma semana presencial e oficinas 

durante 6 meses com 8h por semana a distância. 

Os cursos específicos vão ser ministrados uma parte presencial numa quinta, numa 

sexta e num sábado presenciais e o restante a distância. 

Criou-se o GUIA DO TUTOR (CED, Núcleo de Formação, Núcleo de Produção de 

materiais). O Guia do Tutor é dinâmico e sempre estará sendo construído. É a alma da 

tutoria.  

5.2 - Que cursos já foram ministrados? Estão instalando os dois primeiros. 

5.3 -  Quem ministra os cursos de capacitação?Para os tutores (Núcleo de 

Formação do CED, o professor da disciplina mais a coordenação de 

ensino). 

5.4  - Com que periodicidade cursos de capacitação são ministrados?De 

acordo com cada período do curso em EaD e suas disciplinas, eles 

estarão constantemente preparando novos tutores e construindo o Guia do 

Tutor. 

 

6. Avaliação (solicitar modelos de questionários) 

6.1 - Como são avaliados os cursos?Presencial com 80% do Grau e os 20% 

serão pelas atividades virtuais como chats, etc... 

6.2 – De que forma são avaliados os conteudistas?O professor da disciplina 

terá que ver seu conteúdo aprovado pelo conselho editorial antes de dar por 

finalizada sua tarefa. Após o que ele irá ministrar o curso em EaD. 

6.3 – Como avaliar o desempenho dos tutores e monitores? 

6.4 – que tipo de avaliação o discente faz? 

6.5 – O discente avalia a metodologia e a infra-estrutura?Estes dados foram 

colhidos em três entrevistas com a coordenadora do curso d e Física, profa. 

Sônia Maria Souza Cruz no dia 24/08 das 14h30 as 18h30. Com a 

coordenadora do CED profa. Elisa no dia 25/08 das 9h20 as 13h00 durante a 

qual foram mostrados os projetos e as máquinas e os núcleos funcionando. 

Ela ficou de enviar o projeto por E-mail e estamos aguardando. Das 13h em 

diante falamos com o prof. José André Angotti que fez bastantes referências 

aos projetos e propôs que para novas interações com a Rede Sul essas 

interações deverão ser realizadas via institucional e com agendas bem 

elaboradas. Acho que ele sugeriu sermos mais profissionais.  

  

Florianópolis, 25 de agosto de 2005. 

 

Professor Itamar José Moraes. 
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GT – EaD – ROTEIRO PARA VISITA 

 

5. Identificação da Instituição visitada: 

 

Nome:UFRN 

Tempo de existência do CEaD: 03 anos 

Nº de cursos de graduação totalmente ministrados a distância: 

03 – (Qui., Fís. e Mat.) 

Informe quais são os Cursos e se estes são de bacharelado ou licenciatura: 

1. ____________Todos Licenciatura___________________________ 

Os Cursos são ministrados através de qual(is) Consórcio(s)? 

      _________Nordeste Oriental____________________________________ 

Que cursos de graduação presenciais utilizam a estrutura do CEaD para ministrar 

parte da carga didática? 

     _______Há demanda, mas não há como atender___________________ 

     _______Esta sendo usado como apoio ________________ 

     

Nº de alunos matriculados por curso: 

1. ___________400 em cada________________________ 

 

- Quem são os professore do quadro técnico 

    . Docentes efetivos ____4 (Quatro)_______________________________ 

 

- Docentes não efetivos_ 2 (Dois)  

 

    . Lotação destes no CEaD______06  (Seis) 

 . Como a carga horária discente é contabilizada na universidade:  

Não é contabilizada. Os docentes estão a disposição 

 

Nº de alunos que já concluíram o Curso:Nenhum 

 

 

6. Projetos Pedagógicos – Cursos à Distância 

a. – Qual a carga horária por curso? Os conteúdos estão distribuídos em Núcleos 

Comuns, específicos e livre? 

 

A mesma do presencial. No primeiro semestre as disciplinas são Interdisciplinares 

 

b. –Caso o projeto contemple Núcleo Livre (o aluno cursista pode optar por  conteúdos 

que não são dos núcleos comuns ou específicos obrigatórios do curso) como está 

prevista a implementação deste procedimento (oferta, controle acadêmico, etc)  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
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_____________________________________________________________________

___ 

c. – Para cursos de licenciatura, como o Projeto contempla o Parecer CNE/CP 28/2001 

 

V- 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

vivenciadas ao longo do curso; Comentário: a prática, na matriz 

curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a 

restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. A prática deverá 

estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do 

professor. 

VI- 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir 

do início da segunda metade do curso; Comentário: o estágio curricular 

supervisionado, a ser realizado em escola de educação básica, deve ser 

desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser 

avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de 

estágio. 

VII- 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural; Comentário: carga horária mínima dos 

conteúdos específicos da área. 

VIII- 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-

científico-culturais. 

 

Usam a feira de ciência regional e vídeo conferências 

Quanto ao estágio supervisionado ainda não decidiram como este sra 

implementado. Esta é uma  disciplina do 8º semestre. 

 

2.4 Como acontece a agregação de novos curso: 

      É estimulo via CEaD. Pro-Reitoria, ou etc 

Sim. Usaram o programa Universidade a distância para legitimar. 

 

 

7. Estrutura administrativa do CEaD 

 

a. – Na estrutura organizacional da IES a que órgão está diretamente vinculado o CEaD? 

Estatus de Pró-Reitoria (ligada diretamente a reitoria), futuramente será uma unidade 

acadêmica. 

 

b. – Quais as vantagens desta organização? 

           Autonomia e agilidade 

 

 

c. – Quais são as desvantagens? 

            

Onde colocar as disciplinas. Qual é o código das disciplina.  

Pretendem criar o colegiado de cursos a distância.  

 

d. –  Qual a relação do CEaD com a graduação, pós-graduação e extensão? 

  

Existe uma interação muito pequena, ainda. 
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e. – O CEAD Tem autonomia financeira para captação e aplicação dos recursos? 

 

Sim, tem autonomia. Existe a demanda mas não estão dando conta de atender. 

 

3.6- Como é feito o pagamento da equipe de suporte a elaboração de materiais: 

     -Design  

Via projeto – temporário 

 

     -Audio 

Via projeto – temporário 

 

-Vídeo, etc  

Via projeto – temporário 

 

3,7- São estagiários ou o serviço é terceirizado  

 

A maioria são estudantes de Pós-graduação 

 

3,8- Como a equipe é mantida  

 

Via projeto. 

Professores contratados por tarefa 

Aporte financeiro da instituição 

 

8. Estrutura Logística 

a. – Quantas pessoas do quadro da IES atuam no CEaD? Que funções exercem e qual a 

área de formação das mesmas? 

 

Atuam quatro pessoas: 

1- secretária (status de pró-reitora) - Educação 

1 – Coordenadora pedagógica - Educação 

2 – coordenadoras de equipe – Pedagogia. 

 

b. – Qual o número de estagiários? Que atividades eles exercem e sob a orientação de 

quem? 

13  estagiários 

4 – Revisão   (linguagem de mídia) 

2 – Revisão da língua portuguesa  

1 – Designer – 1 Ilustrador – 1 Diagramador – 1 Editoração - 1 Latex 

1 – Informática – 1 – Administração 

 

c. - Qual a capilaridade da rede (Nº de pólos que os alunos podem utilizar)? 10 Pólos – 

180 em cada 

d. – Que plataforma gerencial em EaD é utilizada?e-próinfro, Teleduc, Moodle 

 

e. – Vantagens do uso da Plataforma adotada: 
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f. – Problemas detectados no uso da Plataforma: 

 

Relações muito verticais, muito burocráticas. Feita para empresas (e-proinfro) 

Estar no MEC 

 

g. –  Com que recursos foi montada a infra-estrutura existente?  

 

Dinheiro  da IFE 

Reforma feita com dinheiro da IFE 

 

h. – Quais são as fontes de recursos para manutenção da infra-estrutura? 

 

Instituição 

 

i. - Quais os recursos utilizados pelo CEaD: 

( x )  Televisão 

( x )  Linha telefônica gratuita - 0800 

( x )  Fax 

( x)  Recursos de multimídia. Quais? 

 

Material impresso (problema regional), Internet e CD 

 

3.10 - Qual a adequação realizada nos pólos, no que se refere a: 

 

 Laboratórios didáticos presenciais (política de uso) 

Unicamente para os cursos a distância 

 

 Laboratórios didáticos virtuais 

Uso comum 

 

 Bibliotecas virtuais e tradicionais (recursos disponíveis) 

   

Uso comum 

 

1.11-  Como é efetuado o transporte de tutores e monitores para os pólos? 

Tutor – morar na área 

Monitores – Atendem a distância- alunos de pós 

 

 

3.12 - Como é feito o envio de documentos para os pólos (provas, por exemplo)? 

Aluguel de carro – é muito mais barato 

 

3.13 - Existe incentivo para que cursos presenciais utilizem o CEaD? De que 

forma isto é implementado? 

Não há uma utilização, até agora 

4 Capacitação de Pessoal 

4.13- Política de capacitação de Gestor em EaD, conteudistas, tutores e 

monitores 

Curso para a elaboração de materiais 
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Recomendações por escrito 

4.14– Que cursos já foram ministrados?  

Uso de mídia 

4.15– Quem ministra os cursos de capacitação? 

A equipe do SEDIS 

4.16 - Com que periodicidade cursos de capacitação são ministrados? 

Permanente – querem criar a cultura do ensino a distância 

5 Avaliação (solicitar modelos de questionários) 

5.1 - Como são avaliados os cursos? 

5.2 – De que forma são avaliados os conteudistas? 

5.3 – Como avaliar o desempenho dos tutores e monitores? 

5.4 – que tipo de avaliação o discente faz? 

5.5 – O discente avalia a metodologia e a infra-estrutura? 

5.1 – Avaliação discente , testado com alunos presenciais. Ombusdman 

5.2 – Teste com os alunos presenciais 

5.3 – Em estruturação (ombusdman) 

5.4 – Questionário semelhante ao usado pelos alunos presenciais 

5.5 – Da mesma forma que o aluno presencial. 

 



ANEXO B – SÍNTESE DO ENCONTRO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DE EAD NA 

UFG EM CORUMBÁ 
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ANEXO C - MAPAS ILUSTRATIVOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DE EAD 

DA UFG EM GOIÁS 
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