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“Dias inteiros de calmaria, noites de ardentia, dedos no leme e olhos no 

horizonte, descobri a alegria de transformar distâncias em tempo. Um tempo 

em que aprendi a entender as coisas do mar, a conversar com as grandes 

ondas e não discutir com o mau tempo. A transformar o medo em respeito, o 

respeito em confiança. Descobri como é bom chegar quando se tem paciência, 

e para se chegar, onde quer que seja, aprendi que não é preciso dominar a 

força, mas a razão. É preciso, antes de mais nada, querer.” 

(Amyr Klink – Cem dias entre céu e mar) 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo oferecer informações sobre Educação a 

Distância, tais como: a história, os principais componentes de sua organização, 

documentos legais relacionados à EAD, explicações sobre o funcionamento de 

um curso a distância e, por fim, tópicos relacionados à avaliação em EAD. 

Seguido a essa explicação teórica, será apresentado o projeto de assessoria 

cuja principal proposta é oferecer informações acerca da criação e da gestão 

de cursos de Educação a Distância de qualidade. 

palavras-chave: Educação a Distância, gestão, qualidade. 
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1. Justificativa da Escolha do Tema  

 

 A idéia deste trabalho surgiu a partir da preocupação crescente e 

constante com a questão da qualidade da educação no país. Primeiramente, 

com a educação como um todo. Em seguida, após mais de um ano de estágio 

na área de educação à distância e a percepção do crescimento da demanda 

desses cursos, houve a preocupação com a qualidade dos cursos à distância 

oferecidos no país. Sabe-se que, no ano de 2007, o número de cursos à 

distância oferecidos no país cresceu mais de 120%. Porém, vêm à tona as 

grandes questões acerca do tema: os cursos oferecidos são de boa qualidade? 

As pessoas realmente aprendem com esse tipo de curso? Por quais motivos 

ocorre a procura pelos cursos à distância? 

 Muitas vezes, as pessoas enfrentam uma série de problemas para ter 

acesso a algum tipo de ambiente educativo: problemas de transporte, 

deficiência física, doença contagiosa, etc. Dessa forma, a Internet e as novas 

tecnologias ganharam um novo espaço dentro da educação. Assim, ao ter um 

computador disponível, as pessoas podem gozar de um ambiente educativo no 

qual elas dispõem de informações sobre seu curso, notas, avaliações, aulas-

chat, ou seja, recursos que além de promoverem mais praticidade e facilidade 

aos alunos, também os ajudarão em seu aprendizado, promovendo maior 

variedade de informações e recursos e dando mais autonomia para a busca de 

conhecimento. Ao utilizarem o computador como uma ferramenta para o 

estudo, os alunos poderão ir além do que eles poderiam sem essa ferramenta, 

pois poderão pesquisar cada vez mais, além de buscar e construir mais 

conhecimentos.  

Sempre gostei muito de tecnologia e penso que ela é capaz de 

revolucionar a vida das pessoas em vários aspectos, sempre levando ao 

progresso de uma forma mais prática. A percepção do meu olhar sobre a 

tecnologia surgiu quando tive conhecimento de um físico chamado Stephen 

Hawking. Hawking é portador de esclerose lateral amiotrófica, uma doença rara 

e degenerativa que paralisa os músculos do corpo, sem atingir as funções 

cerebrais. Gradualmente, ele perdeu o movimento de seus braços e pernas, 
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assim como o restante da musculatura voluntária, incluindo a força para manter 

a cabeça erguida, de modo que sua mobilidade é praticamente nula. Graças à 

tecnologia, Hawking consegue se comunicar através de um sintetizador de voz 

e dá continuidade à sua ciência, escrevendo (com a boca) obras consagradas 

como “Breve História do Tempo” e “O Universo em uma Casca de Noz”.  

 Por isso, acredito que a tecnologia é uma ferramenta que pode ser 

utilizada tanto para o bem (no caso de Hawking, por exemplo) quanto para o 

mal (na fabricação e utilização indevida/irracional de armas), mas que ao ser 

utilizada para o bem, é capaz de transformar a vida das pessoas, acarretando 

em um nível de qualidade muito melhor, mais prático e de mais fácil acesso, 

assim como é o caso dos cursos de educação a distância. 
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2. Definição do Problema 

 

a) É possível oferecer cursos de Educação a Distância de qualidade? 

b) Quais são as principais ferramentas utilizadas para que sejam oferecidos 

cursos com qualidade? 
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3. Definição dos Objetivos 

 

 OBJETIVOS GERAIS  

 

I. Refletir sobre EAD (Educação a Distância) e a qualidade dos cursos 

oferecidos nessa modalidade. 

II. Esclarecer possíveis dúvidas sobre o que é Educação a Distância e quais 

são as principais ferramentas para que esta possa ocorrer. 

III. Aprender como pode ser montada uma escola ou empresa de assessoria 

de Educação a Distância que busca a qualidade acima de tudo. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Mostrar que é possível fazer Educação a Distância com qualidade 

II. Explicar as principais ferramentas utilizadas na Educação a Distância 

através da Internet. 

III. Enfatizar a importância dos encontros presenciais, mesmo nos cursos a 

distância. 

IV. Descrever o processo de montagem de material didático para cursos de e-

learning. 

V. Conhecer os principais requisitos utilizados pelo MEC para fazer a 

avaliação de um bom curso de educação a distância. 
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4. Marco Teórico 

 

 A HISTÓRIA DA EAD 

 

 A história da Educação a Distância pode ser dividida em três etapas (ou 

gerações), a saber: 

Primeira Geração : Caracterizada principalmente pelos cursos realizados 

através de correspondência e a modalidade pioneira da educação a distância 

em todo o mundo, com maior ênfase no Brasil na primeira metade do século 

XX.  

 A educação a distância no Brasil teve início no ano de 1904 com cursos 

realizados via correspondência, os quais eram pagos e cuja divulgação se dava 

através de anúncios de jornais no Rio de Janeiro e oferecidos por uma 

representação das Escolas Internacionais dos EUA. Esses cursos, inicialmente, 

eram oferecidos em Língua Espanhola e eram acompanhados de um catálogo 

com mais de setenta e cinco cursos. Somente no ano de 1971, que dez dos 

setenta e cinco cursos oferecidos via catálogo, receberam tradução para a 

Língua Portuguesa e foram disponibilizados para os participantes interessados. 

 Na década de 70, as Escolas Internacionais dos EUA atendiam 

demandas de empresas multinacionais, tais como: Nestlé, Duratex, Singer, Cia. 

Siderúrgica Belgo-Mineira e Ford-Willys do Brasil. 

 Dentre os programas com o objetivo de formação geral, o Projeto 

Minerva teve um grande impacto no Brasil durante esse período. Criado em 04 

de outubro de 1970 pelo Governo Federal, foi fruto de um acordo entre o MEC 

e o Ministério das Comunicações, que determinava que a transmissão do 

Minerva ocorresse em todas as rádios e televisões comerciais ou privadas do 

país, possuindo uma duração de cinco horas semanais. O projeto se estendeu 

até o início dos anos 80, mas durante todo o tempo de sua transmissão sofreu 

diversas críticas. Por outro lado, cerca de 300.000 pessoas tiveram acesso às 

emissões rádio-educativas, dos quais 60.000 fizeram um exame. Apesar da 

facilidade do acesso, apenas 33% das pessoas foram aprovadas.  
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Segunda Geração : Nessa etapa, surge a modalidade de Teleeducação ou 

Telecursos (final da década de 70). Essa modalidade é baseada na 

transmissão de aulas pré-gravadas por emissoras educativas e utiliza materiais 

impressos, além de incorporar o uso da televisão, de vídeo-aulas, de 

audiocassetes e do sistema de telefonia. 

 

Terceira Geração : Nesta fase, surge a modalidade de Ambientes Interativos, 

que foi muito inovadora por ter trazido o uso de rede de comunicações 

interativas, como a Internet e a Videoconferência. Além disto, a modalidade 

incorporou mídias e ofereceu oportunidades para a construção de redes de 

aprendizagem colaborativa on-line. Nessa geração, tanto as paredes físicas 

quanto as abstratas dos espaços nos quais se desenvolvia a função social da 

educação foram transpostas. Com isso, as atividades das instituições escolares 

tornaram-se cada vez mais abertas; os aprendizes e os especialistas passaram 

a poder se comunicar sem nenhuma restrição de espaço e tempo; e, a 

educação a distância está se expandindo, ampliando as diversas esferas da 

sociedade atual, tanto no setor público quanto no privado, em universidades 

corporativas, virtuais, entre outras. 

 

4.1. A EAD NO CONTEXTO MUNDIAL E NO BRASIL 

 Na Europa, são oferecidos mais de 700 programas de EAD de diferentes 

níveis, nos mais variados campos do saber. Segundo o Conselho Internacional 

de Ensino a Distância/CIED, em 1988, mais de 10 milhões de estudantes 

acompanhavam seus cursos a distância, em 1988, mais de 10 milhões de 

estudantes acompanhavam seus cursos a distância (KAYE,1988,p.57) e, em 

nível superior e de pós-graduação, essa formação é reconhecida legal e 

socialmente (IBAÑEZ, 1989). A Universidad Nacional de Educación a 

Distancia/UNED, na Espanha, oferecia 200 cursos, em nível superior, a mais 

de 140.000 estudantes matriculados em 1995. a Universidade de Hagen, na 

Alemanha, e a Open University, no Reino Unido são reconhecidas 

internacionalmente e caracterizadas pela excelência de seus cursos. Na 

Rússia, 2.500.000 estudantes, ou seja, mais da metade dos inscritos nas 
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universidades, estudavam a distância antes da ruptura do bloco socialista, em 

1989. 

 O Parlamento Europeu reconheceu a importância da EAD para a 

Comunidade Européia ao adotar uma Resolução sobre as Universidades 

Abertas, no dia 10/07/1987 e, ao desenvolver diversos programas 

comunitários, a partir de 1991, utilizando a modalidade de EAD. 

 Na China, a televisão cultural universitária, desde 1977 oferece cursos a 

distância. Na África, os programas educativos a distância ainda são incipientes, 

devido às limitações de recursos econômicos. A Austrália, por outro lado, é o 

país que mais desenvolve programas a distância integrada com as 

universidades presenciais. 

 Na América Latina, existem países tomando a iniciativa de consolidação 

e institucionalização de programas de educação a distância, como a 

Universidad Nacional Abierta de Venezuela, a Universidad Estatal a Distancia 

de Costa Rica e o Sistema de Educación Aberto y a Distancia de Colombia 1. 

 No Brasil, a EAD começou a ser posta como "possível e viável" para 

solucionar o baixo número de pessoas educadas da maioria da população 

adulta e trabalhadora. A expansão quantitativa dos cursos de EAD foi sempre 

acompanhada do incremento qualitativo. A EAD oferece oportunidades de 

educação aos que não tiveram acesso a mesma por diversos motivos, como: 

localização geográfica ou situação social, falta de oferta de determinados níveis 

ou cursos na região onde moram ou ainda questões pessoais, familiares ou 

econômicas, que impossibilitavam o acesso ou a continuidade do processo 

educativo. 

 A EAD é uma modalidade não tradicional, típica da era industrial e 

tecnológica, que cobre distintas formas de ensino-aprendizagem, dispondo de 

métodos, técnicas e recursos postos a disposição da sociedade. Existe uma 

significativa produção internacional que aponta aspectos positivos e negativos 

referentes à EAD e ainda continuam sendo produzidos diversos estudos e 

questionamentos referentes à modalidade. A Educação a Distância pode ser 

                                                 
1 Cerca de 60% da população estudantil da Colômbia é atendida pelo sistema de EAD - Em: 
Horizonte: una mirada a la distancia. Año I, nº1 



8 

concebida como um sistema que pode possibilitar um atendimento de 

qualidade, acesso à educação, além de constituir uma forma de 

democratização do saber. Em muitos países, a EAD já ganhou seu espaço de 

atuação, sendo reconhecida pela sua qualidade e inovações metodológicas, 

além de ter sido considerada como a educação do futuro. 

 

4.2. COMPONENTES DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCA ÇÃO A 

DISTÂNCIA 

São elementos constitutivos da Educação a Distância: 

- A "distância" física do professor-aluno : ou seja, a presença física do 

professor ou do interlocutor (pessoa com quem o aprendiz vai dialogar) não é 

necessária e indispensável para que ocorra a aprendizagem, a qual irá 

acontecer virtualmente. 

- Estudo individualizado e independente: aqui, é reconhecida a capacidade 

do estudante de construir seu caminho, o seu conhecimento e de se tornar 

autodidata, também sendo ator e autor de suas práticas e reflexões.  

- Processo de ensino-aprendizagem mediatizado:  a EAD deve oferecer 

suportes e estruturar um sistema que, juntos, viabilizem e incentivem a 

autonomia dos aprendizes nos processos de aprendizagem. Isso acontece 

“predominantemente através do tratamento dado aos conteúdos e formas de 

expressão mediatizados pelos materiais didáticos, meios tecnológicos, sistema 

de tutoria e de avaliação”. (MAROTO, 1995). 

- Uso de Tecnologia: os recursos técnicos de comunicação, que hoje têm 

alcançado um avanço muito grande permitem romper com as barreiras das 

distâncias, das dificuldades de acesso à educação e dos problemas de 

aprendizagem por parte dos alunos que estudam individualmente, mas não 

isolados e sozinhos. Oferecem possibilidades de se estimular e motivar o 

estudante, de armazenar e divulgar dados, de acessar informações mais 

distantes com maior rapidez. 

- A Comunicação: esta deverá ser bidirecional, com diferentes modalidades e 

vias de acesso. A comunicação multimídia, com diversos meios e linguagens 

exige, como qualquer outra aprendizagem, uma implicação consciente do 
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aprendiz, uma intencionalidade, uma atitude adequada, as destrezas e 

conhecimentos prévios necessários, etc. Os materiais utilizados devem estar 

adequados aos interesses dos alunos e é necessário que o mediador 

(professor, orientador, tutor, autor) conheça as novas tecnologias para 

direcionar sua utilização e aplicabilidade em seu trabalho junto aos alunos. 

- Estrutura Organizativa: é composta por concepção e produção de materiais 

didáticos, distribuição dos mesmos, direção da comunicação, condução do 

processo de aprendizagem e de avaliação, centros ou unidades de apoio. 

- Organização : às vezes, em um curso de EAD exige-se uma organização 

mais complexa do que um curso tradicional presencial, visto que exige não 

somente a preparação do material didático específico, mas também a 

integração de “multimeios” e a presença de especialistas nessa modalidade. O 

sistema de acompanhamento e avaliação do aprendiz requer, também, um 

tratamento especial, principalmente em relação a um atendimento de 

expressiva qualidade ( tópico que será abordado mais adiante no trabalho). 

 A Educação a Distância, portanto, pressupõe a otimização e 

intensificação não só do atendimento aos alunos, mas também dos recursos 

disponíveis para a ampliação de ofertas de vagas, sem que isso represente a 

instalação de grandes estruturas físicas e organizacionais. Esta otimização de 

recursos humanos e financeiros, com a conseqüente relação de custos-

benefícios baixos, talvez seja o aspecto que mais interessa a administradores e 

faça com que estes apóiem experiências em educação a distância. 

 

4.3. DIFERENÇA ENTRE ENSINO A DISTÂNCIA E EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 Existem diversas denominações e conceitos que encontramos 

relacionados à modalidade. Fala-se, freqüentemente, em Ensino a Distância e 

Educação a Distância como se fossem sinônimos, expressando um processo 

de ensino-aprendizagem.  

 Com isso, os conceitos de Educação a Distância e Ensino a Distância 

acabam sendo utilizadas de uma forma indiscriminada por muitos estudiosos 
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da atualidade. Porém, existem diferenças consideradas bastante importantes 

entre as duas idéias, que devem ser ressaltadas. 

 O conceito de Ensino está associado à atividades de conhecimentos, 

transmissão e condução de informações, adestramento e treinamento . Já o 

conceito de Educação supõe a prática instrutiva ao segmento de ensino-

aprendizagem que leva o aprendiz a aprender a aprender, a saber pensar, 

criar, inovar e construir o seu próprio conhecimento, ou seja, transformando as 

informações obtidas em auto-conhecimento.  

 As situações sócio-econômico-cultural dos países da América Latina, 

marcada pelas desigualdades sociais, contrastam com mudanças tecnológicas 

e as exigências de qualificação no mundo corporativo. Um exemplo é que 

frente ao aumento de usuários dos meios de comunicação, paradoxalmente, o 

número de analfabetos acentua-se.  

 A EAD, enquanto prática educativa, deve considerar essa realidade e 

comprometer-se com a libertação do homem em direção a uma sociedade mais 

justa, solidária e igualitária.  

 Para Lorenzo García Aretio (1995), a EAD distingue-se da modalidade 

de ensino presencial por ser um "sistema tecnológico de comunicação 

bidirecional que pode ser massivo e que substitui a interação pessoal na sala 

de aula entre o professor e o aluno como meio preferencial de ensino pela ação 

sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e apoio de uma 

organização e tutoria que propiciam uma aprendizagem independente e 

flexível". 

 

 

4.4. FATORES QUE ENVOLVEM A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO S DIAS 

ATUAIS 

 Existem diversos fatores que envolvem a educação a distância nos dias 

de hoje, de diferentes naturezas, tais como: político-social, econômico, 

tecnológico e pedagógico. Porém, esses fatores somente serão devidamente 

entendidos se os analisarmos e os situarmos dentro do atual contexto de 

globalização da economia. 
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- Fatores Político-Sociais : O constante aumento do número de universidades 

e escolas a distância, das novas tecnologias já existentes, do trânsito, do 

tempo gasto e das dificuldades para se ter acesso a algum tipo de educação 

fazem parte dos principais fatores políticos e sociais da EAD. 

- Fatores Econômicos : Existem gastos para o aluno: com transporte até a 

instituição educadora, em materiais como livros, xerox, cadernos, etc. Assim 

como existem gastos para a instituição que oferece cursos presenciais, como: 

manutenção, segurança e disponibilidade do espaço físico. Com isso, a EAD 

tem, na sua base, a idéia da redução de gastos sem a perda da qualidade de 

seus cursos. 

- Fatores Tecnológicos : Os atuais meios tecnológicos favorecem as idéias de 

situações de novas aprendizagens, nas quais a figura presencial do professor, 

na maioria das vezes, não é tão necessária quanto em um curso presencial.  

- Fatores Pedagógicos : Muitas escolas presenciais possuem uma estrutura 

muito fechada e burocratizada, sendo um obstáculo na formação de seus 

alunos. A EAD apresenta-se como uma modalidade mais flexível que oferece 

alternativas que correspondem à realidade atual, que focam a melhoria da 

qualidade de vida do aluno, assim como uma boa qualidade de ensino-

aprendizagem. 

 

4.5. LEGISLAÇÃO SOBRE EAD 

 As bases legais da educação a distância no Brasil foram estabelecidas 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n º 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996; pelo Decreto n º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998 (publicado no 

D.O.U. de 11/02/98); Decreto n º  2.561, de 27 de abril de 1998 (publicado no 

D.O.U. de 28/04/98) e pela Portaria Ministerial n º 301, de 07 de abril de 1998 

(publicada no D.O.U. de 09/04/98). 

 No dia 3 de abril de 2001, a Resolução n º 1 do Conselho Nacional de 

Educação estabeleceu as normas para a pós graduação lato e strictu sensu. 

São definidas leis para o Ensino Fundamental, Médio e Técnico a Distância; o 

Ensino Superior (graduação) e educação profissional em nível tecnológico; a 
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Pós-Graduação a Distância e os Diplomas e Certificados de Cursos à Distância 

emitidos por instituições estrangeiras. 

Ensino Fundamental, Médio e Técnico a Distância:  De acordo com o Art. 2º 

do Decreto n º 2.494/98, "os cursos a distância que conferem certificado ou 

diploma de conclusão do ensino fundamental para jovens e adultos, do ensino 

médio, da educação profissional e de graduação serão oferecidos por 

instituições públicas ou privadas especificamente credenciadas para esse fim 

(...)". 

 Ensino Superior (Graduação) e Educação Profissional  em Nível 

Tecnológico: No caso da oferta de cursos de graduação e educação 

profissional em nível tecnológico, a instituição interessada deve credenciar-se 

junto ao MEC, solicitando, para isto, a autorização de funcionamento para cada 

curso que pretenda oferecer. O processo deverá ser analisado na Secretaria de 

Educação Superior - SESU, por uma comissão de especialistas na área do 

curso em questão e por peritos em educação a distância. O parecer dessa 

comissão será encaminhado ao Conselho Nacional de Educação. O trâmite, 

portanto, é o mesmo aplicável aos cursos presenciais. A qualidade do projeto 

da instituição será o foco principal da análise. Para orientar a elaboração de um 

curso de graduação a distância, a SEED (Secretaria de Educação a Distância 

do MEC) elaborou o documento "Indicadores de Qualidade para Cursos de 

Graduação a Distância", disponível no site do MEC para consulta. As bases 

legais foram indicadas no primeiro parágrafo do tópico sobre legislação. 

 Seguem os documentos que formam a base legal da Educação a 

Distância no Brasil: 

 

DECRETO N.º 2.494, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998. 

Regulamenta o Art. 80 da LDB (Lei n.º 9.394/96) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

84, inciso IV da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 80 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

DECRETA: 
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Art. 1º Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-

aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 

organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação. 

Parágrafo Único – Os cursos ministrados sob a forma de educação a distância 

serão organizados em regime especial, com flexibilidade de requisitos para 

admissão, horários e duração, sem prejuízo, quando for o caso, dos objetivos e 

das diretrizes curriculares fixadas nacionalmente. 

Art. 2º Os cursos a distância que conferem certificado ou diploma de conclusão 

do ensino fundamental para jovens e adultos, do ensino médio, da educação 

profissional, e de graduação serão oferecidos por instituições públicas ou 

privadas especificamente credenciadas para esse fim, nos termos deste 

Decreto e conforme exigências pelo Ministro de Estado da Educação e do 

Desporto. 

§ 1º A oferta de programas de mestrado e de doutorado na modalidade a 

distância será objeto de regulamentação específica. 

§ 2º O Credenciamento de Instituição do sistema federal de ensino, a 

autorização e o reconhecimento de programas a distância de educação 

profissional e de graduação de qualquer sistema de ensino, deverão observar, 

além do que estabelece este Decreto, o que dispõem as normas contidas em 

legislação específica e a regulamentação a serem fixadas pelo Ministro de 

Educação e do Desporto. 

§ 3º A autorização, o reconhecimento de cursos e o credenciamento de 

Instituições do sistema federal de ensino que ofereçam cursos de educação 

profissional a distância deverão observar, além do que estabelece este 

Decreto, o que dispõem as normas contidas em legislação específica. 

§ 4º O credenciamento das Instituições e a autorização dos cursos serão 

limitados a cinco anos, podendo ser renovados após a avaliação. 

§ 5º A avaliação de que trata o parágrafo anterior, obedecerá a procedimentos, 

critérios e indicadores de qualidade definidos em ato próprio, a ser expedido 

pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto. 
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§ 6º A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de 

irregularidade de qualquer ordem serão objeto de diligências, sindicância, e, se 

for o caso, de processo administrativo que vise a apurá-los, sustentando-se, de 

imediato, a tramitação de pleitos de interesse da instituição, podendo ainda 

acarretar-lhe o descredenciamento. 

Art. 3º A matrícula nos cursos a distância do ensino fundamental para jovens e 

adultos, médio e educação profissional será feita independentemente de 

escolarização anterior, mediante avaliação que define o grau de 

desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na etapa 

adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. 

Parágrafo Único – A matrícula nos cursos de graduação e pós-graduação será 

efetivada mediante comprovação dos requisitos estabelecidos na legislação 

que regula esses níveis. 

Art. 4º Os cursos a distância poderão aceitar transferência e aproveitar créditos 

obtidos pelos alunos em cursos presenciais, da mesma forma que as 

certificações totais ou parciais obtidas em cursos a distância poderão ser 

aceitas em cursos presenciais. 

Art. 5º Os certificados e diplomas de cursos a distância autorizados pelos 

sistemas de ensino, expedidos por instituições credenciadas e registrados na 

forma da lei, terão validades nacional. 

Art. 6º Os certificados e diplomas de cursos a distância emitidos por instituições 

estrangeiras, mesmo quando realizados em cooperação com instituições 

sediadas no Brasil, deverão ser revalidados para gerarem efeitos legais, de 

acordo com as normas vigentes para o ensino presencial. 

Art. 7º A avaliação do rendimento do aluno para fins de promoção, certificação 

ou diplomação, realizar-se-á no processo por meio de exames presenciais, de 

responsabilidade da Instituição credenciada para ministrar o curso, segundo 

procedimentos e critérios definidos no projeto autorizado. 

Parágrafo Único: Os exames deverão avaliar competências descritas nas 

diretrizes curriculares nacionais , quando for o caso, bem como conteúdos e 

habilidades que cada curso se propõe a desenvolver. 
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Art. 8º Nos níveis fundamental para jovens e adultos, médio e educação 

profissional, os sistemas de ensino poderão credenciar instituições 

exclusivamente para a realização de exames finais, atendidas às normas 

gerais da educação nacional. 

§ 1º Será exigência para credenciamento dessas Instituições a construção e 

manutenção de banco de itens que será objeto de avaliação periódica. 

§ 2º Os exames dos cursos de educação profissional devem contemplar 

conhecimentos práticos, avaliados em ambientes apropriados. 

§ 3º Para exame dos conhecimentos práticos a que refere o parágrafo anterior, 

as Instituições credenciadas poderão estabelecer parcerias, convênios ou 

consórcios com Instituições especializadas no preparo profissional, escolas 

técnicas, empresas e outras adequadamente aparelhadas. 

Art. 9º O Poder Público divulgará, periodicamente, a relação das Instituições 

credenciadas, recredenciadas e os cursos ou programas autorizados. 

Art. 10º As Instituições de ensino que já oferecem cursos a distância deverão, 

no prazo de um ano da vigência deste Decreto, atender às exigências nele 

estabelecidas. 

Art. 11º Fica delegada competência ao Ministro de Estado da Educação e do 

Desporto, em conformidade ao estabelecimento nos art. 11 e 12 do Decreto-Lei 

nº 200 de 25 de Fevereiro de 1967, para promover os atos de credenciamento 

de que trata o § 1º do art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, das 

Instituições vinculadas ao sistema federal de ensino e das Instituições 

vinculadas ao sistema federal de ensino e das Instituições de educação 

profissional e de ensino superior dos demais sistemas. 

Art. 12º Fica delegada competência às autoridades integrantes dos demais 

sistemas de ensino de que trata o art. 80 da Lei 9.394, para promover os atos 

de credenciamento de Instituições localizadas no âmbito de suas respectivas 

atribuições, para oferta de cursos a distância dirigidos à educação de jovens e 

adultos e ensino médio. 

Art. 13º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 10 de fevereiro de 1998, 117º dia da Independência e 110º da 

República. 
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Presidente da República 

PAULO RENATO SOUZA – Ministro de Estado da Educação e Cultura 

 

PORTARIA N.º 301, DE 7 DE ABRIL DE 1998 

(Diário Oficial de 9 de abril de 1998) 

O MINISTRO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, no uso de suas atribuições, 

considerando: o disposto na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e no 

Decreto no 2.494, de 10 de fevereiro de 1998; e a necessidade de normatizar 

os procedimentos de credenciamento de instituições para a oferta de cursos de 

graduação e educação profissional tecnológica a distância, resolve: 

Art. 1º A instituição de ensino interessada em credenciar-se para oferecer 

cursos de graduação e educação profissional em nível tecnológico a distância 

deverá apresentar solicitação ao Ministério da Educação e do Desporto, a ser 

protocolada no Protocolo Geral do MEC ou na DEMEC da unidade da 

federação respectiva. 

§ 1º A instituição de ensino interessada em credenciar-se para oferecer cursos 

de educação fundamental dirigidos à educação de jovens e adultos, ensino 

médio e a educação profissional em nível técnico, deverá apresentar 

solicitação às autoridades integrantes dos respectivos sistemas. 

§ 2º As instituições poderão, em qualquer época, apresentar as solicitações de 

credenciamento de que trata esta Portaria. 

Art. 2º O credenciamento da instituição levará em conta os seguintes critérios: 

I – breve histórico que contemple localização da sede, capacidade financeira, 

administrativa, infra-estrutura, denominação, condição jurídica, situação fiscal e 

parafiscal e objetivos institucionais, inclusive da mantenedora; 

II – qualificação acadêmica e experiência profissional das equipes 

multidisciplinares - corpo docente e especialistas nos diferentes meios de 

informação a serem utilizados - e de eventuais instituições parceiras; 

III – infra-estrutura adequada aos recursos didáticos, suportes de informação e 

meios de comunicação que pretende adotar; 

IV – resultados obtidos em avaliações nacionais, quando for o caso; 
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V – experiência anterior em educação no nível ou modalidade que se proponha 

a oferecer. 

Art. 3º A solicitação para credenciamento do curso de que trata o § 1º deverá 

ser acompanhada de projeto, contendo, pelo menos, as seguintes informações: 

I – estatuto da instituição e definição de seu modelo de gestão institucional, 

incluindo organograma funcional, descrição das funções e formas de acesso a 

cada cargo, esclarecendo atribuições acadêmicas e administrativas, definição 

de mandato, qualificação mínima exigida e formas de acesso para os cargos 

diretivos ou de coordenação, bem como a composição e atribuições dos órgãos 

colegiados existentes; 

II – elenco dos cursos já autorizados e reconhecidos, quando for o caso; 

III – dados sobre o curso pretendido: objetivos, estrutura curricular, ementas, 

carga horária estimada para a integralização do curso, material didático e 

meios instrucionais a serem utilizados; 

IV – descrição da infra-estrutura, em função do projeto a ser desenvolvido: 

instalações físicas, destacando salas para atendimento aos alunos; 

laboratórios; biblioteca atualizada e informatizada, com acervo de periódicos e 

livros, bem como fitas de áudio e vídeos; equipamentos que serão utilizados, 

tais como: televisão, videocassete, audiocassete, equipamentos para vídeo e 

teleconferência, de informática, linhas telefônicas, inclusive linhas para acesso 

a redes de informação e para discagem gratuita e aparelhos de fax à 

disposição de tutores a alunos, dentre outros; 

V – descrição clara da política de suporte aos professores que irão atuar como 

tutores e de atendimento aos alunos, incluindo a relação numérica entre eles, a 

possibilidade de acesso à instituição, para os residentes na mesma localidade 

e formas de interação e comunicação com os não-residentes; 

VI – identificação das equipes multidisciplinares - docentes e técnicos - 

envolvidas no projeto e dos docentes responsáveis por cada disciplina e pelo 

curso em geral, incluindo qualificação e experiência profissional; 

VII – indicação de atividades extracurriculares, aulas práticas e estágio 

profissional oferecidos aos alunos; 



18 

VIII – descrição do processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação e 

da avaliação do rendimento do aluno ao longo do processo e ao seu término. 

§ 1º O projeto referido no caput deste artigo será integralmente considerado 

nos futuros processos de avaliação e recredenciamento da instituição. 

§ 2º Sempre que houver parceria entre instituições para a oferta de cursos a 

distância, as informações exigidas neste artigo estendem-se a todos os 

envolvidos. 

Art. 4º As informações apresentadas pela proponente poderão ser 

complementadas pela Secretaria de Ensino Superior - SESu e Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica – SEMTEC, com informações adicionais da 

Secretaria de Educação a Distância – SEED, podendo incluir outras, prestadas 

por órgãos do MEC ou por instituições de reconhecida competência na área de 

educação a distância. 

Art. 5º A Secretaria de Ensino Superior - SESu, a Secretaria de Educação 

Média e Tecnológica - SEMTEC, respectivamente no que diz respeito à 

educação superior e educação profissional, e a Secretaria de Educação a 

Distância - SEED, completado o conjunto de informações, constituirão uma 

comissão de credenciamento, especialmente designada para avaliar a 

documentação apresentada e verificar, in loco, as condições de funcionamento 

e potencialidades da instituição. 

§ 1.º O credenciamento de instituições para oferecer cursos de graduação a 

distância se dará com o ato legal de funcionamento de seus cursos. 

§ 2.º Sempre que as instituições interessadas em credenciar-se para oferecer 

cursos de graduação a distância não estiverem credenciadas como instituições 

de educação superior para o ensino presencial, deverão apresentar, no projeto 

de que trata a art. 3.º desta Portaria, as informações e dados previstos no art. 

2.º da Portaria MEC n.º 640, de 13 de maio de 1997. 

Art. 6º A comissão de credenciamento, uma vez concluída a análise da 

solicitação, elaborará relatório detalhado, no qual recomendará ou não o 

credenciamento da instituição. 

Parágrafo único. A análise de que trata este artigo, no que se refere aos cursos 

de graduação a distância, será analisada pela comissão de credenciamento e 
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pela SESu/MEC, atendendo ao disposto na Portaria n.º 640, de 1997, em tudo 

o que for aplicável. 

Art. 7º O relatório da comissão, acompanhado da documentação pertinente, 

integrará o relatório da Secretaria de Ensino Superior - SESu e da Secretaria 

de Educação Média e Tecnológica - SEMTEC, que será encaminhado ao 

Conselho Nacional de Educação, para deliberação. 

Art. 8º O parecer do Conselho Nacional de Educação de que trata o artigo 

anterior será encaminhado ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto 

para homologação. 

§ 1º Havendo homologação de parecer favorável, pelo Ministro, o 

credenciamento far- se- á por ato do Poder Executivo. 

§ 2º Em caso de homologação de parecer desfavorável, a instituição 

interessada só poderá solicitar novo credenciamento após o prazo de dois 

anos, a contar da data da homologação do parecer no Diário Oficial. 

Art. 9º O reconhecimento de cursos superiores de graduação a distância 

autorizados e a autorização de novos cursos de graduação e cursos 

seqüenciais a distância, nas instituições credenciadas para a oferta de 

educação a distância, deverão obedecer o que dispõe a Portaria n.º 641, de 13 

de maio de 1997, e n.º 887, de 30 de julho de 1997, no que for aplicável. 

Art. 10 As instituições que obtiverem credenciamento para oferecer cursos a 

distância serão avaliadas para fins de recredenciamento após cinco anos. 

Art. 11 Será sustada a tramitação de solicitação de credenciamento de que 

trata esta Portaria, quando a proponente ou sua mantenedora estiverem 

submetidas a sindicância ou inquérito administrativo. 

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PAULO RENATO SOUZA 

DECRETO n.º. 2.561, de 27 de ABRIL DE 1998  

Altera a redação dos arts. 11 e 12 do Decreto n.º. 2.494, de 10 de fevereiro de 

1998, que regulamenta o disposto no art. 80 da Lei n.º. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. 
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 80 da Lei 

n.º. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

DECRETA:  

  Art. 1º. Os arts. 11 e 12 do Decreto n.º. 2.494, de 10 de fevereiro de 

1998, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 11. Fica delegada competência ao Ministro de Estado da Educação e 

do Desporto, em conformidade ao estabelecido nos arts. 11 e 12 do Decreto-

Lei nº. 200, de 25 de fevereiro de 1967, para promover os atos de 

credenciamento de que trata o §1º. do art. 80 da Lei nº. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, das instituições vinculadas ao sistema federal de ensino e 

das instituições de educação profissional em nível tecnológico e de ensino 

superior dos demais sistemas.” (NR) 

 “Art. 12. Fica delegada competência às autoridades integrantes dos demais 

sistemas de ensino de que trata o art. 8º. da Lei nº. 9.394, de 1996, para 

promover os atos de credenciamento de instituições localizadas no âmbito de 

suas respectivas atribuições, para oferta de cursos a distância dirigidos à 

educação de jovens e adultos, ensino médio e educação profissional de nível 

técnico.” (NR) 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 27 de abril de 1998; 177º. da Independência e 110º. da República. 

 

4.6. MINHA EXPERIÊNCIA COM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 Minha experiência profissional com Educação a Distância teve início em 

março de 2007, quando fui contratada como estagiária em uma empresa 

relacionada às áreas econômico-financeiras. Nessa época, estava bastante 

desanimada, pois estava tentando estagiar em escolas de Educação Infantil e 

percebia que aquela realmente não era a minha área. 

 Na entrevista para conseguir o estágio, fiz uma prova de Língua 

Portuguesa, uma simulação de esclarecimento de dúvidas de alunos sobre os 

cursos oferecidos e foram feitas algumas perguntas sobre a minha relação com 

a informática, além de algumas das minhas características. 
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 No início, sabia que eu trabalharia com um computador. Mas o que 

realmente eu iria fazer, isso não foi definido ao certo até hoje, pois acabo 

fazendo um pouco de tudo. Porém, fui contratada principalmente para 

desenvolver o material disponibilizado aos alunos sobre as aulas oferecidas 

dentro de determinado curso.  

 

A) Como é feito o desenvolvimento do material dos c ursos relacionados 

às áreas Econômico-Financeiras na empresa onde trab alho: 

 

a) O professor do curso prepara uma aula com duração entre 20 e 60 

minutos.  

b) Ele pode utilizar um livro-texto relacionado ao conteúdo do curso para dar 

apoio à matéria explicada na aula. 

c) O professor divide essa aula em partes menores, de acordo com os 

assuntos que ele quer enfatizar naquela aula. 

d) É marcado um dia para o professor gravar a aula, de acordo com aquelas 

partes que ele dividiu, em um estúdio localizado na própria empresa. 

e) Aqui entra o meu trabalho: após gravada a aula, esse arquivo de áudio é 

salvo. Escuto cada pedaço da aula gravada pelo professor e anoto os pontos 

principais em um arquivo Word. 

f) Em seguida, utilizo o programa Power Point (incluso no pacote Office) e 

uma Biblioteca de Slides criada na empresa para cada curso oferecido para 

montar um slide. Cada parte da aula divida pelo professor corresponde a um 

slide diferente. Esse slide tem um título e as animações correspondentes com o 

que deve ser enfatizado. 

g) Após criada essa aula em Power Point, são criados mais quatro arquivos: 

uma versão da aula para impressão (na qual uma animação não pode estar 

cobrindo a outra), uma apresentação da aula (explicação dos temas e dos 

objetivos), um arquivo com as notas da aula ( termos bastante utilizados e de 

grande importância que serão colocados no glossário do curso para eventual 

consulta) e, por fim, o arquivo mais simples, contendo os títulos de cada slide 

construído. 
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h) Após esses arquivos ficarem prontos, eles passam por um processo de 

revisão ortográfico-gramatical. 

i) Em seguida, será necessário sincronizar, em um programa chamado 

Articulate, as animações dos slides criadas no Power Point com a voz do 

professor. 

j) Terminado esse processo, a aula é publicada e, em uma data estipulada, 

está disponível para o acesso dos alunos que se inscreveram no curso. 

 

 Trata-se de um processo bastante longo. Porém, como já temos 

bastante cursos prontos, só realizamos todas essas etapas quando há a 

criação de um novo curso, que é determinado através de acordo entre alguma 

empresa e a gestora ou através de necessidades verificadas pela gestora dos 

cursos. Enquanto não há cursos novos, me responsabilizo por diversas outras 

tarefas, como: elaboração de testes de múltipla escolha (com a ajuda da aula 

em áudio do professor e do livro-texto utilizado na disciplina), inserção dos 

testes elaborados no ambiente virtual da disciplina, transcrição de áudio do 

professor e transcrição de slides de cursos já prontos para tradução em 

espanhol, substituição de arquivos em português para arquivos em espanhol, 

etc. (pois alguns cursos estão sendo oferecidos para alunos de outras 

nacionalidades). Acabo fazendo um pouco de tudo, pois trata-se de um 

trabalho em equipe, no qual todos se ajudam para atingirmos o objetivo-fim que 

é fazer com que todos os alunos aprendam com o curso e se sintam satisfeitos 

com todos os serviços prestados.  

 

4.7. A EXPANSÃO DA EAD E A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO  

 Segundo a reportagem "Educação a distância cresce 1.060% em cinco 

anos", publicada em dezembro de 2005, o sistema de Educação a Distância 

vem escrevendo, nos últimos anos, uma intensa história de participação junto 

às instituições de ensino no país, pautada, em especial, pela ampliação na 

oferta de cursos, que já incluem programas para formação de professores - 
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como licenciatura e bacharelado - além de cursos técnicos, de graduação, pós-

graduação (especialização e mestrado) e extensão. De acordo com o MEC, o 

segmento de educação a distância cresceu, entre 2000 e 2004, cerca de 

1.060% no país, passando de 10 para 106 cursos dessa modalidade, sendo um 

dos principais instrumentos na formação do brasileiro. 

 Para o diretor científico da Associação Brasileira de Educação a 

Distância (Abed), Waldomiro Loyolla, a comunidade acadêmica e o Ministério 

da Educação (MEC) já reconhecem hoje a importância dessa modalidade de 

educação no país, amparada na crescente profissionalização das instituições e 

na franca expansão desse sistema. Entretanto, segundo explica, é fundamental 

que a sociedade compreenda as particularidades desse segmento, que envolve 

diversos modelos de educação, reunidos basicamente em dois grupos. Existe 

um modelo oficial, que são as entidades autorizadas pelo Ministério da 

Educação para a outorga de diplomas nessa atividade de ensino a distância. 

Nesse grupo, a maioria dos cursos já existentes está na área de pedagogia e 

licenciatura, embora já existam outros programas de graduação pelo país em 

setores como engenharia química e administração de empresas, afirma. 

 O segundo grupo, de acordo com o diretor, está na área de formação 

profissional ou educação continuada, onde os cursos a distância são mais 

específicos e envolvem um campo mais técnico, como os programas de 

empreendedorismo oferecidos pelo Sebrae. Na avaliação de Waldomiro, a 

compreensão dessa divisão é importante antes de verificar a qualidade do 

sistema que está sendo oferecido. A pessoa que busca um curso com 

graduação e diploma deve observar se a instituição é credenciada junto ao 

MEC para Educação a Distância. Isso pode ser feito no próprio site do 

ministério, no endereço www.mec.gov.br. Já no caso dos programas de 

qualificação profissional, a orientação é investigar o órgão que está oferecendo 

o curso, averiguando a seriedade da organização, ressalta. 

 Outra dica, segundo frisa, é avaliar a estrutura do programa, já que nos 

cursos a distância para nível superior são imprescindíveis a realização de 

encontros presenciais, principalmente para a realização das provas finais em 
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cada disciplina. Isso evita fraudes. Contudo, em programas de formação 

básica, que não levam diploma, o curso poderá ser totalmente a distância, 

explica. De acordo com o Ministério da Educação, outra dica importante é 

analisar a relação professor-tutor-aluno, que deve ser de, no máximo, um 

professor para cada 50 tutores e um tutor para cada 50 alunos. O objetivo da 

medida é evitar que os profissionais fiquem sobrecarregados, garantindo assim 

a qualidade no atendimento aos alunos. 

 A modalidade de educação a distância já desponta também como uma 

importante ferramenta de aprendizado no segmento das grandes corporações 

empresariais. Amparada nos avanços da transmissão via internet, as empresas 

vêm adotando o sistema como uma das principais plataformas de qualificação 

de seus funcionários. Na avaliação do gerente do Núcleo de Educação a 

Distância, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Ricardo 

Santos Lima, nos últimos anos houve um incremento considerável desse 

mercado entre as organizações industriais. Há uma demanda enorme nesse 

setor. As grandes indústrias no estado, como Petrobrás, Braskem, Telemar, 

entre outras, estão treinando e formando seus colaboradores através do 

sistema de Educação a Distância, comenta. 

 De acordo com Ricardo Lima, aspectos como o processo de 

globalização, que têm acirrado a competição entre as companhias, juntamente 

com as sucessivas transformações tecnológicas - que vêm exigindo 

atualização constante por parte dos profissionais - são alguns dos fatores que 

têm estimulado a participação dos empresários nesse setor. Antigamente, era 

mais difícil convencer as indústrias a investir na educação a distância. Contudo, 

com o passar do tempo, o treinamento presencial ficou muito convencional. As 

unidades perceberam que precisavam de um sistema de capacitação com 

maior velocidade, afirma. 

 Podemos observar, analisando a reportagem sobre o crescimento do 

número de cursos a distância oferecidos, a importância da avaliação: tanto 

aquela realizada sobre a instituição, quanto a realizada com os próprios alunos 

em cursos realizados a distância.  
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 A Educação a Distância assume, na era da informação e conhecimento, 

uma nova dimensão. Com a popularização do acesso à Internet, novas formas 

de comunicação e interação propiciaram a troca de conhecimentos 

desconsiderando as barreiras físicas e temporais. Tanto professores quanto 

alunos passaram a usufruir da educação a distância via Internet, na qual os 

meios de comunicação fazem parte do processo ensino-aprendizagem de 

forma mais colaborativa, utilizando-se de ferramentas como: e-mail, páginas da 

Internet, listas de discussão, fóruns, videoconferência. Porém, questiona-se: 

como é feita a avaliação nesse processo? Por vários motivos, um professor 

jamais pode avaliar um aluno apenas através de testes e trabalhos. Assim, a 

avaliação em EAD deve empregar diversos meios, estar a disposição do aluno, 

orientar o aluno e, certamente, não deve medir quantidades ou refletir apenas 

um momento pontual.  

 Então, questiona-se: quais são os critérios básicos utilizados no 

processo de avaliação? O que avaliamos quando elaboramos uma prova? O 

que o professor espera dos alunos no processo de avaliação? É possível 

afirmar que a avaliação é um processo de decisão seletiva, que envolve 

conteúdos e objetivos. 

 Na modalidade presencial, alguns critérios são bastante evidentes: 

reprodução do conteúdo ensinado em aula, participação, freqüência, 

comportamento, apresentação; algumas vezes, busca-se avaliar também os 

critérios subjetivos (fracasso, êxito). 

 Dentro do campo educacional, a avaliação assume diferentes papéis. A 

classificação a seguir é definida por Bloom (1975) e seus colaboradores, onde 

a avaliação pode ser: 
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• Formativa : ocorre durante o processo de instrução; inclui todos os 

conteúdos importantes de uma etapa da instrução; fornece feedback ao aluno 

do que aprendeu e do que precisa aprender; fornece feedback ao professor, 

identificando as falhas dos alunos e quais os aspectos da instrução que devem 

ser modificados; busca o atendimento às diferenças individuais dos alunos e a 

prescrição de medidas alternativas de recuperação das falhas de 

aprendizagem. 

• Somativa : ocorre ao final da instrução com a finalidade de verificar o 

que o aluno efetivamente aprendeu; inclui conteúdos mais relevantes e os 

objetivos mais amplos do período de instrução; visa à atribuição de notas; 

fornece feedback ao aluno (informa-o quanto ao nível de aprendizagem 

alcançado), se este for o objetivo central da avaliação formativa; presta-se à 

comparação de resultados obtidos com diferentes alunos, métodos e materiais 

de ensino. 

• Diagnóstica : ocorre em dois momentos diferentes: antes e durante o 

processo de instrução; no primeiro momento, tem por funções: verificar se o 

aluno possui determinadas habilidades básicas, determinar que objetivos de 

um curso já foram dominados pelo aluno, agrupar alunos conforme suas 

características, encaminhar alunos a estratégias e programas alternativos de 

ensino; no segundo momento, buscar a identificação das causas não 

pedagógicas dos repetidos fracassos de aprendizagem, promovendo, inclusive 

quando necessário, o encaminhamento do aluno a outros especialistas 

(psicólogos, orientadores educacionais, entre outros). 

 Quando a avaliação está desvinculada do processo ensino-

aprendizagem, acaba servindo apenas para classificar o aluno, não tendo 

repercussão na dinâmica de trabalho em sala de aula.  
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 Analisando, no quadro abaixo, a avaliação nas visões tradicional e 

progressista, é possível perceber concepções e objetivos distintos e relacionar 

com a maneira que a avaliação pode ser melhor realizada com os alunos dos 

cursos de EAD.  

AVALIAÇÃO EM UMA 

VISÃO TRADICIONAL VISÃO PROGRESSISTA 

      �Ação individual e competitiva � Ação coletiva e consensual 

� Concepção classificatória � Concepção investigativa e reflexiva 

�  Apresenta um fim em si mesma � Atua como mecanismo de 

diagnóstico da situação 

� Postura disciplinadora e diretiva do 

professor 

� Postura cooperativa entre professor 

e aluno 

� Privilégio à memorização � Privilégio à compreensão 

� Pressupõe a dependência do aluno. � Incentiva a conquista da autonomia 

do aluno.  

  

 Para alguns autores, é possível elaborar provas somativas e provas 

formativas utilizando o computador como instrumento na avaliação. As provas 

somativas ocorrem ao final da instrução e verificam o que o aluno aprendeu, 

apresentando uma pergunta após a outra. As provas formativas ocorrem 

durante o processo de instrução e visam a recuperação de falhas na 

aprendizagem. O aluno recebe o feedback indicando se a resposta é correta ou 

incorreta e são fornecidas informações adicionais sobre o assunto abordado 

pela questão. 

 É importante observar as diferenças estruturais entre testes formativos, 

somativos e diagnósticos. Um teste somativo, por exemplo, freqüentemente 

possui mais abrangência de conteúdo que um teste formativo – engloba, na 

maioria das vezes, os aspectos mais relevantes e mais gerais de várias 
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unidades de ensino, enquanto que este último se atém ao conteúdo de uma 

unidade específica de ensino. Embora possa haver diferenças estruturais entre 

os testes formativos, somativos e diagnósticos, um mesmo teste pode servir às 

três funções da avaliação dependendo do uso que se pretenda fazer dos seus 

resultados (determinação do ponto de partida do curso ou disciplina, 

identificação de falhas de aprendizagem que precisam ser sanadas, relação 

entre conteúdos e objetivos, entre outros). 

 Considerando vantagens como: feedback imediato ao aluno, flexibilidade 

na data de realização da prova, respeito ao ritmo individual do aluno, 

abordagem por módulos, oportunidade de fazer cursos não oferecidos no local, 

apresentação consistente e portabilidade, em relação ao emprego do 

computador na avaliação à distância, o professor ao avaliar deverá: 

• repensar o uso autoritário da avaliação; 

• redimensionar o uso da avaliação (tanto do ponto de vista da forma 

quanto do conteúdo); 

• alterar a postura diante dos resultados da avaliação. 

 A avaliação deve ser contínua, realizada no processo enquanto o 

professor acompanha a construção do conhecimento. Na educação a distância, 

o centro do processo educativo é o aluno, deste modo procura-se ampliar as 

possibilidades de escolha do aluno, oferecendo visões alternativas sobre o 

mesmo problema e materiais complementares que auxiliem na sua formação. 

 A avaliação deveria ser um ato dinâmico, implicando na tomada de 

decisão, servindo para identificar habilidades dos envolvidos no processo de 

aprendizagem, visando proporcionar um feedback útil aos mesmos e 

informações proveitosas para a comunidade escolar. 

 Para muitos autores, entre as características de um bom instrumento de 

avaliação, destacam-se: 

- Validade: mede o que se propõe a medir e permite generalizações 

apropriadas sobre as habilidades dos estudantes; 

- Consistência: requer que os professores definam claramente o que esperam 

da avaliação, independentemente da matéria ou do aluno; 
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- Coerência: apresenta conexão com os objetivos educacionais e a realidade 

do aluno; 

- Abrangência: envolve todo o conhecimento e habilidades necessários ao 

conteúdo explorado; 

- Clareza: deixa claro o que é esperado do estudante; não confunde nem induz 

respostas; 

- Equidade: deve contemplar igualmente todos os estudantes, levando em 

conta as características e valores de sua comunidade. 
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5. Proposta Pedagógica de Assessoria 

  

 Este trabalho visa apresentar uma proposta pedagógica de Assessoria 

Educacional, para auxiliar os interessados em criar, trabalhar com e gerir um 

ou mais cursos a distância. O intuito é capacitar profissionais que se 

interessem pela Educação a Distância, uma vez que, atualmente, há uma 

expansão muito grande do número de cursos oferecidos nessa modalidade.  

 Observamos que, com a globalização, recebemos muitas informações 

em pouco tempo, os conhecimentos produzidos "giram o mundo" em poucos 

minutos através da Internet, estamos sempre procurando aprimorar nossos 

conhecimentos, queremos aproveitar muita coisa em pouco tempo. 

Percebemos que o tempo passa depressa e, às vezes, acabamos não 

aproveitando "as coisas simples da vida". Dizemos que estamos sempre sem 

tempo...  

 Então, a Educação a Distância apresenta-se como uma modalidade de 

ensino na qual o aluno pode fazer um curso e estudar através de ferramentas 

que possibilitem uma maior flexibilidade: tanto em relação à mobilidade quanto 

em relação ao seu tempo de aprendizado. Assim, muito mais do que saber 

criar, é necessário gerir e aprimorar os conhecimentos em relação à EAD, 

conscientizando-se de que essa modalidade está sendo e será cada vez mais 

utilizada pelos estudantes.   

 O propósito pedagógico da Assessoria Flexis é trabalhar da seguinte 

maneira: 

 - Ministrar aulas individuais ou em pequenos grupos (até 10 pessoas), 

em empresas ou escolas, nas quais serão explicados os processos para a 

montagem de uma aula virtual, além das principais funcionalidades do 

programa Microsoft Power Point.  

 - Promover aulas e palestras relacionadas ao funcionamento de cursos 

de Educação a Distância abordando a legislação, questões e desafios para que 

haja EaD de qualidade.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1) Divulgar a legislação relacionada à Educação a Distância  

2) Debater e buscar possíveis soluções para os desafios da Educação a 

Distância 

3) Promover uma constante reflexão acerca da qualidade da Educação de uma 

maneira geral. 

 

METODOLOGIA  

- Aulas individuais ou em pequenos grupos 

- Palestras e debates 

- Utilização de computadores para demonstrações  

 

AVALIAÇÃO 

 - Contínua, através dos avanços obtidos ao longo do curso 

 

CRONOGRAMA 

- De acordo com disponibilidade dos clientes 

 

PREÇO DOS SERVIÇOS 

 - R$ 640,00 por curso completo sobre montagem de aulas e cursos de EaD. 

Pretende-se trabalhar com grupos de, no máximo, 10 pessoas, totalizando uma 

renda de R$ 6.400,00 por cliente. A meta inicial é atender a, no máximo, dois 

clientes por mês, gerando uma renda mensal de R$ 12.800. 

- Por palestra/debates, será cobrado o equivalente a R$ 1.300,00 pelo período 

de uma hora. A meta inicial é promover 3(três) palestras/debates mensais, 

totalizando R$3.900 mensais. 

- No total, estima-se uma renda de R$16.700,00 mensais. Sendo que 17% de 

cada nota fiscal emitida serão descontados. 

  

 A Assessoria Flexis S/C Ltda estará sediada na Rua Alvarenga, 2185 - 

Butantã - São Paulo/SP 
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 Seu espaço físico abrange: uma recepção, duas salas (uma particular e 

outra reservada a reuniões, debates, palestras) e três banheiros (sendo um 

para cadeirantes).  
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RECURSOS HUMANOS 

 

EQUIPE SALÁRIOS (R$)  

1 Pedagoga Consultora 4.000,00 

1 Secretária/Telefonista 1.300,00 

1 Faxineira  500,00 

TOTAL COM PESSOAL 5.800,00 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

EQUIPAMENTOS E MÓVEIS VALORES (R$)  

02 Desktops 3.600,00 

01 Notebook 2.000,00 

02 Mesas para Escritório (c/ cadeiras) 820,00 

02 Aparelhos Telefônicos Fixos 140,00 

01 sofá 1.000 

04 prateleiras 1.000 

02 Armários  1200,00 

01 Bebedouro  250,00 

01 Frigobar 630,00 

04 Lixeiras (3 simples) 300,00 

01 Impressora Multifuncional (c/ fax) 260,00 

01 Mesa de Reunião com 10 cadeiras 3.000,00 

01 Data show c/ telão 1.880.00 

TOTAL COM MATERIAIS 16.080,00 

 

CUSTOS FIXOS MENSAIS VALORES (R$) APROX.  

Aluguel do imóvel 750,00 

Impostos 300,00 

Telefone e Internet 100,00 

Luz 180,00 
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Material de Limpeza 100,00 

Material de Escritório 350,00 

TOTAL 1.780,00 

 

Capital investido na Assessoria  R$ 60.000 

Total das Despesas R$ 23.660,00 

  

Reserva de Caixa R$ 36.340,00 

  

 

 

 

CONTRATO SOCIAL 

 

Contrato Social (Sociedade Limitada) de acordo com o Código Civil/2002 

   

1.    Andrea Eiko Kanegae , brasileira, solteira, nascida em 11/12/1985, 

assistente de cursos a distância, CPF 000.000.000-00, RG 22.222.222-2 SSP-

SP, domiciliada na Rua Tomás Vila Real, nº 49, no bairro do Jardim Consórcio, 

Sp, CEP 04437-080 e 

2.    Gustavo Roberto Ciuffo , brasileiro, solteiro, nascido em 01/09/1982, 

engenheiro químico, CPF 333.333.333-33, RG 44.444.444-4 constituem uma 

sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial Flexis S/C Ltda e terá sede e 

domicilio na (Rua Alvarenga, 2185, Butantã, São Paulo/SP CEP:05509-005). 

2ª O capital social será R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) dividido em 30.000 

(trinta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato 

em moeda corrente do País, pelos sócios: Andrea Eiko Kanegae, nº de quotas: 

30.000 R$ 30.000,00 e Gustavo Roberto Ciuffo, nº de quotas: 30.000 R$ 

30.000,00 

3ª O objeto será uma assessoria educacional de Educação a Distância. 
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4ª A sociedade iniciará suas atividades em 26/01/09 e seu prazo de duração é 

indeterminado.  

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 

igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 

postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 

contratual pertinente.  

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.  

7ª A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, com os poderes e 

atribuições de administradores, autorizado  o uso do nome empresarial, 

vedado, no entanto,  em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 

obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.  

8ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 

cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 

apurados.  

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.  

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.  

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título 

de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.  

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 

inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus 

haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 

levantado.  
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Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 

que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.  

13ª (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) 

impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a 

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a 

propriedade.  

14ª Fica eleito o foro de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste contrato.  

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 

03 (três) vias. 

São Paulo, 30 de novembro de 2008. 

  

_________________________   ______________________ 

       Andrea Eiko Kanegae                                          Gustavo Roberto Ciuffo 

 

Visto: ______________  

 

Testemunhas:  

 

______________________________ 

AKIRA KANEGAE  

 

_______________________________ 

YUKIKO NAKAMURA KANEGAE 

 

 

 

Obs: Os números dos documentos acima referidos são fictícios. 
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6. Conclusões  

 

Através do presente trabalho pude perceber a importância de um trabalho 

de pesquisa aliado à prática. Enquanto buscava os materiais pertinentes a essa 

trabalho, encontrava cada vez mais informações, cada vez mais reportagens e 

bibliografias relacionadas ao tema. Tive uma certa dificuldade para selecionar o 

que julguei ser mais importante, mas acredito que, a partir desse trabalho, é 

possível compreender um pouco mais sobre Educação a Distância, quebrando 

todos os preconceitos existentes e buscando sempre melhorar a qualidade da 

Educação como um todo. 

Acredito que, a partir da leitura desse trabalho, é possível perceber quão 

difícil é o trabalho de um gestor escolar. Não somente nos cursos presenciais, 

mas também nos cursos de educação a distância. É preciso se preocupar com 

muitos detalhes e ter a consciência de que não estamos formando simples 

alunos, mas estamos formando cidadãos, matéria humana cheia de desejos, 

sentimentos, dificuldades e facilidades, cada um com uma história de vida e 

uma “bagagem” diferente. 

Toda a pesquisa aqui presente resultou na proposta pedagógica de 

intervenção refletida na criação da assessoria. Através dela, oferecemos 

informações sobre cursos a distância, não somente dando informações teóricas 

e legislativas, mas também conscientizando os interessados de que é preciso 

buscar qualidade em tudo o que é feito, que não é possível educar sem ter 

qualidade. Busca-se esclarecer que não podemos oferecer o que Paulo Freire 

chamava de “educação bancária”, na qual o aluno paga a matrícula e é 

esquecido. É preciso estar atento ao aluno, aos seus anseios, é preciso 

acompanhá-lo, conhecer sua singularidade e suas complexidades. 

“Nada do que é humano me é alheio”. (Friedrich Nietzsche, filósofo 

alemão do século XIX)  
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7. Cronograma  

 

 
Atividades 

 
Março  

 
Abril 

 
Maio 

 
Junho 

 
Julho 

 
Agosto 

 
Setembro 

 
Outubro 

 
Novembro 

1) Escolha do 
tema 

                  

2) Elaboração 
da Introdução e 
Justificativa 

                  

3) Definição do 
Problema 

                  

4) Definição 
dos Objetivos 

                  

5)Pressupostos 
que geram 
hipóteses ou 
interrogações 

                  

6) Referenciais 
Teóricos 

                  

7) Pesquisa 
teórica e da 
legislação 

                  

8) Plano de 
Intervenção 

                  

9) Entrega e 
apresentação 
do trabalho 
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http://portal.webaula.com.br/noticia.aspx?sm=noticias&codnoticia=947 
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9. Anexos 

 

I. DOCUMENTO: REFERENCIAIS DE QUALIDADE DE CURSOS A  

DISTÂNCIA  

  

 Os referenciais aqui sugeridos não têm força de lei, mas servirão para 

orientar as Instituições e as Comissões de Especialistas que forem analisar 

projetos de cursos a distância. 

 O princípio-mestre é o de que não se trata apenas de tecnologia ou de 

informação: o fundamento é a educação da pessoa para a vida e o mundo do 

trabalho. São dez os itens básicos que devem merecer a atenção das 

instituições que preparam seus cursos e programas a distância: 

 

1. compromisso dos gestores; 

2. desenho do projeto; 

3. equipe profissional multidisciplinar; 

4. comunicação/interação entre os agentes; 

5. recursos educacionais; 

6. infra-estrutura de apoio; 

7. avaliação contínua e abrangente; 

8. convênios e parcerias; 

9. transparência nas informações; 

10. sustentabilidade financeira. 

  

 Além dos aspectos aqui apontados, a Instituição poderá acrescentar 

outros mais específicos e que atendam a particularidades de sua organização e 

necessidades sócioculturais de sua clientela, cidade, região. 

 

1. COMPROMISSO DOS GESTORES 

 A decisão de oferecer cursos a distância exige muitos investimentos. 

São investimentos em preparação de pessoal (muitas vezes incluindo 

contratação de profissionais com perfis e competências diversas ou 



42 

complementares ao quadro da instituição), em infra-estrutura tecnológica, em 

produção de materiais didáticos, em sistemas de comunicação, monitoramento 

e gestão, em implantação de pólos descentralizados, em logística de 

manutenção e de distribuição de produtos, entre outros. Conforme o caso, são 

necessárias alterações no arcabouço normativo, pois a legislação existente 

nem sempre contempla profissionais que se dedicam ao trabalho a distância e 

alunos que não freqüentam regularmente os campi das instituições. 

 Todos esses investimentos envolvem recursos financeiros e tempo. Não 

se montam cursos a distância de qualidade em dois ou três meses. Portanto, a 

decisão e o compromisso dos gestores das instituições e dos sistemas 

educacionais é fundamental para o sucesso de uma política de cursos a 

distância. 

 O Brasil é pródigo em exemplos de professores muito competentes no 

uso de tecnologias e educação a distância. Mas quase sempre eles foram 

vistos como grupos de excêntricos ou visionários, que se dedicaram às 

pesquisas nesse campo sem apoio oficial – quando muito, alcançavam a 

piedosa complacência dos gestores. Algumas vezes, os grupos que atuavam 

na área, disputavam entre si, em vez de, unidos, buscarem a sensibilização 

dos dirigentes. O resultado disso foi que a educação a distância ficou sendo 

uma ilha em nossas universidades e instituições. 

 Neste momento histórico, desprezar ou mesmo minimizar a importância 

das tecnologias na educação presencial e a distância é errar de século. Todo 

gestor – de instituição e de sistema de ensino – precisa refletir sobre o 

compromisso que significa educar no século XXI. 

 Décadas atrás, o grande mestre Paulo Freire alertava para uma 

educação “identificada com as condições de nossa realidade. Realmente 

instrumental, porque integrada ao nosso tempo e ao nosso espaço e levando o 

homem a refletir sobre sua ontológica vocação de ser sujeito”. 

 Nosso tempo hoje é o das crianças e jovens que nasceram, vivem e irão 

trabalhar numa sociedade em permanente desenvolvimento tecnológico. Nosso 

espaço é o de um mundo plugado a uma rede que afeta a todos, mesmo 

àqueles que não estão diretamente conectados. 
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 A educação que oferecemos deve livrar o homem da massificação e da 

manipulação e contribuir para que cada um possa ser o autor de sua própria 

história de forma competente, responsável, crítica, criativa e solidária. Dessa 

forma, cabe ao gestor: 

·  informar-se sobre o potencial das tecnologias na educação presencial e a 

distância; 

·  avaliar com clareza o que é novo e o que é permanente em educação 

(tecnologias de ponta não eliminam a necessidade do domínio escrito e falado 

da língua; do desenvolvimento do raciocínio lógico; da aquisição dos conceitos 

matemáticos, físicos e químicos básicos; dos conhecimentos, competências, 

hábitos, atitudes e habilidades necessários para trabalhar e usufruir plena e 

solidariamente a vida); 

·  sensibilizar sua equipe para as mudanças necessárias; 

·  identificar, em conjunto com os profissionais da instituição, quais as áreas 

com maior probabilidade de sucesso para iniciar o processo de inserção das 

tecnologias nos cursos de sua instituição e sua oferta a distância; 

·  coordenar a definição de um plano estratégico de trabalho e seu cronograma; 

·  identificar possíveis parceiros nas áreas pública e privada; 

·  buscar financiamento para apoiar todas as ações que sejam necessárias, em 

especial: preparação e contratação de pessoal, aquisição de infra-estrutura 

tecnológica, produção de materiais didáticos, desenvolvimento de sistemas de 

comunicação, monitoramento e gestão, implantação de pólos descentralizados, 

preparação da logística de manutenção e de distribuição de produtos. 

 

2. DESENHO DO PROJETO 

 Para começo de conversa, educação a distância não é sinônimo de 

redução de tempo de integralização de currículos, cursos e programas. Um 

curso ou programa a distância inserido nos propósitos da educação escolar do 

país, com ela entrelaça seus objetivos, conteúdos, currículos, estudos e 

reflexões. Portanto, deve oferecer ao aluno referenciais teórico-práticos que 

colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes e 

que promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício da 
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cidadania e a qualificação para o trabalho. Ou seja, precisa estar integrado às 

políticas, diretrizes, parâmetros e padrões de qualidade definidos para cada 

nível educacional e para o curso específico. 

 Dessa maneira, se a carga horária para um determinado curso é de 

3.000 horas, o desenho do curso a distância deve equivaler a essa carga 

horária. Cabe ao aluno, em função de sua experiência e conhecimentos 

prévios, encurtar o tempo de estudos. Sua chance de aprender não pode ser 

cortada a priori pela instituição. Quando se fala em flexibilidade da educação a 

distância, não se quer dizer eliminar objetivos, conteúdos, experimentações, 

avaliações. Flexibilidade em educação a distância diz respeito ao ritmo e 

condições do aluno para aprender tudo o que se vai exigir dele por ter 

completado aquele curso, disciplina ou nível de ensino. Obviamente, a 

instituição tem que estar preparada para esse conceito de flexibilidade que vai 

exigir dela grande maleabilidade para responder a diferentes ritmos. 

 Programas, cursos, disciplinas ou mesmo conteúdos oferecidos a 

distância exigem administração, desenho, lógica, linguagem, 

acompanhamento, avaliação, recursos técnicos, tecnológicos e pedagógicos, 

que não são mera transposição do presencial. Ou seja, a educação a distância 

tem sua identidade própria. 

 Uma referência fundamental é a natureza do curso aliada às 

características da clientela. De fato, o uso das novas tecnologias da informação 

e das comunicações pode tornar mais fácil e eficaz a superação das distâncias, 

mais intensa e efetiva a interação professor-aluno, mais educativo o processo 

de ensino-aprendizagem, mais verdadeira e veloz a conquista de autonomia 

pelo aluno. Nem sempre, porém, será possível sua utilização, dadas as 

possibilidades de acesso da clientela (alunos sem linhas telefônicas, 

computadores etc...) 

 Programas a distância podem, portanto, apresentar diferentes desenhos 

e múltiplas combinações de linguagens e recursos educacionais e 

tecnológicos, respeitando sempre o fato de que não podem abrir mão da 

qualidade em todo o processo. O certificado ou diploma recebido por um curso 

feito a distância deve ter o mesmo valor que um realizado de forma presencial. 
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 A educação a distância, portanto, não é sinônimo de curso supletivo de 

ensino fundamental ou médio a distância. 

 Tendo em vista as considerações anteriores, uma instituição que deseje 

ofertar cursos ou programas a distância com qualidade deverá: 

 

1 De acordo com o artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

educação escolar abrange a educação básica (infantil, fundamental e média) e 

a superior. 

2 Material televisivo, por exemplo, não representa um problema para a quase 

totalidade dos alunos brasileiros, visto que, segundo o IBGE, 87,7% das casas 

brasileiras têm aparelho de televisão. O percentual, entretanto, não se estende 

a aparelhos de videocassete. 

· conhecer a legislação sobre educação a distância e todos os instrumentos 

legais que regem a educação escolar brasileira, em especial os das áreas 

escolhidas; 

· atender às orientações do Conselho Nacional de Educação-CNE, dos 

Conselhos Estaduais de Educação e aos padrões de qualidade traçados para 

cada curso ou programa, respeitando objetivos, diretrizes curriculares 

nacionais, critérios de avaliação, perfil do profissional, dentre outros, além de 

explicitar a flexibilização da carga horária e do período previsto para 

integralização do currículo; 

· considerar também sugestões das entidades de classe, conforme a área do 

curso proposto; 

· somente começar a oferta do curso ou programa com o parecer do Conselho 

de Educação competente; 

· participar das avaliações nacionais, como Provão, SAEB, ENEM e estaduais, 

quando houver; 

· respeitar as exigências que a Lei 9.394/96 estabelece para ingresso no ensino 

superior: classificação em processo seletivo e conclusão do ensino médio ou 

equivalente (artigo 44, inciso II). 

· estabelecer as bases filosóficas e pedagógicas de seu curso ou programa a 

distância; 
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· iniciar a oferta somente quando tiver testado sua capacidade de atender tanto 

às atividades comuns quanto resolver questões contingenciais, de forma a 

garantir continuidade e o padrão de qualidade estabelecido para o curso; 

· distribuir responsabilidades de administração, gerência e operacionalização 

do sistema a distância; 

· identificar características e situação dos alunos potenciais; 

· preparar seus recursos humanos para o desenho de um projeto que encontre 

o aluno onde ele estiver, oferecendo-lhe todas as possibilidades de 

acompanhamento, tutoria e avaliação, permitindo-lhe elaborar 

conhecimentos/saberes, adquirir hábitos, habilidades e atitudes, de acordo com 

suas possibilidades; 

· analisar o potencial de cada meio de comunicação e informação (impressos, 

televisão, Internet, teleconferência, computador, rádio, fitas de audiocassete, 

videocassete, momentos presenciais, dentre outros), compatibilizando-os com 

a natureza do curso a distância que deseja oferecer e as características de 

seus alunos; 

· pré-testar materiais didáticos e recursos tecnológicos a serem usados no 

programa, oferecendo manuais de orientação aos alunos; 

· providenciar suporte pedagógico, técnico e tecnológico aos alunos e aos 

professores/tutores e técnicos envolvidos no projeto, durante todo o desenrolar 

do curso, de forma a assegurar a qualidade no processo; 

· apresentar aos alunos o cronograma completo do curso, cumprindo-o para 

garantir a tranqüilidade durante o processo; 

· prever os espaços para estágios supervisionados determinados pela 

legislação, oferecer a estrutura adequada aos professores responsáveis por 

esse exercício, inclusive considerando alunos fora da sede, garantindo 

momentos privilegiados de articulação teoria-prática; 

· preparar plano de contingência para que não falte ao aluno o suporte 

necessário; 

· comprometer-se formalmente ante os alunos a, em caso de descontinuidade 

do programa, motivada pela própria instituição, assegurar-lhes as 
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condições/certificações necessárias para que possam pedir aproveitamento de 

estudos em outro estabelecimento ou programa. 

 

3. EQUIPE PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR 

  

 “Como a senhora sabe, cursos a distância não têm professores.” Essa 

frase foi dita a mim por uma diretora de instituição que desejava trabalhar a 

distância. É um grande equívoco considerar que programas a distância podem 

dispensar o trabalho e a mediação do professor. Nos cursos a distância, os 

professores vêem suas funções se expandirem. Segundo Authier (1998), “são 

produtores quando elaboram suas propostas de cursos; conselheiros, quando 

acompanham os alunos; parceiros, quando constroem com os especialistas em 

tecnologia abordagens inovadoras de aprendizagem”. 

 Importantes mudanças acontecem quando os professores decidem 

trabalhar com tecnologias na educação presencial ou a distância. Em primeiro 

lugar, passam a ser aprendizes de novo: aprendizes de diferentes tecnologias, 

linguagens e modos de comunicação. Aprendem a gerenciar a sala de aula – 

presencial ou virtual – de uma outra forma. Aprendem, também, a conhecer a 

Lei de Direitos Autorais: o direito dos autores nos quais desejam se basear e os 

próprios direitos, já que passam a ser produtores de impressos, CDRoms e 

páginas na Internet. Aprendem, ainda, a conviver com alunos que 

eventualmente conhecem mais a tecnologia do que eles mesmos, 

estabelecendo uma relação de aprendizado recíproco. 

 É importante ter clareza de que educação se faz com e para pessoas. 

Por trás de um software inteligente, de um impresso instigante, de uma página 

multimídia bem montada, de um vídeo motivador, existem a competência e 

criatividade de educadores e de outros profissionais comprometidos com a 

qualidade da educação. 

 A instituição que oferece curso ou programas a distância, além dos 

professores especialistas nas disciplinas ofertadas e parceiros no coletivo do 

trabalho político-pedagógico do curso, deve contar com as parcerias de 

profissionais das diferentes TICs, conforme a proposta do curso e ainda: 
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· dispor de educadores capazes de: 

a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; 

b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular de articulado a 

procedimentos 

e atividades pedagógicas, inclusive interdisciplinares; 

c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e 

atitudes; 

d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia etc., básicas e 

complementares; 

e) elaborar textos para programas a distância; 

f) apreciar avaliativamente o material didático antes e depois de ser impresso, 

videogravado, audiogravado, etc, indicando correções e aperfeiçoamentos; 

g) motivar, orientar, acompanhar e avaliar os alunos; 

h) auto-avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de 

um projeto de curso ou programa a distância; 

i) fornecer informações aos gestores e outros membros da equipe no sentido 

de aprimorar continuamente o processo; 

· apresentar currículo e documentos necessários que comprovem a 

qualificação dos diretores, coordenadores, professores, tutores, 

comunicadores, pesquisadores e outros profissionais integrantes da equipe 

multidisciplinar responsável pela concepção, tecnologia, produção, marketing, 

suporte tecnológico e avaliação decorrentes dos processos de ensino e 

aprendizagem a distância; 

· considerar, na carga horária de trabalho dos professores, o tempo necessário 

para atividades de planejamento e acompanhamento das atividades 

específicas de um programa de educação a distância; 

· indicar a política da instituição para capacitação e atualização permanente 

dos profissionais contratados; 

· estabelecer uma proporção professor-alunos que garanta boas possibilidades 

de comunicação e acompanhamento. 
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4. COMUNICAÇÃO/INTERATIVIDADE ENTRE PROFESSOR E ALUNO 

 

 O aluno é sempre o foco de um programa educacional e um dos pilares 

para garantir a qualidade de um curso a distância é a comunicação entre 

professores e alunos, hoje enormemente facilitada pelo avanço das TICs. 

 A relação via correio, sozinha, típica dos cursos por correspondência 

antigos, não mais reflete o estágio atual de desenvolvimento tecnológico no 

campo da comunicação. Assim, para atender às exigências de qualidade do 

processo pedagógico atual - salvo em algum caso muito específico, de aluno 

que resida em local isolado e sob condições muito peculiares em que sempre 

será admitida esta forma de comunicação – também devem ser oferecidas as 

atuais condições de telecomunicação (telefone, fax, correio eletrônico, 

teleconferência, fórum de debate em rede, etc...) . 

 Junto com a interação professor-aluno, a relação entre colegas de curso, 

mesmo a distância, é uma prática muito valiosa, capaz de contribuir para evitar 

o isolamento e manter um processo instigante, motivador de aprendizagem, 

facilitador de interdisciplinaridade e de adoção de atitudes de respeito e de 

solidariedade ao outro. 

 Sempre que necessário, os cursos a distância devem prever momentos 

presenciais. Sua freqüência deve ser determinada pela natureza da área do 

curso oferecido. O encontro presencial no início do processo tem se mostrado 

importante para que os alunos conheçam professores, técnicos de apoio e 

seus próprios colegas, facilitando, assim, contatos futuros a distância. 

 Para assegurar a comunicação/interatividade professor-aluno, a 

instituição deverá: 

· apresentar como se dará a interação entre alunos e professores, ao longo do 

curso a distância e a forma de apoio logístico a ambos; 

· quantificar o número de professores/hora disponíveis para os atendimentos 

requeridos pelos alunos; 

· informar a previsão dos momentos presenciais planejados para o curso e qual 

a estratégia a ser usada; 
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· informar aos alunos, desde o início do curso, nomes, horários, formas e 

números para contato com professores e pessoal de apoio; 

· informar locais e datas de provas e datas-limite para as diferentes atividades 

(matrícula, recuperação e outras); 

· garantir que os estudantes tenham sua evolução e dificuldades regularmente 

monitoradas e que recebam respostas rápidas a suas perguntas bem como 

incentivos e orientação quanto ao progresso nos estudos; 

· assegurar flexibilidade no atendimento ao aluno, oferecendo horários 

ampliados e/ou plantões de atendimento; 

· dispor de centros ou núcleos de atendimento ao aluno –próprios ou 

conveniados - inclusive para encontros presenciais; 

· valer-se de modalidades comunicacionais sincrônicas como teleconferências, 

chats na Internet, fax, telefones, rádio para promover a interação em tempo real 

entre docentes e alunos; 

· facilitar a interação entre alunos, sugerindo procedimentos e atividades, 

abrindo sites e espaços que incentivem a comunicação entre colegas de curso; 

· acompanhar os profissionais que atuam fora da sede, assegurando a esses e 

aos alunos o mesmo padrão de qualidade da matriz; 

· orientar todos os profissionais envolvidos no programa e organizar os 

materiais educacionais de modo a atender sempre o aluno, mas também a 

promover autonomia para aprender e para controlar o próprio desenvolvimento; 

· abrir espaço para uma representação de estudantes que estudam a distância, 

de modo a receber feedback e aperfeiçoar os processos. 

 

5. RECURSOS EDUCACIONAIS 

 

 A experiência em cursos presenciais não é suficiente para assegurar a 

qualidade de materiais educacionais que serão veiculados por diferentes meios 

de comunicação e informação. Cada recurso utilizado - material impresso, 

vídeos, programas televisivos, radiofônicos, videoconferências, páginas Web e 

outros – tem sua própria lógica de concepção, de produção, de linguagem, de 

uso do tempo. Seu uso combinado deve ser harmônico e traduzir a concepção 
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de educação da instituição de ensino, possibilitando o alcance dos objetivos 

propostos. 

 Não há um modelo único para o Brasil. Com sua pluralidade cultural e 

diversidade sócio-econômica, o país pode conviver com diferentes projetos, 

desde os mais avançados em termos tecnológicos até os mais tradicionais, 

como os impressos. O importante na hora de definir a mídia é pensar naquela 

que chega ao aluno onde quer que ele esteja. 

 Com o avanço e disseminação das TICs e o progressivo barateamento 

dos equipamentos, as instituições podem elaborar seus cursos a distância 

baseadas não só em material impresso mas, na medida do possível, também 

em material sonoro, visual, audiovisual, incluindo recursos eletrônicos e 

telemáticos. 

 Assim, na construção de um curso ou programa a distância é 

necessário: 

· definir quais as mídias serão utilizadas na construção da proposta 

pedagógica; 

· considerar que a convergência dos equipamentos e a integração entre 

materiais impressos, radiofônicos, televisivos, de informática, de 

teleconferências, dentre outros, acrescida da mediação dos professores - em 

momentos presenciais ou virtuais - criam ambientes de aprendizagem ricos e 

flexíveis; 

· considerar que a educação a distância pode levar a uma centralização na 

disseminação do conhecimento e, portanto, na elaboração do material 

educacional, abrir espaço para que o estudante reflita sobre sua própria 

realidade, possibilitando contribuições de qualidade educacional, cultural e 

prática ao aluno; 

· associar os materiais educacionais entre si e a módulos/unidades de 

estudos/séries, indicando como o conjunto desses materiais se inter-relaciona, 

de modo a promover a interdisciplinaridade e a evitar uma proposta 

fragmentada e descontextualizada do programa. 

· incluir no material educacional um guia - impresso e/ou disponível na rede– 

que: 
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a) oriente o aluno quanto às características da educação a distância e quanto a 

direitos, deveres e atitudes de estudo a serem adotadas, 

b) informe sobre o curso escolhido e a caracterização dos equipamentos 

necessários ao desenvolvimento do curso, nos casos das propostas on line,  

c) esclareça como se dará a comunicação com professores, colegas, pessoal 

de apoio tecnológico e administrativo, 

d) apresente cronograma, períodos/locais de presença obrigatória, o sistema 

de acompanhamento e avaliação, bem como todas as orientações que lhe 

darão segurança durante o processo educacional. 

· informar, de maneira clara e precisa, que meios de comunicação e informação 

serão colocados à disposição do aluno (livros-textos, cadernos de atividades, 

leituras complementares, roteiros, obras de referência, Web-sites, vídeos, ou 

seja, um conjunto - impresso e/ou disponível na rede - que se articula com 

outros meios de comunicação e informação para garantir flexibilidade e 

diversidade); 

· detalhar nos materiais educacionais que competências cognitivas, habilidades 

e atitudes o aluno deverá alcançar ao fim de cada unidade, módulo, disciplina, 

oferecendo-lhe oportunidades sistemáticas de auto-avaliação; 

· utilizar plataformas de aprendizagem - no caso de cursos por meio de redes 

(intranet ou Internet) - que favoreçam trabalhos colaborativos, unindo alunos 

fisicamente distantes; 

· desenvolver laboratórios virtuais de Física, Química, Matemática, Biologia, 

línguas e outros ambientes virtuais que favoreçam a aprendizagem das 

diversas disciplinas do currículo e facilitem a experimentação nos momentos 

presenciais em laboratórios reais; 

· definir critérios de avaliação de qualidade dos materiais; 

· estimar o tempo que o correio leva para entregar o material educacional e 

considerar esse prazo para evitar que o aluno se atrase ou fique impedido de 

estudar, comprometendo sua aprendizagem; 

· dispor de esquemas alternativos mais velozes para casos eventuais; 

· respeitar, na preparação de material, aspectos relativos à questão de direitos 

autorais, da ética, da estética, da relação forma-conteúdo. 
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6. INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 

 Além de mobilizar recursos humanos e educacionais, um curso a 

distância exige a montagem de infra-estrutura material proporcional ao número 

de alunos, aos recursos tecnológicos envolvidos e à extensão de território a ser 

alcançada, o que representa um significativo investimento para a instituição. 

 A infra-estrutura material refere-se aos equipamentos de televisão, 

videocassetes, audiocassetes, fotografias, impressoras, linhas telefônicas, 

inclusive dedicadas para Internet e serviços 0800, fax, equipamentos para 

produção audiovisual e para videoconferência, computadores ligados em rede 

e/ou stand alone e outros, dependendo da proposta do curso. 

 Fique-se atento ao fato de que um curso a distância não exime a 

instituição de dispor de centros de documentação e informação ou mediatecas 

(que articulam bibliotecas, videotecas, audiotecas, hemerotecas e infotecas 

etc.), inclusive virtuais, para prover suporte a alunos e professores. 

 Compõem, ainda, a infra-estrutura material de um curso a distância os 

núcleos para atendimento ao aluno, inclusive em cidades e pólos que estejam 

distantes da sede da instituição. 

 Esses núcleos ou pólos devem ser adequadamente equipados para que 

os alunos distantes da sede tenham a mesma qualidade de atendimento que 

aqueles que residem perto e podem beneficiar-se eventualmente da infra-

estrutura física da instituição. 

 Na construção de um programa ou curso a distância, a instituição 

deverá: 

· indicar e quantificar os equipamentos necessários para instrumentalizar o 

processo pedagógico e a relação proporcional aluno/meios de comunicação 

· dispor de acervo atualizado, amplo e representativo de livros e periódicos, 

acervo de imagens, áudio, vídeos, sites na Internet, à disposição de alunos e 

professores; 

· definir política de reposição, manutenção, modernização e segurança dos 

equipamentos da sede e dos pólos ou núcleos descentralizados; 
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· adotar procedimentos que garantam o atendimento a cada aluno, 

independente do local onde ele esteja (por exemplo: confeccionar embalagens 

especiais para entrega e devolução segura dos livros, periódicos e materiais 

didáticos); 

· definir onde serão feitas as atividades práticas em laboratórios e os estágios 

supervisionados, inclusive para alunos fora da localidade, sempre que a 

natureza e currículo do curso exigir; 

· oferecer, sempre que possível, laboratórios, bibliotecas e museus virtuais bem 

como os muitos recursos que a informática torna disponível; 

· organizar e manter os serviços básicos, como: 

a) cadastro de alunos e de professores; 

b) serviços de controle de distribuição de material e de avaliações; 

c) serviço de registros de resultados de todas as avaliações e atividades 

realizadas pelo aluno, prevendo-se, inclusive recuperação e a possibilidade de 

certificações parciais; 

d) serviço de manutenção dos recursos tecnológicos envolvidos; 

· designar pessoal de apoio para momentos presenciais e de provas, 

· selecionar e capacitar pessoal dos pólos ou núcleos para atendimento ao 

aluno, inclusive os que ficam fora da sede. 

 

7. AVALIAÇÃO DE QUALIDADE CONTÍNUA E ABRANGENTE 

 

 Cursos e programas a distância, pelo seu caráter diferenciado e pelos 

desafios que enfrentam, devem ser acompanhados e avaliados em todos os 

seus aspectos, de forma sistemática, contínua e abrangente. 

 Duas dimensões devem ser contempladas na proposta de avaliação: (1) 

a que diz respeito ao aluno e (2) a que se refere ao curso como um todo, 

incluindo os profissionais que nele atuam. 

 Na educação a distância, o modelo de avaliação da aprendizagem do 

aluno deve considerar seu ritmo e ajudá-lo a desenvolver graus ascendentes 

de competências cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar 

os objetivos propostos, conforme indicado no item 1 deste documento. 
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 Mais que uma formalidade legal, a avaliação deve permitir ao aluno 

sentir-se seguro quanto aos resultados que vai alcançando no processo de 

ensino-aprendizagem. A avaliação do aluno feita pelo professor deve somar-se 

à auto-avaliação, que auxilia o estudante a tornar-se mais autônomo, 

responsável, crítico, capaz de desenvolver sua independência intelectual. 

 A avaliação responsável é fundamental para que o diploma conferido 

seja legitimado pela sociedade. Reconhecendo na avaliação um dos aspectos 

fundamentais para a qualidade de um processo de ensino e aprendizagem, a 

instituição deve: 

· estabelecer o processo de seleção dos alunos; 

· informar, quando houver, a existência de um módulo introdutório – obrigatório 

ou facultativo - que leve ao domínio de conhecimentos e habilidades básicos, 

referente à tecnologia utilizada e/ou ao conteúdo programático do curso, 

assegurando a todos um ponto de partida comum; 

· definir como será feita a avaliação da aprendizagem do aluno, tanto no 

processo como as finais – estas, presenciais, conforme exige a legislação em 

vigor; 

· definir como será feita a recuperação de estudos e as avaliações decorrentes 

dessa recuperação; 

· considerar a possibilidade de aceleração de estudos (artigo 47, parágrafo 2º 

da Lei 9.394/96) e a forma de avaliação, caso haja implicações no período de 

integralização e no cronograma estabelecidos a priori pela instituição; 

· considerar como será feita a avaliação de alunos que têm ritmo de 

aprendizagem diferenciado e a possibilidade de avaliar as competências e 

conhecimentos adquiridos em outras oportunidades; 

· tornar públicas todas as informações referentes às avaliações desde o início 

do processo, para que o aluno não seja surpreendido; 

· tomar todas as precauções para garantir sigilo e segurança nas avaliações 

finais, zelando pela confiabilidade dos resultados; 

· desenhar um processo contínuo de avaliação quanto: 

a) à aprendizagem dos alunos 

b) às práticas educacionais dos professores ou tutores; 



56 

c) ao material didático (seu aspecto científico, cultural, ético e estético, didático-

pedagógico, motivacional, de adequação aos alunos e às TIC e informação 

utilizadas, a capacidade de comunicação, dentre outros) e às ações dos 

centros de documentação e informação (midiatecas); 

d) ao currículo (sua estrutura, organização, encadeamento lógico, relevância, 

contextualização, período de integralização, dentre outros); 

e) ao sistema de orientação docente ou tutoria (capacidade de comunicação 

através de meios eficientes; de atendimento aos alunos em momentos a 

distância e presenciais; orientação aos estudantes; avaliação do desempenho 

dos alunos; avaliação de desempenho como professor; papel dos núcleos de 

atendimento; desenvolvimento de pesquisas e acompanhamento do estágio, 

quando houver); 

f) à infra-estrutura material que dá suporte tecnológico, científico e instrumental 

ao curso; 

g) ao projeto de educação a distância adotado (uma soma dos itens anteriores 

combinada com análise do fluxo dos alunos, tempo de integralização do curso, 

interação, evasão, atitudes e outros); 

h) à realização de convênios e parcerias com outras instituições; 

i) à meta-avaliação (um exame crítico do processo de avaliação utilizado: seja 

do desempenho dos alunos, seja do desenvolvimento do curso como um todo). 

· considerar as vantagens de uma avaliação externa; 

· avaliar a participação dos alunos em avaliações nacionais como Provão, 

SAEB, ENEM. 

 

8. CONVÊNIOS E PARCERIAS 

 

 Implantar um curso a distância exige alto investimento em profissionais, 

conhecimento, material didático, infra-estrutura tecnológica e serviços de apoio 

e manutenção dos mesmos, inclusive nos pólos ou núcleos de atendimento. 
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 Assim, na fase inicial, e mesmo na seqüência, pode ser aconselhável a 

celebração de convênios, parcerias e acordos técnicos com e entre 

universidades, instituições de ensino superior, secretarias de educação, 

empresas privadas e outros, de forma a garantir elevado padrão de qualidade 

ao curso e legitimidade ao certificado ou diploma oferecido. 

 Na implantação de um curso ou programa a distância, a instituição: 

· poderá celebrar convênios, parcerias e acordos, identificando qual o papel de 

cada conveniado ou parceiro no projeto; 

· deverá orientar instituições estrangeiras com as quais eventualmente 

estabeleça parceria quanto ao processo de credenciamento e autorização de 

curso e demais aspectos da legislação brasileira, visto que esta é a que 

prevalece nas relações contratuais entre instituição-aluno e é a instituição 

nacional que responde perante as autoridades constituídas, devendo ficar 

explícito que a responsabilidade edireção do processo cabe a esta; 

· deverá informar a instituição responsável pela certificação do curso; 

· deverá comprovar, em caso de acordo internacional, que a tecnologia 

utilizada seja passível de absorção pela instituição nacional, buscando-se a 

independência tecnológica. 

 

9. TRANSPARÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES 

 

 Para muitos alunos, parece ser fácil estudar a distância. Na verdade não 

é. Estudar a distância exige perseverança, autonomia, capacidade de organizar 

o próprio tempo, domínio de leitura, interpretação e, eventualmente, de 

tecnologia. 

 Taxas de evasão elevadas muitas vezes decorrem da falta de 

informação prévia e são prejudiciais tanto para os alunos como para as 

instituições que oferecem cursos. 

 Toda a publicidade e o edital de um curso a distância têm uma função 

importante de esclarecimento à população interessada e devem: 

· informar os documentos legais que autorizam o funcionamento do curso; 

· estabelecer direitos que confere e deveres que serão exigidos: 
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a) pré-requisitos para ingresso; 

b) número ideal de horas que o aluno deve dedicar por dia/semana aos 

estudos; 

c) tempo limite para completar o curso; 

d) necessidade de deslocamentos para provas, estágios ou laboratórios e 

locais onde serão realizadas; 

e) preço e condições de pagamento; 

f) quais os custos cobertos pela mensalidade e que outros custos os alunos 

deverão arcar durante o programa (tais como deslocamentos para participação 

em momentos presenciais, provas, estágios, etc) 

g) materiais e meios de comunicação e informação e outros recursos que 

estarão disponíveis aos alunos; 

h) no caso de cursos on line, indicar as características mínimas que o 

equipamento do aluno deve ter; 

i) modos de interação e de comunicação oferecidos para contato com o 

professor orientador ou tutor; 

j) condições para interromper temporariamente os estudos; 

k) informações sobre como poderá ser abreviada a duração do curso, para 

alunos que tenham demonstrado extraordinário aproveitamento nos estudos, 

conforme prevê o artigo 47, parágrafo 2º da Lei 9.394/96. 

 

10. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

 O investimento em educação a distância – em profissionais, materiais 

educacionais, equipamentos, tempo, conhecimento - é alto e deve ser 

cuidadosamente planejado e projetado de modo a que um curso não tenha que 

ser interrompido antes de finalizado, prejudicando a instituição e, 

principalmente, os estudantes. 

 Para que um curso ou programa a distância possa ser ofertada com 

elevado grau de segurança, a instituição deverá: 
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· desenvolver uma projeção de custos e de receitas realista, levando em 

consideração o tempo de duração do programa, todos os processos 

necessários à implementação do curso e uma estimativa de evasão; 

· considerar os processos de recuperação e aceleração de estudos e as 

avaliações extraordinárias – se houver – e seu impacto na previsão de receitas; 

· considerar a necessidade de revisão e reedição de materiais didáticos e de 

reposição, manutenção e atualização de tecnologia e outros recursos 

educacionais; 

· prever os gastos e investimentos na sede e nos pólos ou núcleos fora da 

localidade; 

· divulgar qual a política e procedimentos a serem adotados pela instituição em 

caso de evasão elevada, de modo a garantir a continuidade e qualidade do 

curso para os alunos que permanecem no processo. 

 


