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RESUMO 

 

BERNARDES, Gisele Gomes Avelar. A política de EaD e as disciplinas semipresenciais:  o 
caso da UEG – campus Goianésia. 314 f. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Goiás – UFG, Goiânia-GO  

Este estudo analisa a oferta das disciplinas semipresenciais implementadas na Universidade 
Estadual de Goiás (UEG) – campus Goianésia, no contexto da política de educação a 
distância (EaD) no Brasil, observando, sobretudo, a trajetória institucional; a gestão, 
organização e coordenação acadêmica; a infraestrutura; a elaboração de materiais específicos; 
e, a formação e estruturação do trabalho docente. Tendo em vista a construção de uma 
abordagem qualitativa, é realizada uma pesquisa exploratória, documental e de campo, do tipo 
estudo de caso, bem como o tratamento e análise dos dados. Além do levantamento 
bibliográfico e do exame de documentos legais, normativos e institucionais de âmbito 
nacional e da UEG, em particular, a pesquisa de campo contempla a realização de entrevistas 
semiestruturadas e de grupos focais com agentes envolvidos no processo de implementação 
das disciplinas semipresenciais, destacadamente gestores, docentes e estudantes. O tratamento 
e análise do material coletado ocorre a partir da triangulação dos dados, combinando fontes e 
técnicas que evidenciem a percepção dos agentes envolvidos no processo. A investigação e a 
exposição contemplam as seguintes categorias: gestão acadêmica e administrativa, 
infraestrutura e tecnologias, docência e mediação pedagógica. A construção do objeto de 
estudo e dessas categorias, em particular, resultam do diálogo com: Dourado (2001); Minayo 
et al. (2005); Souza (2006); Oliveira e Ferreira (2008); Draibe (2011); Rodrigues (2011); 
Minayo (2012); Lima (2013; 2014a; 2014b); Howlett, Ramesh e Perl (2013); Silva e Toshi 
(2015), dentre outros, em articulação com o processo de investigação decorrente das 
entrevistas, dos grupos focais e da análise documental. A pesquisa revela a complexidade da 
política pública de educação superior e de EaD, considerando as bases teóricas conceituais, os 
contextos e as reformas examinadas, sobretudo, a partir dos anos 1990. Essa situação torna-se 
ainda mais significativa com a expansão da EaD no Brasil, considerando especialmente a 
oferta da carga horária a distância em cursos de graduação presencial nas IES públicas e 
privadas. Concluiu-se que a política de EaD, especialmente a oferta de disciplinas 
semipresenciais nos cursos de graduação presencial da UEG, foi implementada de maneira 
aligeirada na instituição, sobretudo no campus Goianésia, sem que houvesse um planejamento 
para acolher e estruturar a oferta dessa modalidade de educação. A pesquisa revelou a 
necessidade de uma avaliação mais ampla e crítica da política de EaD na UEG e nos seus 
diferentes campi, sobretudo em termos de investimentos em infraestrutura, tecnologias e 
qualificação de docentes e técnico-administrativos. Mostrou também a necessidade de 
formação continuada de todos os agentes envolvidos, em conformidade com demandas e 
necessidades específicas, tendo em vista a superação dos problemas enfrentados no processo 
de implementação da EaD, acentuados no contexto da reestruturação administrativa da 
universidade.  
 
Palavras-chave: Educação Superior. Política de EaD. Disciplinas Semipresenciais. 
Universidade Estadual de Goiás. 
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ABSTRACT 

BERNARDES, Gisele Gomes Avelar. The Distance Learning policy and the semi-attendance 
subjects: the case of UEG – campus Goianésia. 314 f. Thesis (Doctorate in Education). 
Faculty of Education, Federal University of  Goiás – UFG, Goiânia-GO. 

This study analyzes the offer of semi-attendance subjects implemented at the State University 
of Goiás (UEG) – Goianésia campus, in the context of Distance Learning in Brazil, observing 
mainly the institutional trajectory; the academic management, organization and coordination; 
the infrastructure; the elaboration of specific materials; and the teaching formation and 
structuring work. In a view of building a qualitative approach, exploratory, documentary a 
type case study is carried out. In addition to the bibliographic survey and the examination of 
legal, normative and institutional national scope documents, UEG, in particular, the field 
research contemplates semi-structured interviews and with focus groups and agents involved 
in the semi-attendance disciplines implementation process, specially managers, teachers and 
students. The treatment and the collected material analysis occur from the data triangulation 
combining sources and techniques that evidence the agents perception involved in the 
process. The research and exhibition include the following categories: academic and 
administrative management, infrastructure and technologies, teaching and pedagogical 
mediation. The construction of the study object and these categories, in particular, result from 
the dialogue with: Dourado (2001); Minayo et al. (2005); Souza (2006); Oliveira and Ferreira 
(2008); Draibe (2011); Rodrigues (2011); Minayo (2012); Lima (2013; 2014a; 2014b); 
Howlett, Ramesh and Perl (2013); Silva and Toshi (2015), among others, in articulation with 
the investigation process resulting from interviews, focus groups and documentary analysis. 
The research reveals a complexity public policy of higher education in Distance Learning 
(DL) considering theoretical and conceptual bases, contexts and the reforms examined, 
mainly, from the 1990s. This situation becomes even more significant with the expansion of 
distance learning in Brazil, especially considering the offer of distance workload in face-to-
face undergraduate courses in public and private Higher Education Institution (HEIs). It was 
concluded that the DL policy, especially the offer of semi- attendance subjects in the face-to-
face undergraduate courses, in UEG, was implemented in an accelerated way in the 
institution, especially at Goianésia, without a planning to receive and to structure the offer of 
this education modality. The research revealed the necessity of a broader and more critical 
assessment of the distance education policy at UEG and in its different campi, especially in 
terms of infrastructure investments, technologies and the teachers and technical-
administrative staff qualification. It also showed the need of a continued agents involved 
training, in accordance with the specific demands and requirements, in a view of overcoming 
problems faced in the Distance Learning Education process implementation, accentuated in 
the administrative restructuring context of the University. 
 
 
Keywords: Higher Education. Distance education policy. Semi-attendance courses. Goiás 
State University (UEG). 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação a distância (EaD) ganha maior visibilidade no Brasil com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996), 

cujo art. 80 dispõe que “[...] o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidade de ensino, e de educação 

continuada” (BRASIL, 1996). Desde então, sucessivos governos buscam implementar ações, 

projetos e programas na modalidade EaD, o que também resulta em uma maior 

regulamentação e fomento, bem como em processos e mecanismos de avaliação que 

contribuem para sua expansão no âmbito da educação superior.   

As políticas públicas de EaD no Brasil vinculam-se a um processo de diversificação e 

diferenciação da educação superior, materializado por meio do surgimento de novos tipos de 

instituições de educação superior (IES), cursos, processos seletivos e diretrizes curriculares, 

dentre outros. Desde a aprovação da LDB, a EaD, como modalidade de educação, ganha mais 

notoriedade, expansão, regulamentação e estruturação legal nas ações do governo federal e 

nas IES públicas, adquirindo maior impulso a partir da criação da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), ocorrida por meio do Decreto n.º 5.800, de 8 de junho de 2006.  

Durante o processo de estruturação da EaD no Brasil, é publicada, em 18 de outubro 

de 2001, a Portaria n.º 2.253, que regulamenta a oferta de disciplinas a distância em cursos 

presenciais de instituições de educação superior até o limite de 20% da carga horária total dos 

cursos. Tal dispositivo demonstra o interesse do governo federal em acelerar a inserção da 

EaD na educação superior presencial, propiciando a entrada da temática das disciplinas não 

presenciais na agenda pública. Três anos depois, a Portaria n.º 2.253/2001 é revogada pela 

Portaria n.º 4.059, de 10 de dezembro de 2004, que introduz a terminologia “disciplina 

semipresencial” em substituição ao método não presencial, dando maior impulso e 

visibilidade à oferta das disciplinas a distância.   

 Em 10 de outubro 2016, com a Portaria n.º 1.134, uma nova terminologia se destaca 

no contexto das políticas de EaD, pois, apesar de manter a maior parte dos dispositivos da 

portaria anterior, o documento suprime o termo semipresencial, substituindo-o por 

“disciplinas na modalidade a distância”.  Essa portaria fica em vigência durante pouco tempo, 

sendo revogada pela Portaria n.º 1.428, de 28 de dezembro de 2018. Essa portaria não altera o 

termo oferta das disciplinas na modalidade a distância nos cursos de graduação presencial, 

mas abre precedentes para a expansão da carga horária a distância, conforme princípios 

estabelecidos. 
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Em dezembro de 2019, a Portaria n.º 1.428/2018 é revogada pela Portaria n.º 2.117, 

que dispõe sobre a “[...] oferta de carga horaria na modalidade de ensino a distância – EaD em 

cursos de graduação presenciais ofertados por instituições de educação superior – IES” 

(BRASIL, 2019d, p. 1). Essa portaria permite às IES a introdução opcional da oferta da carga 

horária na modalidade de ensino a distância até o limite de 40% da carga total do curso, desde 

que o curso possua conceito igual ou superior a três. Também flexibiliza ainda mais a oferta 

da carga horária total dos cursos a distância e traz uma nova terminologia: modalidade de 

ensino a distância.  

Sob essa ótica, ao analisar as portarias do Ministério da Educação (MEC) que tratam 

da oferta das disciplinas a distância, observa-se que há uma inconstância nos termos utilizados 

para se referenciar à utilização da carga horária a distância nos cursos presenciais. Por isso, o 

presente trabalho opta pela adoção do termo “semipresencial”, visto ser o mais utilizado na 

Portaria n.º 4.059/2004 e também pelo fato de a Universidade Estadual de Goiás (UEG), 

instituição objeto do estudo de caso desta pesquisa, utilizar a mesma terminologia em seus 

documentos legais. A inconstância da terminologia adotada nas portarias do MEC durante o 

período de 2001 a 2019 pode ser observada no Quadro 1, a seguir.  

Quadro 1 – Terminologias utilizadas para se referir ao uso de carga horária a distância nos 
cursos presenciais de graduação 

 

Portarias/ MEC 
 

Terminologia 
 

Portaria n.º 2.253/ 2001 Método não presencial 
Portaria n.º 4.059/2004 Modalidade semipresencial 
Portaria n.º 1.134/2016 Modalidade a distância 
Portaria n.º 1.428/ 2018 Metodologia a distância /modalidade a distância   
Portaria n.º 2.117/2019 Modalidade de ensino a distância 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas portarias que regulam a oferta da carga horária a distância nos cursos 
de graduação presencial.  
  

 O estudo de caso trata da UEG – campus Goianésia, que a partir 2014, conforme a 

Resolução do Conselho Acadêmico (CsA) n.º 843, de 19 de novembro de 2014 (antiga 

Resolução CsA n.º 053/2014), art. 1 do anexo único, dispõe: “É permitida à Universidade 

Estadual de Goiás (UEG) por meio de seus câmpus 1 , ofertar disciplinas na modalidade 

semipresencial, conforme estabelecido na Portaria de n.º 4.059 de 10 de dezembro de 2004 do 

Ministério da Educação” (UEG, 2014a, p. 4).  

                                                 
1  O Setor de Lexicologia e Lexicografia da Academia Brasileira de Letras, mediante consulta do Ministério da 
Educação, recomenda a permanência do singular “campus” e do plural “campi” nos textos em que devam 
prevalecer esses vocábulos como integrantes de léxico de terminologia científica. Todavia, como os documentos 
da UEG adotam o termo aportuguesado “câmpus”, este será mantido neste texto em transcrições literais.  
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 A opção pela UEG ocorre pelo aspecto atípico da IES, que se destaca entre as demais 

instituições estaduais pelo número de campi presenciais, 42 ao todo, dentre eles, o campus 

Goianésia, lócus da pesquisa, o que demonstra certo gigantismo em relação às demais IES 

estaduais brasileiras. Outro fator é que atualmente a UEG vem expandindo seus polos de EaD, 

totalizando 17, distribuídos nas regiões interioranas do estado de Goiás. E, por fim, porém não 

menos relevante, pelo fato de a instituição ter passado por um processo de reorganização 

curricular em 2014, que unificou as matrizes curriculares dos cursos de graduação, e de ter 

implementado a oferta das disciplinas na modalidade semipresencial em todos seus cursos, 

conforme a Resolução CsA n.º 843/ 2014 (UEG, 2014a). 

 Esta pesquisa, intitulada A política de EaD e as disciplinas semipresenciais: o caso da 

UEG – campus Goianésia, trabalha com um recorte temporal de 2014 até 2019, período em 

que ocorre a implementação de disciplinas semipresenciais nos cursos presenciais de 

graduação da instituição. Esse período, portanto, é considerado de importantes mudanças que 

contribuíram para ampliar a modalidade na universidade.  

 A pesquisa ocorre especificadamente no campus da UEG de Goianésia, por se tratar de 

uma faculdade que foi criada pela Lei n.º 9.777, de 10 de setembro de 1985, que dispõe sobre 

a criação de autarquias e concede ao chefe do Poder Executivo autorização para criar IES nos 

municípios (GOIÁS, 1985). Entre os municípios beneficiados, está Goianésia, cidade 

localizada no centro goiano, na região do Vale do São Patrício, onde no ano seguinte, por 

força do Decreto n.º 2.567, de 3 de março de 1986, foi criada a Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras (FACILGO), que teve suas atividades efetivadas somente em 1990.  

 Convém ressaltar que a FACILGO foi uma das 13 faculdades isoladas do estado de 

Goiás que se encontravam em pleno funcionamento e foram aglutinadas para a criação da 

UEG, em 16 de abril de 1999, por força da Lei Estadual n.º 13.456. A nova instituição, 

portanto, foi caracterizada como uma universidade multicampi2, com sede em Anápolis/GO 

(GOIÁS, 1999c). O campus Goianésia constituiu-se num caso bastante típico no contexto da 

UEG, uma vez que foi uma das antigas faculdades que deram origem à criação da UEG e que, 

atualmente, possui quatro cursos de graduação, além de abrigar cursos de especialização ao 

longo do tempo e outras atividades acadêmicas. Portanto, entendemos que esse campus é 

bastante representativo no universo das unidades acadêmicas que integram a universidade. 

 O interesse pela temática e pelo campus Goianésia/UEG também se dá pelo fato de 

                                                 
2  Entende-se como universidade multicampi uma estrutura organizacional distribuída em vários espaços 
geográficos. Dessa forma, a instituição possui unidades situadas em diferentes contextos territoriais, atendendo 
ou não aos interesses das regiões em que atua (NELSON JUNIOR, 2017, p. 21). 
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ambas estarem ligadas à minha trajetória acadêmica e profissional. Isso porque ingressei na 

UEG ‒ campus Goianésia em 1998, como discente, quando a instituição ainda era 

denominada Faculdade de Educação, Ciências e Letras (FACILGO), um ano antes, portanto, 

de tornar-se UEG. Assim, vivenciei esse momento de transformação que provocou mudanças 

que refletiram diretamente em meu cotidiano acadêmico. Em 2003, passei a fazer parte da 

instituição como docente do quadro temporário, fase de vários desafios, por iniciar minha 

carreira profissional na educação superior em uma universidade recém-criada.  

 Em 2013 participei do processo seletivo para o Mestrado Interdisciplinar em 

Educação, Linguagens e Tecnologias (MIELT) da UEG, hoje denominado Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias (PPG-IELT), no qual fui 

aprovada. Pesquisei sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na educação 

nas escolas públicas de Goianésia, pois desde então já tinha interesse em estudar a temática, 

que cada vez mais se encontra presente no contexto social e educacional. Em março de 2015 

concluí o curso com a aprovação da dissertação intitulada “Política, Política Pública, 

Tecnologias e Educação: histórico, implementação e percepção dos atores educacionais na 

rede municipal de ensino de Goianésia, Goiás”.  

 Em 2014, participei do concurso público da UEG para docentes, no qual fui aprovada, 

passando a integrar o quadro efetivo de docentes da instituição, com atuação no campus de 

Goianésia. Durante minha trajetória na UEG, atuei como professora, coordenadora 

pedagógica, coordenadora de curso, dentre outras atividades inerentes ao cargo. Também em 

2014, iniciam-se os debates acerca da reorganização curricular dos cursos de graduação 

presencial, licenciatura, bacharelado e superior de tecnologia ofertados pela instituição. 

Foram vários encontros, debates, formação de grupos de trabalhos (GT) para a reorganização 

das matrizes curriculares, com o objetivo de unificá-las conforme cada modalidade e inserir a 

oferta disciplinas semipresenciais nos cursos de graduação presencial, desde que não 

ultrapasse o limite de 20% da carga horária total dos cursos. 

 Em 2015, começam a ser implementadas as novas matrizes curriculares dos cursos de 

graduação da UEG, e várias inquietações e angústias surgem com essa nova forma de 

trabalho. Nesse contexto, veio-me o desejo de pesquisar sobre esse processo. Assim, em 2016 

apresentei um projeto de pesquisa sobre a temática no processo seletivo do curso de 

doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), tendo sido selecionada. No doutorado cursei, dentre outras, duas disciplinas que 

muito contribuíram para a escrita desta tese: Políticas Públicas Educacionais, Tecnologias e 

Educação a Distância e Políticas e Gestão da Educação Superior e Universidade no Brasil.  
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 Desde os anos 2000, a UEG vem trabalhando com a EaD. Inicialmente com a criação 

da UEG-Virtual, que é transformada em 2002 no Centro de Educação Aberta, Continuada e a 

Distância (CEAD), que posteriormente, em 2006, passa a ser denominado Unidade 

Universitária de Educação a Distância (UnUEAD). Em 2015 houve nova mudança na 

denominação da unidade para Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR), que fica 

responsável pelos cursos de extensão, graduação e pós-graduação em EaD, assim como pela 

oferta das disciplinas na modalidade semipresencial. 

 Este trabalho intenciona provocar análises e reflexões sobre a EaD na UEG, e mais 

especificamente no campus da UEG em Goianésia, com foco na oferta das disciplinas 

semipresenciais dos cursos de graduação presencial. As análises terão como aporte o ciclo das 

políticas, visto que Mainardes (2006), Rodrigues (2011) e Howlett, Ramesh e Perl (2013) o 

consideram como um recurso metodológico significativo e que pode ser utilizado para a 

análise das políticas públicas. Nesse sentido, faz-se necessário uma explicitação acerca dos 

estágios para que se possa compreender cada momento relacionado à oferta das disciplinas 

semipresenciais na instituição. 

 O estudo reforça a importância de se investigar o caso da UEG, com foco no processo 

de oferta das disciplinas semipresenciais no campus Goianésia. Torna-se pertinente, pois, 

propicia um maior entendimento das mudanças ocorridas especialmente no que se refere à 

reorganização curricular, a qual define a oferta da carga horária total dos cursos de graduação 

presencial em até 20% na modalidade EaD.  

 Atualmente, a UEG ‒ campus Goianésia possui quatro cursos de graduação, sendo 

dois de bacharelado (Sistemas de Informação e Administração de Empresas) e dois de 

licenciatura (História e Pedagogia). Também oferta o curso de pós-graduação lato sensu, 

Gestão de Pessoas com Ênfase em Educação Corporativa. O campus atende 644 estudantes 

oriundos principalmente da rede pública de ensino de Goianésia e de cidades circunvizinhas 

(UEG, 2019e). 

 Nos itens a seguir apresentam-se a lógica e a trajetória metodológica da investigação 

do objeto de estudo, que seguirá três momentos: a) campo temático, objeto de estudo e 

finalidade da pesquisa; b) problemática e questões de investigação; c) modo de investigação e 

de exposição.  

 

a) Campo temático, objeto de estudo e finalidade da pesquisa 

 

Este estudo situa-se no âmbito da linha de pesquisa Estado, Políticas e História da 
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Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás (PPGE/FE/UFG). Está inserido no campo de investigação das 

políticas públicas para a educação superior no Brasil, interligada, por sua vez, à educação a 

distância. O objeto de estudo da presente investigação é a oferta das disciplinas 

semipresenciais em curso de graduação presencial em uma universidade pública estadual. 

Nesse sentido, a UEG é tomada como campo de investigação por ser uma universidade 

jovem, cuja criação completou 20 anos em abril de 2019, e que vem se estruturando no campo 

da educação superior, principalmente no que tange à interiorização da educação superior 

pública. A opção especificadamente pelo campus Goianésia da UEG, como estudo de caso, se 

dá pelo fato dessa instituição ser uma das faculdades isoladas criadas no estado de Goiás na 

década de 1980 que serviu como embrião para a criação da UEG, o que oportuniza a 

investigação. 

A UEG é um exemplo da maioria das universidades públicas que foram criadas a 

partir da aglutinação de faculdades isoladas e que possuem personalidade jurídica autárquica e 

são jurisdicionadas a uma secretaria do governo estadual. A UEG cumpre seu papel de 

interiorização da educação superior pública e possui instâncias colegiadas em que diversos 

campi mantêm representatividade nos conselhos da instituição. 

Vale ressaltar que a preocupação da pesquisa é analisar, no contexto da política de 

educação a distância (EaD) no Brasil, a oferta das disciplinas semipresenciais implementadas 

na Universidade Estadual de Goiás (UEG) – campus Goianésia, observando, sobretudo, a 

trajetória institucional; a gestão, organização e coordenação acadêmica; a infraestrutura e a 

elaboração de materiais específicos; e a formação e estruturação do trabalho docente. Em 

suma, para conduzir as investigações e alcançar o objetivo geral, foram fixados alguns 

objetivos específicos: 

 

(i) Mapear, descrever e examinar as características, estrutura e a organização da 

EaD na educação superior, analisando os marcos legais que a regulamentam. 

(ii) Investigar e caracterizar a trajetória da EaD na UEG, de modo a compreender os 

diferentes momentos da transição da modalidade na instituição, especialmente 

no tocante à oferta das disciplinas semipresenciais e ao uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) e das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) 

(iii) Analisar os aspectos e indicativos que favoreçam a compreensão da organização, 

oferta, embates, limites e possibilidades da implementação das disciplinas 
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semipresenciais na UEG – campus Goianésia, a partir da percepção dos agentes 

envolvidos no processo de desenvolvimento das disciplinas semipresenciais. 

 

b) Problemática e questões de investigação 

 

 A garantia de maior acesso à educação superior é alvo de expressivas políticas 

públicas em âmbito federal que repercutem nas políticas estaduais e municipais, e por isso a 

EaD tem sido considerada como uma estratégia de expansão, interiorização e oportunidade 

para aqueles que residem em regiões distantes dos grandes centros. Vale lembrar que a 

expansão da EaD se tornou mais expressiva principalmente após a promulgação da LDB (Lei 

n.º 9.394/1996), que a regulamentou como uma modalidade de educação e que dispõe, 

conforme visto anteriormente, sobre a educação a distância (art. 80).  

 A pesquisa tem como finalidade desenvolver uma investigação conduzida pela 

seguinte problemática: como se estruturam as políticas de educação superior e de EaD na 

educação superior no Brasil e quais são os processos e os procedimentos utilizados pela UEG, 

e consequentemente pelo campus Goianésia, para a implementação da modalidade, 

especialmente para a oferta de disciplinas semipresenciais em cursos de graduação presencial 

na instituição?  

 Além disso, cabe ainda questionar: 

 

(i) Quais mudanças ocorrem durante o processo de implementação da EaD e das 

disciplinas semipresenciais na UEG e no campus Goianésia? 

(ii) Quais são as razões norteadoras das políticas de reforma para a reorganização 

das matrizes curriculares dos cursos de graduação presencial da UEG que 

delimitam o percentual de até 20% da carga horária total dos cursos presenciais 

na modalidade EaD, ou seja, em disciplinas semipresenciais? 

(iii) Quais são as implicações, embates, limites e possibilidades que essa modalidade 

de educação tem trazido para a UEG, especificadamente para o campus 

Goianésia?  

(iv) Qual é a percepção dos agentes acadêmicos da UEG e do campus Goianésia 

sobre a implantação das disciplinas semipresenciais nos cursos presenciais? E 

como tem sido o uso das TIC e das TDIC nesse processo? 

 

 Essas indagações possibilitam avançar na definição da problemática, pois auxiliam na 
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observação do modo como as universidades públicas têm enfrentado o desafio da expansão da 

educação superior. Em decorrência dessa expansão, considera-se necessário um olhar mais 

atento às políticas públicas educacionais, a fim de compreender o cenário atual. Nesse 

sentido, essas questões merecem, portanto, ser pesquisadas para trazer visibilidade à forma 

como ocorre a oferta da educação a distância e das disciplinas semipresenciais, visto que 

atualmente as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) estão presentes no contexto social e educacional, assim 

como as políticas de EaD. Desse modo, faz-se necessário este estudo para compreender como 

a universidade pública, no caso a UEG – campus Goianésia, tem se reestruturado para a oferta 

da modalidade EaD.  

 

c)  O modo de investigação e de exposição 

 

 Partindo dos aspectos supracitados, esta pesquisa segue a abordagem qualitativa, que, 

de acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 51), constitui “[...] um conjunto dinâmico e aberto 

de afirmativas, concepções, hipóteses sistematicamente relacionadas para nortear uma 

proposta e o entendimento do pesquisador acerca do que está sendo pesquisado”. Essa 

abordagem também exige do pesquisador contato direto com o ambiente ou com a situação 

pesquisada e atenção à forma como os participantes veem as questões apresentadas no 

cotidiano. Mas dele também se espera que tenha cuidado ao revelar seus pontos de vista, 

devendo discuti-los com os participantes e checá-los, confrontando-os com os resultados 

obtidos por outros pesquisadores.  

 O presente estudo busca, portanto, orientar-se por uma ênfase qualitativa, visto que se 

fundamenta em uma perspectiva que concebe o conhecimento como um processo socialmente 

construído pelos agentes em suas interações cotidianas enquanto atuam na realidade, 

transformando-a e sendo transformados por ela (LUDKE; ANDRÉ, 2012). Vale também dizer 

que é com a abordagem qualitativa que o investigador busca informações no campo natural da 

pesquisa, de forma direta e interessada no processo, para chegar aos resultados, e atento ao 

modo como os agentes percebem o objeto para dar-lhe sentido.  

 Como procedimento técnico-metodológico, utiliza-se o estudo de caso, por se referir a 

uma análise intensiva de uma situação particular, específica, a ser investigada. Trata-se de 

uma inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto 

não tão claramente evidente. Para a realização dessa etapa, são reunidos dados relevantes 

sobre o objeto investigado, de modo a alcançar um conhecimento mais amplo e profundo 
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sobre ele e esclarecer questões que lhe são pertinentes (CHIZZOTTI, 2011). O estudo de caso 

advém da natureza do objeto pesquisado, pois busca investigar “[...] um caso singular, situado 

na vida real contemporânea, bem delimitado e contextualizado em tempo e lugar para realizar 

uma busca circunstanciada de informações sobre um caso específico”, conforme pontua 

Chizzotti (2011, p. 136).  Ainda conforme o autor, o estudo de caso constitui 

  
[...] uma busca intensiva de dados de uma situação particular, de um evento 
específico ou de processos contemporâneos, tomados como “caso”, para 
compreendê-lo o mais amplamente possível, descrevê-lo pormenorizadamente, 
avaliar resultados de ações, transmitir essa compreensão a outros e instruir decisões. 
(CHIZZOTTI, 2011, p. 136).   

 

 Diante desse contexto, o caso desta pesquisa destaca-se por ter como objeto, como 

visto anteriormente, uma instituição de educação superior estadual, pública, gratuita, 

interiorizada e multicampi. Nesse sentido, o interesse incide naquilo que ele tem de único, 

particular, mesmo que posteriormente certas semelhanças possam vir a ser evidenciadas em 

outros casos ou situações. Além disso, há elementos específicos na experiência dessa 

instituição no que tange à oferta das disciplinas semipresenciais, o que torna este estudo 

relevante. 

 Por isso, ao optar por uma pesquisa nesses moldes, Chizzotti (2011) alerta que o 

pesquisador, tão logo escolhe o objeto que pretende estudar, deve fazer um recorte temporal e 

espacial para um melhor desse nvolvimento da investigação. Assim, o objeto escolhido para 

esta pesquisa é a oferta das disciplinas semipresenciais nos cursos de graduação presencial da 

UEG – campus Goianésia. Em relação ao recorte temporal, o período escolhido vai de 2014 a 

2019, espaço de tempo que compreende o processo de implementação da política pública, 

como mencionado anteriormente. 

 Dessa forma, a pesquisa é um procedimento formal de investigação, no qual se utiliza 

o pensamento crítico-reflexivo, buscando conhecer a realidade por meio de uma abordagem 

científica. De acordo com Minayo (2012), a pesquisa é considerada um trabalho artesanal que 

exige criatividade e fundamenta-se em uma linguagem baseada em conceitos, proposições, 

hipóteses, métodos e técnicas, em um ritmo próprio e particular. Considerando o ciclo da 

pesquisa, a autora recomenda a observância de três fases: exploratória, pesquisa de campo e 

análise dos dados. Por isso, nesta investigação é realizada inicialmente uma imersão 

exploratória sobre a educação a distância na educação superior, seguida de outra sobre a UEG 

e de uma terceira acerca das produções da oferta das disciplinas a distância na educação 

superior, para o levantamento de informações, processos e relações que apontem para a 
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possibilidade de realizar a pesquisa, bem como situá-la no campo científico.  

Na pesquisa exploratória, realiza-se um levantamento dos trabalhos já publicados 

sobre o tema ou que se relacionavam com ele, a fim de visualizar as problematizações, com o 

objetivo de trilhar o caminho do pesquisador na busca da definição do problema até a 

interpretação dos resultados. Nesse sentido, considera-se de suma importância o levantamento 

bibliográfico, pois, a partir desse processo, é possível conhecer todo o material já produzido 

acerca do tema pesquisado, o que faz com que o pesquisador seja capaz de problematizá-lo e 

indicar as contribuições que seu estudo poderá oferecer.  

É importante destacar que, além do acesso ao conhecimento já produzido, o 

levantamento permite ao pesquisador selecionar adequadamente as pesquisas que podem ser 

referenciadas em seu trabalho, apontando novos enfoques e lacunas (ALVES-MAZZOTTI, 

2002). Portanto, essa etapa oportuniza ao pesquisador uma visão panorâmica da área e lhe 

permite identificar as pesquisas que parecem mais relevantes relacionadas à sua investigação 

(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAYDER, 1998). 

 Sobre isso, é importante dizer que a fase exploratória tem início com uma imersão no 

Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) 3  e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 4 . 

Também foram consultados os estudos dos Grupos de Trabalho (GT) Política de Educação 

Superior (GT 11) e Educação e Comunicação (GT 16), da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Anped)5, e os sites do Google Acadêmico e da Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo) 6. Consideram-se na busca as seguintes palavras-chave: 

políticas de educação a distância; disciplinas semipresenciais; educação superior.  

Para maior detalhamento, utilizam-se o protocolo (disciplina semipresencial AND 

educação a distância) AND (educação superior OR Ensino superior) e (disciplina AND 

semipresencial)7. Já o recorte temporal vai de 2004 a 2018. Convém ressaltar que a leitura dos 

resumos dos trabalhos selecionados8 revela que se trata de estudos voltados majoritariamente 

para a EaD de forma ampla, sendo alguns deles referentes à Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) e aos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). As análises obtidas por esse 

levantamento indicam a inexistência de estudos acadêmicos que contemplem o objeto de 

estudo. Nesse sentido, o levantamento bibliográfico é fundamental para a seleção de teses, 
                                                 
3 Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acesso em: ago. 2017. 
4 Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: out. 2017. 
5 Disponível em: http://www.anped.org.br/. Acesso em: out. 2017. 
6 Disponível em: https://scielo.org/. Acesso em: nov. 2017. 
7 Esse levantamento bibliográfico será mais bem detalhado no Capítulo 2, item 2.1.1. 
8 Ver apêndices, B, C, D, E, F desta tese.  
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dissertações, artigos e livros que levem em consideração a definição do referencial teórico e 

as categorias analíticas deste estudo.   

Para a parte documental, a pesquisa abrange a análise de documentos oficiais que 

retratam as políticas públicas ligadas a portarias do MEC (oferta dos 20% da carga horária 

total do curso em EaD), decretos, normatizações e outros documentos emanados para 

construir a trajetória histórica das políticas públicas na educação superior e de EaD no Brasil. 

Sem a intenção de esgotar as fontes utilizadas para a elaboração desta pesquisa, destaca-se a 

utilização dos documentos institucionais da IES escolhida, tais como: Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Relatórios de Gestão da UEG, Projetos Político-

Pedagógicos de Curso (PPC), Resoluções do Conselho Acadêmico (CsA) e memorandos, 

dentre outros, os quais são usados para se construir o processo de implementação das 

disciplinas semipresenciais nos cursos de graduação da universidade.   

O projeto de pesquisa é então submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da UEG, 

assim como a solicitação à gestão do campus Goianésia para realização do estudo. Com a 

autorização concedida, é assinado o termo de anuência pela gestão da instituição, e dado 

início ao trabalho de campo. Esse último, considerado a segunda fase do ciclo da pesquisa de 

que fala Minayo (2012), caracteriza-se como momento em que as técnicas e a coleta de dados 

são combinadas. Para a sua realização, utilizam-se entrevistas semiestruturadas e trabalho 

com grupo focal.  

Para a pesquisa de campo, é elaborado um roteiro com questões abertas e fechadas9, 

que servem de orientação para a realização das entrevistas semiestruturadas, duas delas 

realizadas como pré-teste, e com as quais foi possível rever questões e estabelecer o tempo 

gasto para sua realização. As entrevistas são agendadas previamente, conforme a 

disponibilidade dos agentes, e gravadas em áudio para transcrição e análise detalhada10, tendo 

em vista que a audiogravação confere fidedignidade às informações coletadas, de acordo com 

Minayo (2012). É assinado então o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

As entrevistas são realizadas com gestores do campus Goianésia e do CEAR, 

professores formadores em EaD, professores de disciplina semipresencial/tutor e 

coordenadores de cursos presenciais que ofertam disciplinas semipresenciais, totalizando um 

número de 17 entrevistados. A identidade dos entrevistados é preservada, sendo-lhes atribuída 

uma letra seguida de número, conforme representado no Quadro 2.  

                                                 
9 O roteiro das entrevistas semiestruturadas encontra-se nos Apêndices H, I, J e K desta tese. 
10 As audiogravações das entrevistas foram transcritas de forma completa e literal para análise. Optamos por 
realizar a revisão das transcrições retirando apenas os vícios de linguagem, preservando o conteúdo. 
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Quadro 2 – Agentes da pesquisa: entrevistas semiestruturadas 

Agentes entrevistados Quantidade 
prevista 

Quantidade 
entrevistada 

Sigla 

Professor de disciplina 
semipresencial/Tutor 

8 6 P1, P2, P3, P4, P5, P6 

Professor formador em EaD 3 2 PF1, PF2 
Coordenador de curso presencial que 
oferta disciplinas na modalidade 
semipresencial 

4 5 C1, C2, C3, C4, C5 

Gestor (do campus e do CEAR) 5 4 G1, G2, G3, G4. 

Total 20 17 - 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 As entrevistas semiestruturadas possibilitam aos entrevistados se posicionarem de 

forma livre sobre o processo investigado. Cabe aqui ponderar que a entrevista se constitui 

“[...] numa conversa intencional, geralmente entre duas pessoas, embora por vezes possa 

envolver mais pessoas, dirigida por uma delas com o objetivo de obter informações sobre a 

outra” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134).  

O trabalho com o grupo focal é uma técnica também utilizada para a coleta de dados 

na investigação, e considera a maneira como o pesquisador olha e interpreta o fenômeno de 

forma contextualizada, individual, social, cultural e histórica. A técnica de coleta de dados 

constitui um tipo de entrevista ou conversa em grupos pequenos que ocorre mediante um 

roteiro ou guia de perguntas que vão do geral ao específico, e sob a coordenação de um 

moderador, o pesquisador, capaz de obter a participação individual e coletiva. Esse 

pesquisador medeia as interações entre os grupos, quando se discute um tema ou tópico 

especial sugerido por ele. Essa técnica ocupa uma posição intermediária entre a observação e 

as entrevistas. A técnica de grupo focal está apoiada no desenvolvimento de entrevistas 

grupais em que o pesquisador exerce o papel de entrevistador grupal, porém, com rigor, uma 

vez que age de forma diretiva com cada membro do grupo (MINAYO et al., 2005).  

Nesta investigação, utiliza-se o grupo focal exploratório, por estar centrado na 

produção dos conteúdos para a geração de hipótese e o desenvolvimento de modelos e teorias, 

e na modalidade de multimétodos qualitativos, por integrar os resultados obtidos com os da 

entrevista em profundidade, conforme ressalta Gondim (2003). De acordo com o autor, “[...] a 

utilização de grupos focais em sequência às entrevistas individuais, por exemplo, facilita a 

avaliação do confronto de opiniões, já que se tem maior clareza do que as pessoas 

isoladamente pensam sobre o tema específico” (p. 153). 

São selecionados de início 32 agentes da pesquisa, delimitando-se a população base 
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para a investigação no grupo focal. Em seguida, os participantes – acadêmicos dos cursos de 

licenciatura em História e Pedagogia e de bacharelado em Sistemas de Informação e 

Administração de Empresas que já haviam cursado disciplinas na modalidade semipresencial 

– são divididos em quatro grupos, de acordo com o curso, o sexo (masculino e feminino), a 

classe social (média e média baixa) e a faixa etária (superior a 18 anos de idade, como pré-

requisito).  

A partir da divisão dos participantes em grupos, é elaborado um roteiro11 com alguns 

eixos para discussão: gestão, infraestrutura, processo de ensino-aprendizagem, ambiente 

virtual, recursos tecnológicos e relação entre professor de disciplinas semipresenciais e 

estudante/CEAR12. Esses eixos são previamente estabelecidos de modo indutivo para que 

houvesse fluidez nas discussões, de modo que o pesquisador não precisasse intervir muitas 

vezes. Uma informação importante é que, antes da realização do grupo focal, todos assinaram 

o TCLE13. Realizados os primeiros quatro grupos focais, julgou-se necessário realizar mais 

quatro, totalizando 72 participantes em oito grupos focais, seguindo a mesma dinâmica de 

grupo. De acordo com Minayo et al. (2005), o trabalho de campo é o local em que os dados 

são gerados e só deve ser esgotado quando tiver sido delineado o quadro empírico da 

investigação; caso contrário, podem ocorrer sucessivas coletas, até que o objetivo tenha sido 

alcançado. 

Quadro 3 – Agentes da pesquisa: grupo focal14 

Grupo Focal Sigla Números de participantes 
Grupo Focal de Pedagogia 1 GF-P1 8  
Grupo Focal de Pedagogia 2 GF-P2 10  
Grupo Focal de História 1 GF-H1 8  
Grupo Focal de História 2 GF-H2 10  
Grupo Focal de Administração 1 GF-A1 8  
Grupo Focal de Administração 2 GF-A2 10  
Grupo Focal Sistemas de Informação 1 GF-SI1 8 
Grupo Focal Sistemas de Informação 2 GF-SI2 10  

 
Total 8 grupos (72 participantes) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
                                                 
11 O roteiro do grupo focal encontra-se no Apêndice L. 
12 Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede. 
13 Ver Apêndice M. 
14 As videogravações e audiogravações dos grupos foram transcritas de forma completa e literal para análise. 
Optamos por realizar a revisão das transcrições retirando apenas os vícios de linguagem, preservando o 
conteúdo. 
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Conforme salientam Lüdke e André (2012), durante a realização das entrevistas 

semiestruturadas e dos grupos focais, observa-se que ocorre “[...] toda uma gama de gestos, 

expressões, entonações, sinais não verbais, hesitações, alterações de ritmo, enfim, toda uma 

comunicação não verbal cuja captação é muito importante para a compreensão e a validação 

do que foi efetivamente dito”, além da emersão de outros indicadores, para os quais deve-se 

ficar atento.  

E, por fim, é realizada a análise dos dados, que constitui a terceira fase do ciclo da 

pesquisa, de acordo com Minayo (2012). Nessa etapa, fica evidente que as informações para a 

construção dos dados vão emergindo ao longo do estudo bibliográfico, o que vem ao encontro 

dos objetivos, a partir da articulação das fontes de pesquisa documentais com os dados 

empíricos e o referencial teórico, construindo um quadro com categorias de análise. Foi 

utilizado o suporte multidisciplinar, que tem como lente de análise a triangulação dos dados, 

que, segundo Minayo (2012), é um conceito que vem do interacionismo e significa a 

combinação e o cruzamento de múltiplas fontes de dados advindas de uma variedade de 

técnicas de coleta. É uma estratégia de pesquisa que se apoia em métodos científicos testados 

e consagrados e que se adequa a determinadas realidades, com fundamentos 

interdisciplinares. Organiza-se por meio de um diálogo entre diferentes técnicas, métodos e 

fontes pesquisadas. 

A triangulação dos dados requer a combinação de múltiplas estratégias de pesquisa 

capazes de apreender as dimensões qualitativas e quantitativas do objeto. Ela atende tanto os 

requisitos do método qualitativo, ao garantir a representatividade e a diversidade de posições 

dos grupos sociais que formam o universo da pesquisa, quanto as ambições quantitativas ao 

proporcionar o conhecimento de dados e a cobertura e eficiência da política ou programa 

investigado (MINAYO et al., 2005).  

Para a triangulação dos dados, Minayo et al. (2005) caracterizam como primeiro 

momento o da análise interna do material, cuja organização consideram fundamental para se 

obter êxito. Dessa forma, o material foi organizado a partir das transcrições das entrevistas 

semiestruturadas e dos grupos focais, juntamente com a análise dos documentos coletados em 

campo.  

Posteriormente foram realizadas a análise e o tratamento dos dados documentais, 

seguindo-se as estratégias de revisão e a análise da trajetória política e legal da EaD no Brasil 

e na UEG, especificamente, observando-se como foram implantadas as políticas da 

modalidade na IES e no campus Goianésia. Em seguida, utiliza-se a técnica de análise 

qualitativa das respostas dos entrevistados, integralmente transcritas: análise intra-sujeitos e 
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inter-sujeitos (LIMA, 2013).  Durante a primeira, as respostas dos agentes entrevistados 

foram analisadas como um único conjunto para interpretar possíveis conflitos de percepção, 

contradições e relações para construção de categorias. Na segunda análise, foram realizadas 

comparações entre os agentes entrevistados e os relatos dos grupos focais, que, quando 

reunidos, permitem estabelecer as categorias de análise.  

Durante o processo de análise, foi necessário retomar os elementos teórico-conceituais 

para fazer a mediação entre a teoria, os documentos legais e os dados coletados em campo 

(respostas dos entrevistados) para a sua triangulação. Essa estratégia de investigação é 

utilizada nesta pesquisa porque integra a análise das estruturas, processos e relações 

estabelecidas na oferta dos 20% do total da carga horária em EaD dos cursos presenciais da 

UEG – campus Goianésia, sob as ações e visões que os diferentes agentes constroem. 

Em síntese, considerando o objeto de pesquisa e suas finalidades, a partir da coleta, 

análise e tratamento dos dados, foram realizadas a categorização e a identificação das 

variáveis que foram emergindo ao longo do estudo bibliográfico e documental, ficando 

evidente sua sintonia com os objetivos à medida que a investigação avançava por meio das 

entrevistas semiestruturadas e dos grupos focais. Trata-se de um recorte categorial 

intencional, todavia, fortemente vinculado ao objeto de estudo, conforme apresenta-se no 

Quadro 4 a seguir. 

Quadro 4 – Categorias e variáveis de análise na pesquisa 

 
Categorias 

 
Variáveis 

 
Gestão acadêmica e administrativa Política de EaD 

Diretrizes 
Organização, gestão e tomada de decisão 
Oferta das disciplinas semipresenciais 
Planejamento 

Infraestrutura e tecnologias 
(Tecnologias de Informação e 
Comunicação – TIC e Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação 
– TDIC) 

UEG – CEAR 
Campus Goianésia 
Laboratórios de informática e computadores 
Internet  
Equipamentos multimidia  
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)  

Docência Formação e capacitação 
Professor de disciplina semipresencial e trabalho docente 
Tutoria 
Percepção crítica dos agentes da EaD 

Mediação pedagógica Processo de ensino e aprendizagem 
Relação professor/estudante de EaD/disciplinas semipresenciais 
Mediação no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 
Impactos e resultados na aprendizagem 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A categorização, análise e tratamento dos dados foram realizados considerando os 

resultados combinativos e contraditórios do objeto investigado, obtidos por meio das 

entrevistas semiestruturadas com gestores do campus Goianésia e do CEAR, professores de 

disciplinas semipresenciais, professores formadores de EaD e coordenadores de cursos que 

ofertam disciplinas na modalidade semipresencial. Foi realizada também a análise dos grupos 

focais, compostos por estudantes que cursam ou cursaram disciplinas semipresenciais, e dos 

dados levantados em documentos oficiais do MEC, normativas da UEG e demais documentos 

coletados em campo. Procedeu-se, então, à comparação, ordenação e contrastes mediados 

pelas teorizações que orientam o desenvolvimento da pesquisa. 

É importante destacar que a pesquisa em questão possui relevância acadêmica e social 

por promover investigação e discussão teórica e prática sobre a oferta das disciplinas 

semipresenciais na UEG ‒ campus Goianésia. O estudo foi concretizado a partir das 

necessidades e reflexões identificadas em um determinado contexto, oportunizando a 

construção de documentos para estudos. Assim, nessa árdua tarefa, a pesquisa permitiu 

desvelar os múltiplos aspectos dos processos, significados e contradições acerca do objeto de 

estudo. Nessa etapa, o percurso da pesquisa possibilitou a estruturação de um plano de 

exposição em três capítulos, os quais permitem a problematização e compreensão do objeto 

estudado. 

No Capítulo I, realiza-se um estudo teórico sobre a política pública de educação e o 

ciclo da política, com aporte em Draibe (2001), Saravia (2006), Souza (2006), Caldas (2008), 

Mainardes (2006), Carvalho, Barbosa e Soares (2010), Rodrigues (2011), Howlett, Ramesh e 

Perl (2013) e Lima (2013). Em seguida, realiza-se um resgate das políticas de educação 

superior e de EaD a partir da década de 1990, tratando dos contextos em que são 

implementadas, de sua expansão e dos embates que desencadearam. 

No Capítulo II, busca-se reconhecer e analisar os temas, objetos e embates presentes 

na produção científica sobre a educação a distância (EaD) e sobre as disciplinas curriculares 

na modalidade semipresencial ofertadas em cursos de graduação presencial. Nessa incursão, 

são encontradas inúmeras publicações sobre a EaD, porém, apenas um número bem reduzido 

se identificava com o objeto da pesquisa em questão, totalizando somente cinco trabalhos, 

mas nenhum deles referia-se a Goiás tampouco ao objeto e à instituição investigada. 

Posteriormente, discutem-se alguns conceitos e experiências de EaD no Brasil, com 

sustentação teórica em Formiga (2009), Alves (2011), Moore e Kearley (2011), Machado, 

Botelho e Silva (2013), Aretio (2014), Lima (2014a, 2014b, 2018), Ruas (2016) e Mill (2016). 

Discutem-se ainda, nesse capítulo, os marcos legais da EaD e as diretrizes de implementação 



38 
 

de disciplinas na modalidade semipresencial. 

No Capítulo III, caracteriza-se o campo de estudo da pesquisa, trazendo o histórico da 

UEG e do campus Goianésia, bem como as concepções e o processo de implementação das 

disciplinas semipresenciais nos cursos presenciais dessa IES. São também tecidas 

considerações sobre a UEG e as políticas que regulamentam a EaD na instituição. Nesse 

momento, apresenta-se a situação do objeto de estudo em termos de trajetória, formação e 

visão dos agentes acadêmicos, como também se busca desvelar os embates, possibilidades e 

limites da implementação das disciplinas semipresenciais na UEG. 

Por fim, nas Considerações Finais, é apresentada uma síntese do objeto de estudo, com 

as questões centrais desta tese que foram construídas por meio da análise dos dados e das 

pesquisas bibliográfica, documental e de campo. Buscamos, ainda, refletir e avançar no 

debate sobre o tema, considerando, em especial, o caso estudado e a conjuntura do país em 

termos das tensões, da expansão e das perspectivas da educação à distância no âmbito da 

educação superior.  
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CAPÍTULO 1  

POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E EaD: BASES TEÓRICAS 

CONCEITUAIS, CONTEXTOS E REFORMAS 

 

 Este capítulo tem como finalidade explicitar os elementos teóricos conceituais que 

subsidiam e contribuem para a análise do objeto da pesquisa, sem descuidar dos contextos e 

das reformas da educação superior, especialmente nas últimas décadas. Optou-se inicialmente 

por realizar uma discussão acerca dos conceitos e aspectos que configuram a política pública 

de educação superior e o ciclo da política, visando compreender o contexto investigado. 

Segue-se com a exposição dos estágios do ciclo da política para a construção do objeto de 

estudo, tendo por base os seguintes autores: Draibe (2001), Souza (2006), Saravia (2006), 

Mainardes (2006), Caldas (2008), Carvalho, Barbosa e Soares (2010), Rodrigues (2011), 

Howlett, Ramesh e Perl (2013) e Lima (2013), dentre outros. 

Em seguida, realiza-se uma exposição das políticas de educação superior e de EaD a 

partir da década 1990, considerando seu contexto, expansão e embates, com aporte teórico em 

Cunha (1997, 2000), Ferreira (2009, 2012), Barreyro e Rothen (2011), Oliveira (2013), Dias 

Sobrinho (2010) e Gomes, Oliveira e Dourado (2011). Também contribuem para essa 

discussão Carvalho e Ferreira (2016), Ferreira e Oliveira (2016), Mancebo (2017), Mancebo, 

Silva Júnior e Oliveira (2018), dentre outros. A estrutura deste capítulo pode ser visualizada 

na Figura 1 a seguir. 

Figura 1 ‒ Política pública de educação superior e de EaD no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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1.1  Política pública de educação e o ciclo da política: estágios 

 

Propõe-se, neste item, discutir o conceito de política pública de educação e o ciclo da 

política, visando maior aprofundamento teórico-conceitual para subsidiar as análises do 

objeto de estudo.  

 

a) O conceito de política pública em debate 

 

Inicia-se a discussão pelo conceito de política, que servirá de base para se 

compreender posteriormente os de política pública educacional e ciclo da política pública. Na 

atualidade, o termo política adquire uma nova roupagem, passando a ser compreendido como 

ciência do Estado ou ciência política, que se relaciona com o conjunto de atividades do 

Estado, vinculando-se, conforme Rodrigues (2011), estreitamente com o termo poder. De 

acordo com a autora, o termo poder é a “[...] capacidade de influenciar alguém a fazer algo 

que, de outra forma, ele/ela não faria. Isso significa dizer que o poder é a capacidade do ser 

humano de influenciar o comportamento de outro ser humano” (p. 15).  

Na tradição aristotélica, há três formas de exercer o poder: a primeira delas, pelo poder 

paterno, exercido sobre os filhos; a segunda, o despótico, exercido pelo senhor e em 

consonância com seus interesses; e, por fim, a que mais interessa a esta discussão, o poder 

político, exercido por quem governa sobre quem é governado e considerado por Aristóteles 

como viciado ou nocivo à polis. Rodrigues (2011, p. 16) também cita o conceito de poder na 

visão de Weber, onde, o “[...] poder como dominação, ou seja, no âmbito das relações de 

mando e de obediência [...]”. Nessa direção, três tipos de poder são caracterizados: o 

carismático, o tradicional e o legal-racional. Destaca-se o último, por se referir ao poder 

organizacional da burocracia, instrumento de rotinização da vida humana.  

Associam-se neste estudo, portanto, os conceitos de política e poder, visto que se 

entende como poder a capacidade de influenciar alguém a fazer algo que de outra forma não o 

faria. Por isso, o poder produz a obediência de um determinado grupo de pessoas e isso pode 

ocorrer pelo reconhecimento da autoridade ou pelo medo a quem exerce o poder.   

Na Modernidade, política é o “[...] conjunto de procedimentos que expressam relações 

de poder e que orienta a resolução de conflitos no que se refere aos bens públicos” 

(RODRIGUES, 2011, p. 13), bem como seu processo de formulação, implementação e 

manutenção, entendidos como de responsabilidade do Estado. É claro que, em uma 

compreensão mais ampla, a sociedade civil organizada na forma de agentes ou movimentos 
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de interesse também busca influenciar esse processo. No entanto, Rodrigues (2011) pontua 

que existem duas formas de resolver os conflitos:  a primeira, pela força (coerção/repressão) e 

a segunda, pela ação política. Essa última caracteriza-se pela ação coletiva, que se baseia na 

diversidade de perspectivas sobre os meios e fins. Assim, a necessidade de aceitação da 

decisão é alcançada, e o caráter impositivo da decisão é coletivo. 

Passa-se então ao conceito de política pública, que, para Rodrigues (2011), é o 

processo no qual grupos diversos da sociedade ‒ com interesses, objetivos e valores diferentes 

‒ buscam tomadas de decisões coletivas que se convertam em uma política comum. Carvalho, 

Barbosa e Soares (2010) asseguram que as políticas públicas se configuram como “[...] 

resultado da dinâmica do jogo de forças que se estabelece no âmbito das relações de poder, 

relações essas constituídas pelos grupos econômicos, políticos, classes sociais e demais 

organizações da sociedade civil” (p. 3). Assim como esses autores, Saravia (2006) afirma que 

as políticas públicas são fluxos de decisões orientadas a manter o equilíbrio social ou a 

introduzir o desequilíbrio, visando modificar a realidade. Nesse sentido, a política pública, 

conforme o autor, é o conjunto de ações preventivas que visam manter ou modificar a 

realidade de um ou vários setores da vida social. 

Assim, as políticas públicas são resultantes da atividade política e de acordo com 

Rodrigues (2011), uma de suas características é que as políticas públicas são ações revestidas 

de autoridade do poder público, são ações coletivas voltadas às demandas sociais. Quem está 

no governo é quem exerce o poder político, seja porque chegou ao cargo por meio de eleição, 

o que o torna institucionalizado, ou mediante coerção ou força (golpe militar ou outro tipo de 

autoritarismo). As pessoas que ocupam cargos no governo fazem parte do grupo decisório das 

tomadas de decisão no desenho das políticas públicas. 

De acordo com Saravia (2006), as decisões são tomadas a partir das preferências e 

interesses dos diversos agentes envolvidos na política pública, e são desenhadas por agentes 

políticos ‒ que podem ser individuais ou coletivo, públicos ou privados ‒ e que mobilizam os 

recursos necessários para implementá-la. Os agentes públicos são os que de fato podem 

exercer o poder decisório das políticas, ou seja, são os que estão envolvidos na produção e 

execução das ações públicas. Dentre eles, estão os gestores públicos, os juízes, os 

parlamentares (políticos) e os burocratas, além das organizações e instituições do governo, 

que contam muitas vezes com orientações internacionais. 

Os agentes privados são os que podem influenciar na formatação das políticas 

públicas, pressionando o governo a tomar determinadas decisões. Nessa lista encontram-se os 

consumidores, os trabalhadores liberais, as corporações nacionais e internacionais, as 
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entidades de terceiro setor, as organizações não governamentais e, em destaque, os 

empresários. No rol de agentes das políticas públicas, dá-se ênfase aos burocratas, cuja 

expectativa é que ocupem seus cargos por mérito (concurso público) ou porque dominam 

algum tipo de conhecimento especializado. Os burocratas têm o papel decisório das políticas 

públicas, pois, participam do processo de formulação, implementação e avaliação da política 

pública e possuem relevante poder decisório (RODRIGUES, 2011). 

As políticas públicas visam atender a demandas diversas, que podem ter origem na 

sociedade (inputs) ou derivar de requerimentos administrativos (withinputs), ou seja, geradas 

dentro da própria burocracia. Nesse último caso, as políticas públicas podem ocorrer 

 
[...] por regulação, controle ou aperfeiçoamento de processos sociais e econômicos 
(combate a corrupção, defesa do meio ambiente, concessão de serviços públicos 
etc.), por ampliação da participação no sistema político (voto de mulheres, voto dos 
analfabetos etc.) ou ainda por reivindicação de bens públicos (educação, saúde, 
habitação, transporte, segurança etc.). A maior parte das demandas (inputs ou 
withinputs) é objeto das políticas públicas (policies). (RODRIGUES, 2011, p. 18). 

 

O conceito de políticas públicas não é único e varia conforme o contexto político e 

social. Por isso, para fins deste estudo, considera-se política pública o processo em que 

diferentes agentes, com interesses e objetivos diversos, tomam decisões coletivas na 

formulação da política a ser implementada. Dessa forma, ao estudar as políticas públicas, 

compreende-se o porquê de o governo agir de determinada forma em relação a um problema.  

Assim, para se compreender o debate sobre quem decide as políticas e de que maneira 

e por qual motivo determinadas decisões são tomadas e transformadas em ação política, 

recorre-se ao aporte teórico de Rodrigues (2011). Conforme a autora, existem quatro 

abordagens de política pública: a marxista, a elitista, a incrementalista e a pluralista, A 

abordagem marxista, toca no tema das políticas públicas sociais, que vê as instituições como 

instrumentos importantes para a transformação social e a efetivação de direitos dos cidadãos. 

Aqui o Estado é considerado um importante meio para a manutenção de uma classe social em 

particular. Para Rodrigues (2011), na concepção marxista, as instituições políticas e sociais é 

que formam os meios para que possa ocorrer a emancipação econômica e de classe. 

Na abordagem elitista, Rodrigues (2011) recorre à definição de política pública de 

Harold D. Lasswell, de 1936, pautada no slogan “Quem ganha o quê, quando e como”. Nessa 

abordagem ocorre a união da elite de acordo com os seus interesses, formando as coalizões 

(alianças). Nesse aspecto, o poder político é concebido como a capacidade que a elite possui 

para produzir efeitos intencionais a outras pessoas. É expressa ainda na forma como a classe 
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dominante faz uso dos meios de comunicação (simbólico e de manipulação) para influenciar o 

comportamento do outro15. 

A terceira abordagem apresentada por Rodrigues (2011), a incrementalista, demonstra 

que a ação do governo não é uma tábula rasa, ou seja, nunca parte do zero. As decisões são 

tomadas a partir de deliberações já tomadas no passado, pois, a partir delas, o governo só 

consegue implementar ações incrementais, porque a abordagem incremental parte do 

princípio de que o governo não tem total liberdade de alocar recursos públicos, já que 

depende de decisões que envolvem relações de poder. Assim, nessa abordagem, a visão é que 

a eficácia das políticas depende da forma como foram implementadas, sem provocar rupturas 

nem grandes modificações. 

Por fim, a última abordagem, a pluralista, propõe como modelo uma sociedade 

composta por vários grupos e centros de poder. Essa abordagem contrapõe-se à elitista, pois 

dispõe de uma formatação político-social que constitui uma garantia do indivíduo contra o 

poder excessivo do Estado. Nesse sentido, desvia-se o olhar da elite para uma sociedade 

organizada. Portanto, “[...] nesse contexto, a política pública se define menos pela 

racionalidade dos seus decisores ou pelo poder da elite e mais pela capacidade que a 

sociedade civil tem de influenciar as ações do governo” (RODRIGUES, 2011, p. 42). Outro 

aspecto que merece destaque diz respeito às coalizões (alianças) que se formam para dar ou 

não apoio ao processo de formulação das políticas públicas. Com base nesse processo, são 

apresentadas na Figura 2 as tipologias das arenas de poder, conforme classificação de 

Rodrigues (2011), que aponta três tipos de arenas, e de Souza (2006), que as classifica em 

quatro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Após apresentar as duas abordagens de política pública, Rodrigues (2011) faz uma crítica à elitista, visto que a 
sociedade é composta por uma classe que detém o poder econômico e outra que é dominada. Assim, a crítica não 
se refere a quem decide a política, e sim como ela é feita, o que deve ser decidido e para quais fins.  
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Figura 2 ‒ Tipologia das arenas de poder  

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Rodrigues (2011) e Souza (2006). 

 

De acordo com Rodrigues (2011), na arena distributiva, as decisões: não levam em 

conta os recursos destinados à sua implementação; não enfrentam confrontos, pois seus 

impactos são individualizados; são tomadas pelo governo e privilegiam certos grupos sociais 

ou regiões em detrimento do todo. Souza (2006), por seu turno, afirma que a arena 

distributiva desconsidera os recursos limitados, ocasionando impactos mais individuais do 

que universais. Já na arena regulatória, as decisões definem a fronteira de quem ganha e quem 

perde, e isso se dá, conforme Rodrigues (2011), nos parâmetros da lei. Esse tipo de arena, 

pontua Souza (2006), é mais visível ao público e envolve os grupos políticos, burocráticos e 

grupos de interesse.  

Na arena redistributiva, lida-se com amplas categorias de indivíduos, e os impactos 

são grandes, pois as categorias afetadas são mais amplas e se aproximam das classes sociais 

(dos que têm e dos que não têm recursos), da burguesia e do proletariado. Atingem, segundo 

Souza (2006), um maior grupo de pessoas e impõem perdas concretas a certos grupos e 

ganhos incertos a outros. No Brasil tem-se como exemplo de questões relacionadas à arena 

redistributiva os programas Bolsa Escola, o Renda Mínima e o Bolsa Família. Ainda 

conforme Rodrigues (2011), questões específicas relativas às arenas de poder formatam a base 

de apoio ou rejeição e a forma que as coalizões se inter-relacionam para transformá-las em 

políticas públicas.  

Por fim, citada apenas na classificação feita por Souza (2006), tem-se a arena 

constitutiva, em que lida com os procedimentos da política pública e define as regras mais 

gerais dos sistemas, tal como a da disputa política. Na arena constitutiva ocorrem conflitos 
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entre os agentes políticos, pois o equilíbrio entre quem manda e quem faz é afetado.  De um 

modo geral, arena é o espelho de luta e de manutenção ou alteração de dada situação ou 

realidade. 

 

b) O ciclo da política pública: estágios para a sua análise 

 

O ciclo das políticas públicas vem sendo amplamente discutido pelos estudiosos e 

especialistas da área da política, a fim de compreender seu processo. Conforme Rodrigues 

(2011, p. 47), as políticas públicas “[...] são concebidas como um processo composto por um 

conjunto de atividades (estágios) que visam atender as demandas e interesses da sociedade”. A 

decomposição do ciclo das políticas públicas em estágios é também defendida por Souza 

(2006), que os considera fundamentais para definir um circuito deliberativo. 

Para fazer a análise de uma determinada política pública, portanto, pode-se utilizar o 

seu ciclo, conforme abordagem formulada pelo precursor Harold Lasswell (1971) e que, 

segundo Mainardes (2006), vem sendo utilizada em diversos países para a análise das 

políticas públicas educacionais. Em relação aos estágios do ciclo da política pública, Saravia 

(2006), Souza (2006), Rodrigues (2011) e Howlett, Ramesh e Perl (2013) apresentam 

diferentes nomenclaturas e ordens, mas que seguem o mesmo raciocínio ou propósito, 

conforme mostra o Quadro 5 a seguir. 

Quadro 5 – Estágios do ciclo da política pública 

Estágios Souza (2006) 
 

Saravia (2006) Rodrigues (2011) Howlett; Ramesh; Perl 
(2013) 

1 Definição da 
agenda 

Agenda Preparação da decisão 
política 

Montagem da Agenda 

2 Identificação de 
alternativas 

Elaboração Agenda setting Formulação de políticas: 
instrumentos e design 

3 Avaliação das 
opções 

Formulação Formulação Tomada de decisão da 
política 

4 Seleção das 
opções 

Implementação Implementação Implementação de 
políticas 

5 Implementação Execução Monitoramento Avaliação de políticas: 
policy-making como 
aprendizagem 

6 Avaliação Acompanhamento Avaliação da política 
pública 

- 

7 - Avaliação - - 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Saravia (2006), Souza (2006), Rodrigues (2011) e Howlett, Ramesh e 
Perl (2013). 
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Conforme o Quadro 5, o ciclo da política pública possui estágios que diferem entre si 

conforme os autores analisados. Embora existam várias propostas de divisão do ciclo da 

política, de modo geral são identificados em: i) preparação da decisão política ou montagem 

da agenda; ii) elaboração ou formulação da política; iii) implementação da política; iv) 

monitoramento, acompanhamento e avaliação da política.  

 
i) Estágio de preparação da decisão política ou montagem da agenda 

De acordo com Rodrigues (2011), o ciclo da política é utilizado como recurso de 

análise das políticas públicas. Partindo desse pressuposto, é necessário compreender 

inicialmente o estágio de preparação da decisão política, pois é o momento em que o governo 

decide enfrentar ou não um determinado problema. Esse estágio constitui uma fase decisória, 

na medida em que diversos agentes entram em confronto para escolher quais os problemas de 

fato serão incluídos na agenda governamental, visto que a capacidade do governo para incluir 

na agenda é limitada e os recursos são restritos. 

O estágio de montagem da agenda da política pública (agenda setting) é considerada 

por Howlett, Ramesh e Perl (2013) como o momento mais crítico dos estágios do ciclo da 

política pública, pois refere-se ao surgimento dos problemas e ao modo como são vistos pelo 

governo até que se tornem alvo da agenda política. Nesse momento o problema ganha status 

de problema público e entra na agenda política do governo. Aqui, os autores destacam as 

variáveis qualidade da liderança política e tempo e senso de oportunidade como fatores 

essenciais para a formação da agenda, enquanto Rodrigues (2011) coloca em destaque o 

porquê da opção por alguns problemas em detrimento de outros.  Dessa forma, os agentes 

políticos aproveitam as janelas de oportunidades e transformam o objeto de debate em política 

propriamente dita, observando como se constrói a consciência coletiva a fim de enfrentar o 

desafio.  

A construção da consciência coletiva é fator determinante na definição de uma agenda. 

Em seguida, focalizam-se os participantes: partidos, mídias e outros grupos de pressão 

considerados visíveis. Os grupos visíveis definem a agenda, enquanto os invisíveis, tais como 

os acadêmicos e a burocracia (funcionários públicos), as alternativas (SOUZA, 2006).  

Howlett, Ramesh e Perl (2013) identificam padrões e modos de montar a agenda. Inicialmente 

os autores fazem uma distinção entre agenda pública sistêmica ou informal, em que todas as 

questões apontadas pela sociedade são merecedoras de atenção do governo, e a agenda 

institucional ou formal, formada por questões que o governo considerou e integrou à agenda 

institucional.  
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De modo geral, Howlett, Ramesh e Perl (2013) compreendem que a agenda pública é 

voltada às discussões, enquanto a agenda institucional, à ação. Os autores apresentam quatro 

fases principais para a montagem da agenda: “[...] faz-se a iniciação ou introdução das 

questões; especificam-se suas soluções; ampliam-se o apoio a elas; e, se forem bem-

sucedidas, lhes será concedido o acesso à agenda institucional” (p. 113).  

Quanto aos padrões e modos, Howlett, Ramesh e Perl (2013) apresentam três: o 

modelo de iniciação externa, o modelo de mobilização e o modelo da iniciação interna. Os 

autores associam o modelo de iniciação externa às sociedades pluralistas, em que as questões 

surgem dos grupos não governamentais, se expandem, chegam à agenda sistêmica e, por fim, 

à agenda institucional. Porém, isso não significa que a questão terá uma decisão favorável do 

governo, mas tão somente que, entre muitas outras, essa terá uma discussão mais detalhada.  

No modelo da mobilização, os tomadores de decisão tentam levar as questões da 

agenda formal para a agenda sistêmica. Assim, as questões são simplesmente colocadas na 

agenda institucional (formal) pelo governo, sem a necessária expansão e conhecimento do 

público. Nesse modelo, os líderes políticos iniciam uma política e exigem o apoio maciço do 

público para sua implementação (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). 

Por fim, no modelo da iniciação interna, Howlett, Ramesh e Perl (2013) destacam que 

grupos influentes, com acesso especial aos tomadores de decisão, deliberam sobre uma 

política e anseiam por uma atenção pública. Portanto, esse modelo compreende que a 

montagem da agenda é composta por ideias complexas, atores e estruturas diversas, assim 

como por inter-relações que envolvem as tomadas de decisão. 

 
 ii) Estágio da elaboração ou formulação da política 

No estágio da elaboração ou formulação da política pública, Saravia (2006) aponta a 

identificação e delimitação do problema, determinando possíveis alternativas para a solução. 

Nesse estágio ocorre a preparação da decisão política, processo racional que vai desde a 

formulação da política até à avaliação, estágio compreendido por Rodrigues (2011) como 

diagnóstico, fase que antecede à formulação. A formulação da política pública inclui a seleção 

e especificação da alternativa mais conveniente a ser adotada; as discussões ocorrem para 

definir os objetivos, os marcos jurídicos, administrativos e financeiros (SARAVIA, 2006). 

Rodrigues (2011) salienta que, para a formulação da política, é necessário que se faça 

um diagnóstico do problema, sua identificação e o estabelecimento das alternativas. Os 

agentes mobilizam-se para formar coalizões a fim de que a política saia do papel e seja 

efetivada, construindo uma consciência coletiva. Na formulação, é importante verificar como 
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é o processo de constituição da identidade coletiva dos agentes sociais, as plataformas 

políticas, os programas de ações que respondem às carências e demandas, às mediações 

institucionais, aos interesses e valores entre os diversos agentes nos espaços públicos. A 

formulação das políticas públicas traduz os seus propósitos nas ações que promoverão 

resultados na sociedade (SOUZA, 2006). 

Conforme pontuam Howlett, Ramesh e Perl (2013) nesse estágio faz-se a 

identificação, o refinamento e a formalização das opções políticas que poderão ajudar a 

resolver o problema.  As possíveis soluções já podem surgir na etapa anterior à formulação, 

quando o problema entra na agenda política, pois, à medida que ocorre a montagem da 

agenda, o problema e suas respectivas soluções chegam juntas. Porém, a definição dos 

méritos e riscos das várias opções e a ponderação sobre eles ocorrem no segundo estágio, e 

representam um componente crítico da atividade de formulação da política pública. É nesse 

estágio que surgem as restrições técnicas e políticas à ação do Estado, além de envolver 

limitações que revelam o que é viável ou inviável.  

É também durante a formulação que os agentes políticos enfrentam restrições 

substantivas e de procedimentos. As restrições substantivas são de natureza do próprio 

problema. Os problemas substantivos são, conforme Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 126), 

“[...] objetivos, no sentido de que sua redefinição não os faz desaparecer, e sua resolução total 

ou parcial requer o uso de recursos e capacidades do Estado, como dinheiro, informação, 

pessoal e/ou o exercício da autoridade estatal”. As restrições procedimentais, por seu turno, 

referem-se às formas de proceder na adoção de uma opção ou de sua execução. Essas 

restrições podem ser institucionais, que incluem “[...] provisões constitucionais, a natureza 

organizativa do Estado e da sociedade e os padrões vigentes de ideias e crenças que podem 

prevenir a consideração de algumas opções ou promover a de outras” (p. 126). 

Howlett, Ramesh e Perl (2013) pontuam que a formulação da política pública tem 

como característica distintiva a proposição de meios para resolver as necessidades percebidas, 

e envolve a identificação e as determinações de possíveis soluções aos problemas políticos. 

Os autores descrevem outras características, amplas ou gerais, no processo de formulação de 

uma política pública, tais como: 

 
A formulação não precisa se restringir apenas a um conjunto de atores, portanto, 
pode haver dois ou mais grupos de formulação produzindo propostas concorrentes 
(ou complementares). 
A formulação pode prosseguir sem a clara definição do problema ou sem que os 
formuladores tenham algum dia tido qualquer contato com os grupos afetados. 
Não há necessariamente uma coincidência entre formulação e certas instituições, 
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embora a formulação seja uma atividade frequente de órgãos burocráticos. 
A formulação e a reformulação podem ocorrer durante um longo período de tempo, 
sem jamais se obter apoio suficiente para uma ou outra proposta. 
É frequente haver vários pontos de apelação, em todas as instâncias, para quem 
perder no processo de formulação. 
O próprio processo nunca tem efeitos imparciais, neutros. Alguém ganha e alguém 
perde, mesmo nas operações da ciência. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013,             
p. 124). 

 

Além das características discriminadas acima, Souza (2006) traz alguns modelos ou 

abordagens para inserir o problema na agenda e na formulação da política pública, tais como: 

garbage can, ou lata de lixo; coalizão de defesa; arenas sociais; equilíbrio interrompido; 

gerencialismo e ajuste fiscal.  Na abordagem gabarge can, ou lata de lixo, as políticas 

públicas são vistas como se houvesse vários problemas e poucas soluções; assim, os 

tomadores de decisão analisam o leque de possibilidades para o momento, enquanto as 

organizações programam as ações de acordo com suas preferências. Esse modelo está 

vinculado ao momento da definição da agenda política.  

Na coalizão de defesa, modelo que discorda da visão do modelo garbage can, 

compreende-se que as crenças, os valores e as ideias são fatores significativos no processo de 

formulação de políticas públicas, o que geralmente é ignorado pelo modelo anterior. Aqui as 

políticas públicas são concebidas “[...] como um conjunto de subsistemas relativamente 

estáveis, que se articulam com os acontecimentos externos, os quais dão os parâmetros para 

os constrangimentos e os recursos de cada política pública” (SOUZA, 2006, p. 31). No 

modelo das arenas sociais, os empreendedores políticos ou de políticas públicas transformam 

uma determinada circunstância ou evento em um problema.  Assim, é necessário que haja um 

convencimento de que algo precisa ser feito. Desse modo, três principais mecanismos são 

contemplados para chamar a atenção dos tomadores de decisão e formuladores de políticas 

públicas: 

 
(a)  divulgação de indicadores que desnudam a dimensão do problema; 
(b)  eventos tais como desastres ou repetição continuada do mesmo problema; 
(c) feedback, ou informações que mostram as falhas da política atual ou seus 
resultados medíocres. (SOUZA, 2006, p. 32). 

 

Esses decisores e formuladores de políticas públicas, denominados policy community, 

são empreendedores ou comunidades de especialistas que estão dispostos a investir recursos 

esperando um retorno futuro, advindo de uma demanda que os favoreça. Esses são agentes 

cruciais para colocar um problema na agenda pública (SOUZA, 2006). 

Outro modelo ou abordagem de formulação de política pública apresentado por Souza 
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(2006) é o equilíbrio interrompido, que permite ao sistema político decisório processar 

questões paralelas, fazendo mudanças somente em períodos de instabilidade. Esse modelo, 

segundo a autora, permite entender por que o governo age de forma incremental, ou seja, 

mantendo o status quo. E, por fim, os governos influenciados pelo modelo do gerencialismo 

público e ajuste fiscal adotaram novos formatos de políticas públicas em busca da sua 

eficiência. Nesse modelo entende-se que os interesses de poucos têm mais chances de ser 

contemplados do que os interesses difusos de muitos. Esse modelo foca, por exemplo, a 

desregulamentação e a privatização nas reformas que poderiam diminuir os riscos coletivos e 

promover a eficiência. 

Para Howlett, Ramesh e Perl (2013), o estágio da formulação da política pública é 

passível de ser dividido em quatro fases, para esclarecer como várias opções são levadas 

adiante e outras são abandonadas. Essas fases são: apreciação, diálogo, formulação 

(propriamente dita) e consolidação. Na fase da apreciação, identificam-se os dados em 

evidência, e com eles o governo tanto gera quanto recebe informações sobre os problemas 

políticos e suas soluções. A segunda fase, a do diálogo, é o momento de proporcionar a 

comunicação entre os agentes políticos sobre diferentes questões a serem discutidas em 

reuniões abertas ou mediante um diálogo mais estruturado com representantes de 

organizações e trabalhadores convidados a falar contra ou a favor das soluções potenciais.  

A terceira fase, de formulação propriamente dita, é o momento de assumir, em forma 

de projeto de lei e regulamentações, ou identificar o modo como os agentes políticos e 

privados podem negociar um plano mais específico da ação. Por fim, a última fase, a de 

consolidação, compreende que os agentes políticos, que viram suas estratégias e instrumentos 

deixados de lado durante a formulação, têm a opção de participar do consenso, mantendo-se 

ligados aos esforços oficiais. 

Nessa investigação, compreende-se que a formulação ocorre em âmbito federal, no 

momento que os agentes políticos e civis iniciam debates acerca da aplicabilidade da carga 

horária a distância nos cursos de graduação presencial.  Mas, segundo Segenreich (2014), esse 

percentual já vinha sendo aplicado na educação superior em cursos presenciais mesmo antes 

de sua regulamentação pela portaria n.º 2.253, de 18 de outubro de 2001. 

 
iii) Estágio de implementação da política 

No estágio da implementação, ocorre a aplicação da política. De acordo com 

Rodrigues (2011), esse estágio que coloca as ações, os programas e as políticas do governo 

em prática. Para tanto, é necessário que a política implementada esteja baseada na teoria 
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causa/efeito para que possa resolver o problema inicial, promovendo soluções. Saravia (2006, 

p. 34) sustenta que a implementação “[...] é constituída pelo planejamento e organização do 

aparelho administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos 

necessários para executar uma política”.  

O governo executa a política por meio de múltiplos agentes e com múltiplas formas de 

regulação. Portanto, conforme Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 179), o “[...] esforço, os 

conhecimentos e os recursos empregados para traduzir as decisões políticas em ação 

compreendem o estágio da implementação do ciclo da política”. Ainda conforme os autores, a 

implementação da política depende de esforços de servidores públicos e de agentes não 

governamentais que fazem parte do subsistema político-administrativo e atuam na 

implementação das atividades. 

Caldas (2008) destacam que dois grupos são fundamentais no estágio da 

implementação: os estatais (oriundos do governo ou do Estado) e o dos agentes privados 

(oriundos da sociedade civil). Os agentes estatais são os que exercem funções públicas, tendo 

sido eleitos para determinado cargo político. Eles decidem a política pública e estão 

diretamente ligados ao seu processo de implementação. Entre os agentes públicos, estão os 

grupos de políticos formados por gestores públicos, juízes, parlamentares, burocratas e 

políticos. Já os agentes privados não possuem vínculo direto com a administração do Estado, 

e entre eles estão os trabalhadores, os consumidores, os empresários, os servidores públicos, 

os sindicatos, a mídia e as organizações não governamentais. Todos eles exercem influência 

pressionando o governo no momento da formulação da política e definindo os caminhos para 

a sua implementação. 

Entre os grupos políticos, destacam-se os burocratas, que ocupam um papel decisório 

no processo de formulação e implementação da política, tanto em nível federal, estadual 

quanto municipal (CALDAS, 2008). Os burocratas são agentes significativos na maior parte 

da implementação, pois trazem os conflitos endêmicos intra e interorganizacionais a essa 

etapa do ciclo; estão envolvidos no processo, cada qual com interesses e ambições 

particulares, dando forma a seus resultados tanto no processo de governo quanto de 

governança (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). 

Os políticos, considerados agentes importantes nas decisões da política pública e que 

levam a implementação da política, podem desempenhar um papel ativo nos esforços 

subsequentes a implementação. Ainda conforme Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 180), 

 

  



52 
 

[...] a maior parte das atividades do dia a dia da administração pública compete 
comumente aos servidores públicos assalariados. Isso se deve ao papel-chave 
exercido pelas leis, que codificam os resultados da tomada de decisão e atribuem a 
órgãos estatais específicos o poder de pôr em prática essas decisões.  

 

O estágio da implementação também pode ser visto como um processo decisório de 

política pública. Carvalho, Barbosa e Soares (2010) apresentam algumas características desse 

processo de implementação: mapeamento para trás, e não para frente (mapear o que já foi 

implementado); foco na estrutura de execução e no processo de negociação; ações entre e 

dentre as redes de implementadores; e capacidade de acomodar os acontecimentos 

imprevistos e imprevisíveis, e de ser adaptável. Também são apresentados pelos autores as 

variáveis intervenientes para implementação: 

 
Comunicação interinstitucional e execução de atividades – envolvem auxílios 
técnicos e de informação e aquelas que são controladas pelo remunerativo, 
coercitivo ou normativo; características das agências – tamanho e competência da 
equipe, hierarquia e o controle, autonomia, vitalidade, degraus de abertura de 
comunicação e encadeamentos; condições políticas, econômicas e sociais – recursos  
econômicos disponíveis, reflexo das condições econômicas e sociais, opinião 
pública, posição das elites, partidos de oposição e grupos privados (não 
institucionais). (CARVALHO; BARBOSA; SOARES, 2010, p. 5). 

 

O processo de implementação, de acordo com Howlett, Ramesh e Perl (2013) pode ser 

dividido em três gerações: a primeira surge na década de 1970; a segunda, em 1980; e a 

terceira, em 1990. A primeira geração procura analisar se as políticas públicas estão sendo 

executadas conforme previsto na formulação. Até o início dos anos 1970, a implementação 

não era considerada um problema, pois muitos estudiosos das políticas públicas ignoravam ou 

minimizavam as armadilhas que cercavam essa etapa do ciclo da política.  A segunda geração 

corresponde aos estudos que procuram compreender os fatores que influenciam a 

implementação das políticas públicas, e podem ser realizados a partir de duas abordagens: a 

top down e a botton-up. Na abordagem top-down, as decisões ocorrem em nível central 

(decisão política autoritária), enquanto na botton-up leva-se em consideração a sua 

complexidade.  

A abordagem top-down define-se de maneira sequencial, com etapas distintas e lógicas 

diferentes, assegurando aos funcionários públicos a possibilidade de realizar seu trabalho com 

mais eficácia. O processo de formulação é organizado pela lógica da atividade política e a 

implementação, no âmbito da prática administrativa. Nessa abordagem fica clara a teoria 

organizacional, de hierarquia, em que é óbvia a distinção entre o processo de decisão e a 

operacionalização, com arenas e agentes distintos. As decisões partem do topo do processo 
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decisório, daqueles que possuem maior autoridade e influência para resolver os problemas 

tendo como questões centrais, limitar, regular e controlar as ações dos implementadores. 

A abordagem botton-up posiciona-se na extremidade da abordagem apresentada 

anteriormente, pois examina com cuidado as reações dos atingidos e envolvidos na etapa da 

implementação. Questiona a influência decisiva dos formuladores em relação ao processo de 

implementação e enfatiza a opção de escolha dos implementadores que conhecem o contexto 

em que será implementada a política pública. Também podem fazer adaptações, visto que são 

considerados implementadores de balcão ou de linha de frente. Esse é considerado um 

processo descentralizado, que reconhece o importante papel do implementador, enquanto a 

implementação é entendida como processo interativo, em que há formulação e reformulação 

das ações. 

A terceira geração concentra-se nas ferramentas e nos instrumentos políticos. 

Constituem o foco dos estudos sobre a implementação, nessa geração, a teoria dos jogos e a 

teoria do agente principal. A teoria dos jogos é “[...] um dos métodos usados pelos analistas de 

terceira geração para determinar como a discrição comportamental influencia a 

implementação” (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 186). Teóricos como Keith 

Hawkins (1984) e John Thomas (1989) exploram as estratégias usadas por agentes políticos 

para alcançar os objetivos, de modo que utilizam diferentes modelos regulatórios em áreas e 

setores diferentes e optam por sistemas de supervisão com base tanto na coerção como na 

persuasão (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). 

 
O jogo de implementação típico, portanto, seria aquele em que os reguladores 
iniciariam essa operação com esforços de persuasão, esforços que seriam 
normalmente contrariados pelo não cumprimento por parte dos regulados. Isso 
levaria os reguladores a tentar regras mais coercivas na próxima interação ou 
rodada, redundando em situação ainda pior para ambos, para reguladores e 
regulados, que enfrentariam, respectivamente, os custos elevados da fiscalização e 
de cumprimento. O jogo avançaria então para uma posição intermediária em que a 
coerção seria reduzida em troca do cumprimento por parte dos regulados, embora 
esse fosse um equilíbrio instável a requerer monitoramento e incrementos 
temporários de coerção por parte dos reguladores para manter o cumprimento 
contínuo e evitar as fraudes. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 186). 

 

Mas isso é desvantajoso para ambos, visto que tanto reguladores quanto regulados têm 

de arcar com elevados custos de fiscalização e cumprimento de regras. 

Na teoria do agente principal, de acordo com Howlett, Ramesh e Perl (2013), a 

discrição administrativa é afetada pelos contextos social, tecnológico e político em constante 

transformação durante o processo de implementação da política. Essas mudanças podem 

afetar a interpretação do problema e ocasionar mudanças e ajustes nos programas e projetos a 
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serem implementados. Na teoria do agente principal, os políticos terão as posições de 

“autoridade”, mas nem sempre selecionam objetivos e estratégias de implementação aceitas 

pelos servidores. Isso coloca políticos e servidores em uma relação entre agente e principal, 

no qual o principal é o político que depende da ação do agente, o servidor, para promover seus 

objetivos, embora muitos deles não tenham interesse em fazê-lo. “A relação particular dessa 

relação afeta o conteúdo e a qualidade de suas interações e limita a habilidade dos ‘principais’ 

políticos de circunscrever de forma eficaz o comportamento de seus antigos ‘agentes’.” 

(HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 187). 

 
  iv) Estágio de monitoramento, acompanhamento e avaliação da política 

Entre os estágios do ciclo da política citados por Rodrigues (2011) há o 

monitoramento, quando se realiza um acompanhamento das ações desenvolvidas para 

verificar os impactos durante o processo de implementação, levando em conta os efeitos 

meios/fins e analisando se as metas são alcançadas com efetividade. O monitoramento, 

portanto, abre possibilidade para corrigir os rumos da implementação, caso necessário. Esse 

estágio é compreendido por Saravia (2006) como a fase de acompanhamento da política 

pública, visto que é o processo de supervisão da atividade objetivando fornecer condições 

para eventuais correções. 

O monitoramento tem por objetivo, monitorar, acompanhar as mudanças situacionais, 

“isto é estabelecer até que ponto se está cumprindo e realizando o programa ou prestando um 

serviço de acordo com a proposta inicial”. (CARRARO, 2012, p. 113). O monitoramento, 

estágio da política citado por Rodrigues (2011) caracteriza como o momento em realiza um 

acompanhamento das ações implementadas, ou seja, realiza uma avaliação pontual sobre as 

ações executadas levando em conta os efeitos/meios/fins e analisando se as metas estão sendo 

alcançadas com efetividade. Nesse estágio realiza um triplo movimento, 

 
a) Apreender “os sistemas e processos de implementação e execução do programa 
com indicadores qualitativos e quantitativos de eficiência, eficácia e efetividade”; 
b) Efetuar “a contextualização contínua do programa”; 
c) Realizar “modificações, quando necessárias, para a consecução dos resultados 
pretendidos” (CARRARO, 2012, p. 113).  
 

O monitoramento da política pública é caracterizado pelo seguimento ou 

acompanhamento contínuo. Ocorre durante o período de execução da política ou programa e 

consiste em verificar como estão sendo desenvolvidas as ações, caracterizado, portanto, como 

uma ação interna. Devendo ser capaz de oferecer informações sobre o programa ou política, 
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permitindo a adoção de medidas corretivas para melhorar a operacionalização. 

 
O monitoramento é uma atividade sistemática e contínua, efetuada durante a 
execução de determinada atividade, com a finalidade de produzir dados que 
subsidiem a análise dos envolvidos no processo de tomada de decisões atinentes ao 
planejamento de ações vinculadas à: a) gestão de diferentes modalidades de 
intervenção social e/ou de políticas e programas sociais; b) melhoria da função 
gerencial; c) garantia da eficiência, eficácia e efetividade social das ações 
desenvolvidas; d) organização das informações sobre uma política ou um programa, 
constituindo-se em fonte de consulta. (CARRARO, 2012, p. 109). 

 

De acordo com a autora o monitoramento pressupõe construção de indicadores 

quantitativos e qualitativos para dimensionar e detalhar determinados aspectos. E possui 

objetivos e características específicas conforme apresenta o quadro 6. 

Quadro 6 – Dimensões e complementaridades do monitoramento na política pública 

 
Dimensões 

 

 
Monitoramento 

Momento de realização Durante 
Frequência Regular, sistemática e contínua 
Conteúdo ou objeto Insumos, produtos, processos, efeitos e plano de trabalho. 
Objetivos Melhorar a ação desenvolvida adequando-a aos objetivos e as metas 

previstas no planejamento. 
Sujeitos que realizam Pesquisadores, formuladores, executores, financiadores e população 

beneficiária. 
Destinatários formuladores, executores, financiadores e população beneficiária. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Carraro (2012). 
 

Diante do que foi apresentado no quadro 6 observa-se que no estágio do 

monitoramento a realização ocorre durante o processo e tem como objetivo melhorar, adequar 

e fazer correções das ações conforme as metas estabelecidas. A autora destaca que para a 

materialização das políticas públicas sociais é necessário a implantação de um sistema de 

monitoramento. 

Como último estágio do ciclo da política pública, há a avaliação, processo em que as 

ações e os meios utilizados em sua implementação são submetidos a análise, visando perceber 

se os objetivos e as metas foram alcançados. A avaliação das políticas públicas sociais é 

imprescindível, pois configura como instrumento de democratização das políticas sociais. A 

divulgação de avaliações rigorosas tecnicamente bem-feitas permite o exercício do direito 

democrático, o de controle sobre as ações do governo (CARRARO, 2012). Conforme 

Howlett, Ramesh e Perl (2013), após a política ser submetida a avaliação, constata se de fato a 

política está funcionando na prática. Nesse estágio do ciclo, o problema e as soluções podem 
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ser repensados, podendo haver reformulação do problema, alteração das soluções, ou até 

mesmo a total descontinuidade da política. Assim, o problema pode voltar ao estágio da 

montagem da agenda, a algum outro estágio anterior ou manter o status quo.   

Para Rodrigues (2011), a avaliação consiste na análise dos efeitos ocasionados pela 

política na sociedade e no levantamento das metas atingidas, ou não, podendo também surgir 

oportunidades para a tomada de novas decisões. Já Draibe (2001) destaca que o tipo e a 

natureza das avaliações das políticas públicas variam conforme a relação temporal e a 

característica da política pública. Na relação temporal, dois tipos se destacam: a ex-ante e a 

ex-post. A primeira, também conhecida como avaliação diagnóstica, ocorre no início da 

política pública, ou seja, na etapa de sua formulação, e deve atender a dois objetivos:  

 
[...]. Produzir orientações, parâmetros e indicadores que se incorporem ao projeto, 
melhorando seu desenho e suas estratégias metodológicas e de implementação; 
Fixar um ponto de partida que permita comparações futuras (linha de base ou tempo 
zero). (DRAIBE, 2001, p. 19). 

 

A avaliação ex-post – explica Draibe (2001) – ocorre durante ou ao término da 

implementação da política pública e tem como objetivo verificar o seu grau de eficiência, 

eficácia e/ou efetividade. A eficiência é aferida mediante parâmetros técnicos de tempo e 

custos, e diz respeito à qualidade de um programa. Refere-se aos objetivos e metas 

relacionados aos impactos e efeitos atingidos pela política, enquanto a eficácia e/ou 

efetividade refere-se aos objetivos e metas do programa e aos impactos que pode causar. De 

acordo com a autora, as avaliações por eficácia buscam avaliar e responder à seguinte 

questão: “Quais são ou foram, na implementação, os fatores de ordem material e, sobretudo, 

institucional que operaram como condicionantes positivos ou negativos do desempenho dos 

programas? ” (p. 35). Ou seja, na avaliação ex-post devem ser atendidos os seguintes 

objetivos: “[...] verificar os graus de eficiência e eficácia com que o programa está atendendo 

a seus objetivos; avaliar a efetividade do programa, ou seja, seus resultados, impactos efeitos” 

(DRAIBE, 2001, p. 19). 

A efetividade da política pública é traduzida na relação entre a implementação da ação 

e seus impactos e efeitos. Entre as formas de análise das políticas públicas, a efetividade é a 

mais utilizada, pois busca determinar o grau em que os objetivos foram alcançados em um 

determinado período (LIMA, 2013). Segundo Draibe (2001, p. 36) a avaliação da            

efetividade “[...] se mede pelas quantidades e níveis de qualidade com que realiza seus 

objetivos específicos, isto é, as alterações que se pretende provocar na realidade sobre qual o 
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programa incide”. 

Quanto à natureza da avaliação, Draibe (2001) afirma que ela se distingue do processo 

e dos resultados e impactos da implementação da política pública. Conforme a autora, 

enquanto a avaliação temporal tem como foco observar o desenho e as características 

organizacionais dos programas, e objetiva detectar fatores que facilitam ou impedem que a 

política atinja seus resultados de maneira positiva, a natureza da avaliação é considerada a 

mais completa, pois tende a se apoiar no conceito e nos modelos de análise capazes de captar 

os interesses embutidos nos programas. Objetiva ainda verificar o quanto e com que qualidade 

a política implementada cumpriu seus objetivos. Em conformidade com o que afirmam 

Draibe (2001) e Rodrigues (2011), pode-se concluir que a etapa da avaliação consiste em uma 

análise a posteriori, quando se verifica se de fato os objetivos e efeitos foram atingidos ou 

não. 

Howlett, Ramesh e Perl (2013) ressaltam que muitas vezes a avaliação de uma política 

implementada pelo governo não tem o objetivo de revelar os seus reais efeitos e pode ser 

usada para mascarar ou esconder certos fatos que o governante teme que venham a denegrir 

sua imagem política. No entanto, os autores explicam que isso também pode ocorrer de 

maneira semelhante com as avaliações realizadas por determinados grupos de fora do governo 

e que nem sempre têm o propósito de aprimorar a política, e sim de criticá-la por questões 

partidárias. Nessa perspectiva, compreende-se que a avaliação da política se assemelha aos 

estágios anteriores, visto que é entendida como uma atividade inerentemente política, embora 

contenha um componente técnico que prevalecerá, em última análise, nos resultados oriundos 

de conflitos e acordos políticos instaurados entre vários agentes. 

De acordo com Carraro (2012) tanto o monitoramento quanto a avaliação promovem a 

aprendizagem e a disseminação de conhecimento que contribuem para o aperfeiçoamento da 

concepção e gestão das políticas públicas e servem como controle social que podem ser 

utilizados pelos segmentos sociais no sentido da conquista de direitos.  

No próximo subitem discute-se algumas definições básicas no estudo da 

implementação das políticas públicas, visto que, esta é a etapa do ciclo da política que se 

investiga nessa tese. 

 

1.1.1 Ciclo da política pública: definições básicas no estudo da implementação 

 

Esse item dedica-se à compreensão dos modelos de implementação da política para 

análise do objeto de estudo da presente pesquisa. O ciclo da política é uma ferramenta 
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analítica que apresenta a política pública em estágios distintos, interdependentes, e que, 

apesar de não serem executados obrigatoriamente na sequência considerada lógica, têm uma 

função didática, de modo a permitir uma melhor compreensão de seu fluxo. A utilização do 

ciclo da política deve-se ao fato de possibilitar um estudo detalhado de cada estágio, analisar 

o processo político e compreender as relações de poder, dos processos decisórios e das 

relações entre os agentes que determinam as práticas. Em cada estágio podem estar presentes 

diversos agentes que se relacionam e tomam decisões em contextos políticos correspondentes.  

 No estágio da implementação, Rodrigues (2011) destaca que é onde ocorre a 

aplicação da política, momento de planejamento administrativo e aquisição de recursos para 

colocar as ações em prática. Cavalcanti (2007) contribui com esse conceito, apresentando que 

a implementação é um estágio especialmente problemático, pois é o momento que se pretende 

transformar as intenções expressas em planos/programas em ações, onde se materializam as 

decisões. Nesse estágio o governo executa a política por meio de múltiplos agentes e com 

múltiplas formas de regulação. Durante a implementação alguns componentes e mecanismos 

para a gestão da política pública são fundamentais, como: o monitoramento, auditorias e 

reuniões técnicas de acompanhamento.  

 A implementação de uma política pública remete aos esforços, aos conhecimentos e 

aos recursos empregados para que as decisões políticas sejam transformadas em ações. 

Depende, portanto, dos esforços de servidores públicos, funcionários administrativos e 

agentes governamentais e não governamentais. Os agentes encarregados da implementação 

devem ser capazes de entender os elementos motivacionais da política, os obstáculos legais e 

técnicos, as deficiências organizacionais e possíveis falhas. Nesse estágio, os grupos-alvos, ou 

seja, os grupos que se pretende atingir com a política, exercem um papel fundamental, pois os 

recursos políticos e econômicos desses grupos certamente têm impacto e podem influenciar o 

caráter da implementação, apoiando-a ou contrapondo-se a ela. É comum que os reguladores 

da política façam acordos com esses grupos para tornar a implementação mais simples e 

menos onerosa (RODRIGUES, 2011). 

 Para melhor compreensão sobre a implementação da política, Cavalcanti (2007); 

Carvalho, Barbosa e Soares (2010) apresentam alguns modelos dos quais são denominados 

com dupla conotação. Por um lado, com um viés descritivo, eles são entendidos como 

alternativas para o estudo da implementação, para o entendimento e a explicação dos 

processos através dos quais as políticas são implementadas. De outro, por um viés prescritivo, 

como alternativas a serem adotadas pelos formuladores e, também, pelos próprios 

implementadores, acerca de como a política deverá ser implementada.  
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 Para melhor visualização e descrição, o quadro 7 apresenta modelos de implementação  

a partir por estudiosos dos Estados Unidos e Europa. 

Quadro 7 – Modelos e abordagens de implementação de política pública 

AUTORES MODELOS DESCRIÇÃO 
Smith (1973) Botton-up Processo continuo, sem um fim definitivo ou produtos finais e em que as 

tensões e os conflitos, frutos da implementação, podem ou não manifestar-
se em um novo padrão de comportamento nas Reconhece o conflito entre 
planejadores e implementadores como fonte de feedback. 

Van Meter e 
Van Horn 
(1975) 

Top-down Ocupa-se das causas da não implementação. O implementadores não 
sabem o que os superiores querem, eles não podem fazer ou se recusam 
fazer. 

Rein e 
Rabinovitz 
(1978) 

Botton-up A política de implementação é regida pelo menos por três imperativos 
formais: respeito à racionalidade jurídica que é mediado pela preocupação 
com a racionalidade instrumental como é definida pelos funcionários e 
ainda, informados pelo conhecimento que a ação exige de consenso tanto 
internos como externo. Foco na prática 

Berman (1978) Botton-up 
 

O sucesso da implementação depende da complexa interação entre a 
política e as características institucionais. Trabalha com a abordagem de 
macro e micro implementação. Macro enquanto governo federal central, 
onde as políticas se traduzem em planos de projeto e, micro é quando, em 
resposta às ações do governo, as organizações locais planejam e realizam 
suas próprias políticas internas. 

Michael Lipsky 
(1978) 

Botton-up Questiona o pressuposto fundamental da hierarquia, ou seja, a maior 
influência sobre a política é exercida por aqueles que formulam e não por 
aqueles que a realizam. Para ele a política é eficaz quando é elaborada por 
aqueles que implementam. 

Elmore 
(1979) 

Top-down Compreende que as organizações são essenciais para a análise da 
implementação. São apresentados quatro modelos diferentes para este 
processo: (1) o modelo de gestão de sistemas – implementação é vista 
como atividade organizada com objetivos específicos; (2) modelo 
burocrático - enfatiza as regras ou critérios de tomada de decisão e as 
rotinas do comportamento organizacional e concebe a implementação 
como um processo contínuo de controle dos critérios de escolha e de 
mudança de rotinas; (3) modelo de desenvolvimento organizacional – 
necessidade de participação e comprometimento dos indivíduos; e (4) 
modelo de negociação – trata as organizações como arena de conflito. 

Edwards (1980) Top-down Realiza um diagnóstico das condições prévias, bem como os seus 
principais obstáculos para uma implementação bem-sucedida. 
Identificaram-se quatro fatores que se interagem simultaneamente: 
comunicação; recursos; disposição e estrutura.  

Nakamura e 
Smallwood 
(1980) 

Não 
mencionado 

É um modelo construído sobre o princípio da circularidade e sugere a 
concepção do processo como um sistema em ambientes funcionais, cada 
um dos quais contém uma variedade de agentes e arenas e está ligado a 
outros por diversas comunicações e por conformidade.  

Barrett e Fudge 
(1981) 

Não 
mencionado 

Propõe uma visão da implementação como um processo político e não um 
processo gerencial que acontece através da dinâmica de negociação e 
interação entre e dentro do sistema ambiental (sócio-econômico), do 
sistema político e do sistema organizacional. 

Warwick 
(1982) 

Não 
mencionado 

Pressupõe três abordagens para a implementação. 
A abordagem da máquina em que apoia em um plano legítimo deverá 
conter os ingredientes necessários à sua implementação.  
Abordagem do jogo em que apoia na barganha e na troca.   (negociação). 
E abordagem evolutiva que considera que a política não define o exato 
curso de implementação, mas molda e aponta o potencial da ação. 

Mazmanain e 
Sabatier (1983) 

Top-down Processo interativo de formulação, implementação e reformulação.  
Foco na realização dos objetivos da política declarada e implementação em 



60 
 

 três diferentes perspectivas: o formulador, o executor e o público-alvo.  
 

Fonte: Cavalcanti (2007), Carvalho, Barbosa e Soares (2010). 
  

 Conforme apresentado no quadro 7 os modelos de implementação diferenciam no 

modelo top-down, decisões em nível central; botton-up, em que considera a complexidade da 

ação (Figura 3).  

Figura 3 – Estágio do ciclo da política para análise do objeto de estudo: modelos de 
implementação 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  O modelo top-down, estabelecido de cima para baixo, ocorre na perspectiva de 

burocratas de alto-nível hierárquico. Cavalcanti (2007) define como um modelo em que a 

“responsabilidade pela implementação da política repousa quase que exclusivamente na 

atuação dos burocratas de ‘alto-nível’ que ‘comandam’ aqueles situados nos níveis ‘mais 

baixos’, os quais possuem escasso grau de discricionariedade” (CAVALCANTI, 2007, p. 

222). 

 Para Agum; Riscado; Menezes (2015, p. 29) no modelo  top-down  de implementação 

da política pública “os tomadores de decisão são separados dos implementadores; há uma 

distinção entre esses dois atores, neste caso política e administração. De forma específica, as 

decisões ocorrem de cima para baixo, dos políticos para a administração”. 

 Nesse modelo compreende-se que a implementação inicia após a tomada de decisão 

dos formuladores em que assumem uma relação causal direta, linear entre os objetivos, metas 

e ações. Consideram que para que haja uma implementação bem sucedida, deve-se existir um 

bom funcionamento entre as ações para que as metas sejam alcançadas. E sabendo que na 

 Implementação 

Top-Down 

Bottom-Up 
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implementação deve ser considerada os interesses de diversos agentes, os problemas surgidos 

durante esse estágio podem estar relacionados ao controle e direção de um grande número de 

atividades de diversos agentes que fazem parte do “jogo”. E podem ocorrer dispersão de 

recursos, abandono de objetivos, sendo então, necessário estabelecer todo cenário da 

implementação em que são escritos e descritos todos os percalços do processo 

(CAVALCANTI, 2007). 

 
O jogo, é entendido como sendo o conjunto de estratégias e técnicas de interação por 
meio do qual os atores que possuem diversos recursos do programa se relacionam 
reciprocamente como componentes “necessários para la producion del evento 
deseado”. (CAVALCANTI, 2007. p. 224). 

 

  A autora destaca que nesse modelo a política é vista como pertencentes aos fazedores 

de política, ou seja, aqueles que estão no ‘topo’ das organizações. No modelo top-down  o 

hiato, ou melhor, o elo perdido está situado entre os agentes do plano central e as realidades 

locais, o que ocasiona os déficits  da implementação. 

 Outro modelo também apresentado no quadro 7 é o botton-up, um modelo de 

implementação visto de baixo para cima. Cavalcanti (2007, p. 226) enfatiza que nesse modelo 

as “ações individuais são vistas como respostas aos problemas não resolvidos no momento da 

formulação ou ainda, como escolhas entre alternativas capazes de superar os déficits 

ocorridos durante esse momento.”  Para Agum; Riscado; Menezes (2015) no modelo botton-

up, 

 
 a implementação da política parte de pactuações entre burocratas e outros atores no 
intuito de uma organização compartilhada. Os implementadores participam das 
etapas de constituição da política. Contrariamente, ao observado no modelo top-
down, não há uma regra rígida e prescrições a serem seguidas, engessadas como no 
outro modelo. Os problemas e soluções são permeáveis pela participação dos vários 
atores envolvidos.(p. 29). 

 

 Esse modelo vai numa direção contrária ao top-down, e pode ser visto como uma 

crítica ao modelo tradicional. No modelo botton-up de implementação, o processo é entendido 

como uma continuação do estágio anterior, um lugar de negociação entre os que buscam 

colocar a política em prática e os que serão afetados pela mudança que a política impõe. 

 O sucesso da implementação pode estar relacionado à adequação e ao seu modelo e 

abordagem utilizada e ao ambiente onde é implementada. Há ainda os fatores relativos às 

características do processo de negociação, à natureza do foco da política; às ações e relações 

entre os implementadores e sua capacidade de adaptação e de aceitar e acomodar imprevistos, 
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às características da equipe, as condições políticas, econômicas e sociais.  

 A análise sobre a implementação da política pública oferece possibilidades de 

visualizar, por meio de instrumentos estruturados, as falhas, os desafios e os avanços que 

costumam ocorrer nesse estágio. Assim, é necessário que na implementação da política haja 

consenso sobre as ações, os objetivos e as metas entre os agentes que a formulam e os que a 

executam, para que seja concretizada (CARVALHO; BARBOSA; SOARES, 2010). No 

estágio da implementação inclui tanto as atividades - meio, quanto as atividades-fim ou a 

execução propriamente dita da política, para análise do processo de implementação da oferta 

das disciplinas semipresenciais na UEG – campus Goianésia, considera-se também os 

sistemas ou subprocessos da implementação apresentados por Draibe (2001) e Lima (2013), 

conforme o quadro 8. 

Quadro 8 – Sistemas ou subprocessos da implementação da política pública 

 
Sistemas ou subprocessos 

 

 
Variáveis a serem consideradas no estudo 

Sistema gerencial e decisório Estrutura hierárquica 
Grau de centralização nas tomadas de decisão 
Autonomia x dependência 
Gestão de tempo e capacidade de decisão dos agentes reguladores e 
implementadores 

Processos de divulgação e 
informação  

Grau de informação entre agentes reguladores, implementadores e 
beneficiários 

Sistemas de seleção Critérios de seleção no recrutamento de agentes implementadores e de 
grupos beneficiários 

Sistemas de capacitação Formação dos agentes para cumprir as atividades de implementação 
Necessidade de capacitação dos beneficiários 
Prazos, sistemas e conteúdos da capacitação dos agentes e adequação destes 
às atividades 
Segurança dos agentes para implementar e executar as ações 

Sistemas logísticos e 
operacionais  
 

 Recursos suficientes 
Equipamentos necessários à implementação 

Sistemas internos de 
monitoramento e avaliação.  

Tipos de avaliação 
Ocorrem correções no processo 
Forma de socializar os resultados 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Draibe (2001) e Lima (2013). 

 

No sistema gerencial e decisório, o programa e ou política apoia-se em uma estrutura 

organizacional que está submetida a um sistema gerencial e decisório que conduz à 

implementação. A estrutura hierárquica desse sistema, ou seja, os graus de centralização, 

autonomia e dependência, divide-se, de um lado, nas características de gestão de tempo e 

capacidade de implementar, e de outro, nas características a serem avaliadas (qualitativa e 

quantitativa).  
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No processo de divulgação e informação, entende-se que ao implementar uma política, 

esta deve apoiar-se, na divulgação e circulação de informações de forma clara e suficiente 

para os que irão implementar a política e aos que dela irão se beneficiar. É necessário saber se 

as informações básicas chegaram aos implementadores em quantidade e qualidade e com a 

antecipação necessária para a realização das atividades. 

 Já o sistema de seleção compreende a forma utilizada para selecionar os 

implementadores e o público-alvo, esclarecendo os critérios utilizados e como se deu a 

divulgação dos processos seletivos.  

No sistema de capacitação, os implementadores e beneficiários podem ser capacitados 

interno ou externamente ao programa. “Além disso, pode ocorrer que também a capacitação 

dos beneficiários seja condição de sucesso do programa” (DRAIBE, 2001. p. 33). É relevante 

destacar que a quantidade e qualidade da capacitação deve ser suficiente e pertinente para que 

os implementadores se sintam seguros ao realizar as atividades. 

Nos sistemas logísticos e operacionais, observam-se os parâmetros de suficiência de 

recursos e de tempo, esses em geral são decisivos no processo de implementação. Trata-se de 

saber se os recursos financeiros são suficientes para os objetivos propostos. No que refere aos 

recursos materiais, em muitos programas eles são a base material específica para o êxito da 

política. 

Nos sistemas internos de monitoramento da implementação, geralmente é possível 

identificar uma espécie de hierarquia de procedimentos. Mesmo de forma não explícita, a 

implementação pode ser monitorada pelos agentes, principalmente nos estágios iniciais.  

A partir da perspectiva dos autores, pode-se afirmar que a implementação é o 

momento em que são realizadas as ações planejadas, pelas instituições, grupos ou indivíduos 

de natureza pública ou privada com objetivo de cumprir as decisões já tomadas no estágio da 

formulação. Nessa dinâmica, pode-se identificar uma diversidade de interesses e jogos de 

poder, envolvendo diferentes agentes, poderes públicos, instituições, entidades profissionais, 

além dos próprios agentes atingidos pela política. 

Sabendo que a implementação é a fase administrativa da política em que envolve uma 

série de sistemas e subprocessos, ocorrem a racionalização de procedimentos e rotinas, há 

necessidade de adequação da política a realidade local pelos agentes implementadores; nesse 

aspecto, a Universidade Estadual de Goiás (UEG) com 41 campus distribuídos em várias 

localidades no estado de Goiás, com realidades distintas, necessitou de vários ajustes 

administrativos e locais para implementação da política. Destaca-se que nesse estágio envolve 

uma multiplicidade de questões, estratégias políticas e interesses.  
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Desde 2000, a UEG utiliza da modalidade de EaD, tendo começado com a criação da 

UEG Virtual; posteriormente, em 2006, ocorre a expansão da modalidade com a criação da 

Unidade Universitária de Educação a Distância – UnUEAD. 

 Em 2014, iniciam as primeiras ações para implementação da política de oferta das 

disciplinas semipresenciais nos cursos de graduação presencial na IES. Foram criados vários 

grupos de trabalhos (GTs) para a reestruturação das matrizes curriculares dos cursos de 

graduação na IES, dentre eles o GT de EaD. Publicação da Resolução do CsA n.º 843 de 19 

de novembro de 2014 que aprova o regulamento acadêmico para oferta das disciplinas na 

modalidade semipresencial (UEG, 2014a). Em 2015, a UnUEAD é transformada em Centro 

de Ensino e Aprendizagem em Rede – CEAR, pela lei estadual n.º 18.934, expandindo e 

reestruturando a política de educação a distância da universidade (GOIÁS, 2015a), ocorre a 

reformulação das matrizes curriculares dos cursos de graduação presencial, passando todos os 

cursos serem semestrais e a oferta de 20% da carga horária total dos cursos a distância. 

Abertura de editais de chamada para docentes e técnicos administrativos da UEG para curso 

de formação de tutores, e editais para curso de teoria e prática para discentes (oferta 

contínua); e oferta cursos de formação e construção de disciplinas semipresenciais aos 

professores com disciplinas aprovadas nos colegiados de curso.  

A implementação de uma política é vista como um jogo em que ocorre interação de 

estratégias de diferentes agentes que jogam (RODRIGUES, 2011). Nessa perspectiva, uma 

autoridade central (UEG) procura induzir agentes implementadores a colocar em prática as 

estratégias formuladas. E os agentes implementadores (direção de campus, coordenadores de 

curso, professores, acadêmicos) podem dar como resposta a aceitação, neutralidade ou a 

rejeição da política implementada. Isso depende das relações estabelecidas entre os que 

desejam colocar a política em ação e os agentes implementadores. 

Saravia (2006) afirma que os estágios do ciclo da política pública não ocorrem, na 

prática, em uma sequência sugerida, mas que seus estágios estão sempre presentes e 

interligados. Assim, é preciso distinguir cada estágio do ciclo da política, pois são campos de 

diferentes negociações e embates. Lima (2013, p. 64) destaca que “também existe uma crítica 

à visão das políticas públicas como etapas que se encadeiam. Mas, na prática, os 

procedimentos que dão materialidade às políticas públicas devem ser identificados.” 

De acordo com Mainardes (2006), o ciclo da política pública oferece instrumentos de 

análise crítica e apresenta como vantagem a flexibilidade, uma vez que essa é apresentada 

como uma proposta aberta e como instrumento heurístico. Assim, a abordagem do ciclo da 

política constitui um referencial para a análise crítica da trajetória da política investigada na 
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UEG – campus Goianésia. 

É, portanto, por meio dos estudos da implementação que é possível entender a 

dinâmica que torna intenções em ações concretas. Não se pode esquecer que as dimensões 

politics e polity da política pública estão presentes também no ato concreto de implementar, e 

não somente no momento de formulação. 

O estágio do ciclo da política aqui apresentado subsidiará as análises sobre o processo 

de implementação das disciplinas semipresenciais ofertadas nos cursos de graduação 

presencial da UEG – campus Goianésia. Para tanto, se irá recorrer aos agentes acadêmicos 

dedicados às teorias que fundamentam a pesquisa, considerando alguns elementos para 

análise do objeto em estudo. No próximo item, as discussões serão acerca das políticas de 

educação superior e de EaD a partir da década de 1990. 

 

1.2 Políticas de educação superior e de EaD a partir da década de 1990: contextos, 

expansão e embates  

 

 No governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992)16, as políticas para a educação 

superior foram marcadas pelo projeto de formação de recursos humanos vinculado à inserção 

do Brasil na globalização econômica e na sociedade da informação. Foi recomendado às IES 

que formassem recursos humanos para o mercado de trabalho e se aproximassem do setor 

privado. Nesse momento, os recursos para as IES federais diminuíram significativamente, e o 

número de vagas para a educação superior ficou estagnado (FERREIRA, 2009).  

 De acordo com Ferreira (2009) o que era apenas um projeto do governo José Sarney, 

no governo Collor foi tomado como medidas drásticas de redução do tamanho do aparelho do 

Estado, dentre elas, a extinção das autarquias, fundações e órgãos ligados ao MEC, tais como 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Porém, conforme 

Cunha (1997), a forte reação no meio acadêmico fez com que o governo voltasse atrás em sua 

decisão, recriando esses órgãos.  

 Ainda de acordo com Cunha (1997), no governo Collor foi criado o plano setorial de 

educação (1991-1995), que vinculava a legitimação e a autonomia universitária ao 

desempenho das IES, o que já ocorria em algumas universidades com status de primeira linha. 

                                                 
16 O governo Collor foi de forte adesão neoliberal, com o debate político e econômico substituído pelo discurso 
técnico-gerencial e pelo ideário do ajuste, descentralização, flexibilização e privatização (FERREIRA, 2009). 
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O plano também promovia a desregulamentação do funcionamento das universidades 

federais, de maneira que cada uma delas poderia fixar salários e realizar concursos 

independentemente de autorização do governo. Mas logo percebeu-se que a autonomia 

financeira proposta pretendia outorgar uma política de desobrigação do governo na 

manutenção das universidades.  

 O então ministro da educação, Carlos Chiarelli, concordava com o relatório do Banco 

Mundial que apontava que as universidades federais tinham excesso de pessoal e que era 

necessária a redução de custos. Assim, o ministro fez duas propostas às universidades: ou 

reduziriam em 1/3 as despesas com pessoal ou ampliariam o número de vagas em cursos 

noturnos para 30% nos exames vestibulares. 

 Em 1991, Chiarelli foi substituído pelo ex-reitor da Universidade de São Paulo, José 

Goldemberg, o qual propôs a elaboração de uma emenda constitucional que regulamentasse a 

autonomia universitária. Essa proposta recebeu fortes críticas de reitores, professores, 

funcionários técnico-administrativos e de sindicatos de ambas as categorias, que temiam que 

as universidades não pudessem mais contar com o governo federal para cobrir seus gastos 

com pessoal (CUNHA,1997). 

 Ainda durante o governo Collor foi proposto um projeto de utilização de recursos 

tecnológicos na educação em todo o território nacional, por meio do Sistema Nacional de 

Radiodifusão Educativa (SINRED), composto por 27 emissoras de TV e 21 de rádio, e 110 

retransmissoras de TV. O projeto objetivava qualificar profissionalmente um total de 378.000 

professores (MEDEIROS, 2012). Nesse contexto, o MEC criou o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI), com o objetivo de realizar estudos e viabilizar a utilização do satélite 

em educação.  

 No entanto, em meio a dissensos, articulações políticas insuficientes e uma crise 

econômica, com persistência da inflação, denúncias de corrupção e dificuldades de um plano 

de estabilização, imprensa e segmentos da sociedade civil manifestaram-se pelo impeachment 

do presidente. O impeachment do presidente Collor foi deflagrado com uma intensa 

campanha da imprensa e amplos segmentos da sociedade civil e aprovado pela Câmara dos 

Deputados e pelo Senado Federal em dezembro de 1992 (CUNHA, 1997). 

Após o impeachment do presidente Collor, o então vice-presidente Itamar Franco 

(1993-1994) assume a presidência e nomeia para ministro da Educação Murílio Hingel. Tão 

logo assumiu o cargo, o ministro apoiou mudanças na forma de ingresso de estudantes nos 

cursos de graduação e propôs uma avaliação gradual e periódica durante o ensino médio, em 

substituição aos vestibulares que eram realizados desde 1910. Durante esse período e em 
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nome da autonomia universitária, as instituições públicas e privadas poderiam optar pela 

escolha de qual instrumento de acesso utilizariam e, inclusive, poderiam destinar um 

percentual de vagas para os estudantes que fizessem vestibulares e outro para os que 

seguissem as avaliações periódicas durante o ensino médio (CUNHA, 1997). 

Em relação aos recursos financeiros das instituições de educação superior, que até 

então exigiam negociações complicadas, o repasse passaria a ocorrer de forma diferente: 90% 

do orçamento seria calculado conforme a série histórica da universidade; 9%, com base nas 

necessidades comprovadas; e 1%, pela produtividade apresentada (CUNHA, 1997). 

No curto governo de Itamar Franco, medidas relativas às reformas educacionais e à 

educação superior foram tomadas, tal como o fechamento do Conselho Federal de Educação 

(CFE) em 1994, devido a denúncias de corrupção. Foi então criado o Conselho Nacional de 

Educação (CNE), com menos atribuições e cujos membros seriam indicados pela sociedade 

civil (CUNHA, 1997). Editou-se também a Lei n.º 8.958/1994, que possibilitou às instituições 

contratarem fundações de direito privado para serem parceiras nos projetos de pesquisa, 

ensino e extensão, e determinou o fim da reserva do mercado de informática17, fixando uma 

política de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), e a criação do sistema nacional de educação a 

distância (EaD) por meio do MEC e do Ministério das Comunicações (FERREIRA, 2009).  

Outra medida tomada pelo governo foi o estabelecimento da avaliação institucional, 

inicialmente muito criticada, porém, logo aceita pelas universidades federais, as quais 

poderiam receber recursos caso aderissem ao programa. Em 1993, foi criado o Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), com o objetivo de melhorar o 

desempenho das universidades, contribuir para o planejamento e a gestão institucional e 

prestar contas de suas ações, priorizando o compromisso ético. As universidades que 

aderissem voluntariamente ao programa deveriam submeter as suas propostas de 

autoavaliação à Comissão Nacional de Avaliação do MEC. Caso aprovada, a instituição 

receberia financiamento para a sua implementação.  

Vale ressaltar que a autoavaliação institucional inicial era complementada com as 

avaliações externas, mediante visitas de comissões de especialistas às IES. Sob essa ótica, o 

PAIUB utilizava a avaliação como uma ferramenta de gestão e planejamento das atividades da 

                                                 
17 O fim da reserva do mercado de informática ocorreu devido o fim da vigência da Política Nacional de 
Informática (PNI) Lei nº. 7.232 de 29 de outubro de 1984, que estabelecia no art. 1º princípios, objetivos e 
diretrizes da Política Nacional de Informática, seus fins e mecanismos de formulação, cria o Conselho Nacional 
de Informática e Automação - CONIN, dispõe sobre a Secretaria Especial de Informática - SEI, cria os Distritos 
de Exportação de Informática, autoriza a criação da Fundação Centro Tecnológico para Informática - CTI, 
institui o Plano Nacional de Informática e Automação e o Fundo Especial de Informática e Automação. A lei 
ficou em vigor duração e oito anos, ou seja, até 1992. 
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universidade. O programa valorizava a autonomia das IES e deixava para o Estado o estímulo 

e o financiamento da avaliação institucional voluntária. O programa foi o precursor da 

avaliação como uma política pública educacional na educação superior (BARREYRO; 

ROTHEN, 2011). 

 Também no governo Itamar Franco, o MEC e o Ministério das Comunicações 

tomaram as primeiras medidas para a formulação de uma política nacional de EaD, por meio 

do Decreto n.º 1.237, de 6 de setembro de 1994, que criou o Sistema Nacional de EaD, 

visando o desenvolvimento e a formação de professores mediante de cursos na modalidade a 

distância (BRASIL, 1994). Nesse momento cria-se a Coordenadoria Nacional da EaD na 

estrutura do MEC. Medeiros (2012) destaca que congressos e seminários começaram a ser 

realizados no país pelo programa Um Salto para o Futuro18, criado no governo anterior e que 

oportuniza, em cada unidade da federação, a criação de uma coordenadoria de EaD vinculada 

às secretarias estaduais, com ações e programas em EaD. 

 No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), continuou o processo de 

reforma iniciado nos governos anteriores. Partia-se agora do princípio de que o Estado deveria 

deixar de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social e o produtor de 

bens e serviços, tendo em vista fortalecer-se na função de promotor e regulador desse 

desenvolvimento. Assim, adotou uma política sob o princípio de governança, 

 
[...] por meio da administração pública gerencial, inspirada na teoria da 
administração de empresas, e orientou-se pelos seguintes elementos: definir 
precisamente os objetivos que o administrador público deveria alcançar; garantir a 
autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros 
para atingir os objetivos contratados e cobrar e controlar a posteriori os resultados. 
(FERREIRA, 2009, p. 175). 

 

 Paulo Renato Souza foi nomeado ministro da Educação e ficou no cargo de 1995 a 

2002. Nesse período mudanças foram introduzidas na estrutura legal, regulatória e financeira 

da educação superior, segundo três princípios: flexibilidade, competitividade e avaliação.  

Para Gomes, Oliveira e Dourado (2011), as políticas adotadas a partir da segunda metade da 

década de 1990, fundamentadas nesses três princípios, visavam um sistema educacional 

diversificado, pois buscavam romper com o modelo da reforma universitária de 1968.  

 O princípio da flexibilidade materializa-se, por exemplo, no processo de diversificação 

                                                 
18 O Programa Salto para o Futuro iniciou em 1991, o programa é interativo tem como proposta a formação 
continuada de professores da educação, Ensino Fundamental e Médio, veiculando também séries de interesse 
para a Educação Infantil. O programa utiliza diferentes mídias como TV, internet, telefone e material impresso - 
no debate de questões relacionadas à prática pedagógica e à pesquisa no campo da educação (BRASIL, 2018d). 
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do formato de instituições (centros universitários, faculdades integradas, faculdades isoladas, 

institutos superiores de educação) e de cursos (tecnólogo, sequencial, mestrados 

profissionais). As formas de acesso aos cursos também foram flexibilizadas, a partir da 

adoção do termo “processos seletivos” na LDB, e não seriam mais apenas pelo vestibular. 

Nessa direção, o governo FHC criou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).  

 Outro princípio, o da competitividade, foi inspirado na lógica mercantil, e oferecia 

incentivo para a criação de instituições e cursos nos quais os alunos eram vistos como clientes 

consumidores de produtos acadêmicos. E, por fim, a avaliação institucional, que buscava 

aferir a qualidade dos produtos ou do ensino, estabelecendo ranking entre as IES. Isso foi 

feito com a criação do Exame Nacional de Cursos (ENC), criado pela Lei n.º 9.131/1995 

(BRASIL, 1995) e que ficou conhecido popularmente como Provão. Esse exame, cujo 

resultado era baseado no desempenho dos estudantes do último ano do curso de graduação, 

mediante aplicação de uma prova de caráter compulsório, vigorou até 2003. 

 A prova de avaliação era nacional, padronizada e elaborada por especialistas das áreas 

de conhecimentos específicos. De acordo com Dias Sobrinho (2010), o “Provão” foi imposto 

pelo MEC sem consulta pública e sofreu pesadas críticas de especialistas da área da avaliação. 

Conforme o autor, esse modelo sofreu resistência porque as instituições de ensino superior 

(IES) consideravam que poderiam perder sua autonomia. Por parte dos alunos também houve 

resistências, quando uma parte expressiva deles passou a comparecer nos locais dos exames 

apenas para não sofrer as punições previstas, pois assinavam e entregavam a prova em branco 

como forma de boicotar a avaliação. Para os estudantes, a avaliação era apenas mais uma 

forma de regulação e controle do governo, sem perspectivas concretas de melhorias para as 

IES. Desse modo, o MEC atribuía nota zero aos estudantes, e por isso muitos cursos de 

excelência obtiveram nota média inferior e foram tachados como de qualidade duvidosa. 

Diante dessa situação, o MEC criou uma comissão que passaria a visitar as IES cujos cursos 

obtivessem média inferior, para recomendar ou não seu descredenciamento junto ao CNE. 

 Após várias críticas e rejeição dos estudantes ao Provão, em 1996 o MEC resolveu 

montar um dispositivo legal inclusivo de avaliação. Para tanto foi baixado o Decreto n.º 

2.026, de 10 de outubro de 1996, que institui os procedimentos de avaliação de cursos e das 

instituições de educação superior. O decreto previa: 

 
(i) Análise dos principais indicadores de desempenho global do sistema nacional de 
ensino superior, por região e unidades da federação, segundo as áreas do 
conhecimento e o tipo ou a natureza das instituições de ensino; (ii) Avaliação do 
desempenho individual das instituições de ensino superior, compreendendo todas as 
modalidades de ensino, pesquisa e extensão; (iii) Avaliação do ensino de graduação, 
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por curso, por meio da análise dos resultados do Exame Nacional de Cursos e; (iv) 
Avaliação dos programas de mestrado e doutorado, por área de conhecimento. 
(CUNHA, 1997, p. 40). 

 

 Cunha (2000) ressalta que nesse período dois projetos de reformulação das diretrizes 

educacionais tramitavam no Congresso: um elaborado pela Câmara Federal e outro proposto 

pelo Senado. O presidente da República optou pela proposta do Senado, por considerá-la mais 

adequada às políticas governamentais. De acordo com Cury (1997), embora houvesse uma 

composição entre os dois projetos, predominaram as vozes dominantes. A começar pela 

Constituinte de 1988, aspectos que envolviam a educação, tais como o direito público 

subjetivo, a gratuidade no ensino médio e superior público e a gestão democrática, 

conduziram o jogo que levou à elaboração dos projetos e à aprovação da lei. 

 Em 1995 o governo federal cria uma subsecretaria de EaD, no âmbito da Secretaria de 

Comunicação da Presidência da República, responsável pelo Programa Nacional de EaD, e 

por meio do Decreto n.º 1.917, de 27 de maio de 1996, cria oficialmente, na estrutura do 

MEC, a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC). Essa secretaria implantou 

programas focalizados para atender às demandas específicas no campo educacional, tais como 

o Programa TV Escola, que objetivava aperfeiçoar e valorizar os professores da rede pública e 

enriquecer o processo de ensino e aprendizagem; e o Programa Nacional de Informática 

(ProInfo), criado em 1997 com a inserção da telemática na escola pública (MEDEIROS, 

2012). 

 Em dezembro de 1995, foi aprovada a Lei n.º 9.192, que mudou a forma de eleição de 

reitores das universidades federais. O que antes ocorria a partir de uma lista sêxtupla, passaria 

a ser por uma lista tríplice, e, para se candidatar ao cargo, o docente deveria ser titular ou 

adjunto com título de doutor. Cabe ao presidente da República, desde então, nomear como 

reitor um dos três integrantes da lista. O voto dos docentes passou a ter um percentual de 

70%. No entanto, as eleições para reitor das universidades estaduais continuaram seguindo as 

determinações do sistema de ensino e as privadas, os seus estatutos (CUNHA, 1997). É 

importante lembrar que as políticas de educação no governo FHC foram favorecidas pelas 

gestões anteriores.  

 Ainda em 1995, foi aprovada a Lei n.º 9.131, que recriou o Conselho Nacional de 

Educação, e, de acordo com Cury (1997, p. 6), com “[...] funções deliberativas, normativas, 

interpretativas e de assessoria que quando aprovadas e homologadas pelo ministro da 

educação, possuindo eficácia legal no seu campo de jurisdição” delegou maiores 

responsabilidades e favoreceu a expansão da educação superior, principalmente pela iniciativa 
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privada, pois foram facilitados os processos de autorização e credenciamento de cursos e 

instituições (FERREIRA, 2009).  

  A partir de 1995 o governo federal começou a empreender uma intensa atividade de 

reforma educacional, e nesse contexto foi promulgada em 1996 a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB (Lei n.º 9.394), que caracterizou a universidade por sua produção e 

por seu corpo docente, podendo especializar-se pela produção e por campo do saber. Nesse 

sentido, definiu que um terço do corpo docente deveria ser de pós-graduados (mestres e 

doutores) e a mesma proporção de docentes deveria ser contratada em tempo integral. A 

diretriz ainda introduziu o recredenciamento periódico das universidades (OLIVEIRA, 2010).  

 Foram necessários oito anos de discussão, embates e disputas até a aprovação da nova 

LDB. A lei representa de modo geral vozes dominantes, mas também, vozes recessivas, 

silenciadas e abafadas no complexo processo de tramitação. Com isso, a LDB/1996 trouxe 

uma série de dispositivos, entre eles o direito público subjetivo, a gratuidade no ensino médio 

e superior públicos e a gestão democrática. Passou a apresentar dois eixos norteadores: o da 

flexibilidade e o da avaliação (CURY, 1997). No eixo da flexibilidade, aparece com maior 

clareza a distribuição de competências entre os entes federativos, o que demonstra um caráter 

descentralizador da educação, com uma diminuição dos controles cartoriais. A lei torna-se 

próxima à desregulamentação, ampliando a autonomia para os sistemas e instituições. No que 

tange à educação superior, com a aprovação da LDB/1996 ocorre a revogação da Lei n.º 

5.540/1968, havendo, assim, o fim das cátedras e dos currículos mínimos, os quais foram 

substituídos pela flexibilidade dos princípios das diretrizes gerais.  

 Já o segundo eixo articulador da LDB, o da avaliação, estabelece no art. 9º, incisos VI, 

VIII e IX, os seguintes encargos para a União: 

 
Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 
fundamental, médio e superior, com a cooperação dos sistemas; [...] assegurar 
processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a 
cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino; 
[...] autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os 
cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de 
ensino. (CURY, 1997, p.7). 

 

A União com seus poderes e atribuições ampliados, assumi o domínio sobre o 

processo avaliativo em todos os níveis educacionais, inclusive na educação superior e 

exercendo um controle sobre os cursos e as instituições.  

Na visão de Ferreira (2012), as reformas educacionais da década de 1990 

caracterizaram-se por uma reorganização das universidades, seguindo as orientações e regras 
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do mercado; incentivando a competitividade para a obtenção de autofinanciamento; e visando 

a racionalidade técnica das IES. Inúmeras modificações no campo da educação superior 

foram introduzidas, e dentre elas a autora cita:  

 
[...] a existência de instituições de ensino superior públicas ou privadas, com 
variados graus de abrangência ou especialização (art. 45 da LDB); a distinção entre 
as IES públicas sem fins lucrativos e IES públicas com fins lucrativos (decreto n.º 
2.306, de 19 de agosto de 1997); a diversificação das IES, ao mudar sua organização 
acadêmica para universidades, centros universitários, faculdades integradas, 
faculdades, institutos superiores ou escolas superiores (art. 4º do decreto n.º 
2.306/1997). Também o parágrafo único do art. 52 da LDB propiciou nova 
possibilidade de caracterização para as universidades: é facultada a criação de 
universidades especializadas por campo do saber. (FERREIRA, 2012, p. 459-460). 

 

Durante o governo FHC (1995-2002), várias medidas foram tomadas para a 

reestruturação da educação superior, tais como a promulgação da Lei n.º 9.678/1998, que 

instituiu a Gratificação de Estímulo à Docência (GED) no magistério superior das Instituições 

Federais de Educação Superior (IFES), concedida mediante um sistema de pontuação que 

docentes em exercício deveriam atingir; da Lei n.º 10.168/2000, que trata do Programa 

Estímulo à Interação Universidade-Empresa e cujo objetivo é apoiar a inovação por meio de 

parcerias entre as universidades e o setor privado; da Lei n.º 10.172/2001, que cria o Plano 

Nacional de Educação (PNE) e que sofreu vários vetos presidenciais, sobretudo no que se 

refere à ampliação do financiamento; e da Lei n.º 10.260/2001, que institui o Fundo de 

Financiamento do Estudante do Ensino Superior (Fies) em substituição ao Programa de 

Crédito Educativo (PCE/Creduc)19, e que possibilitou a alocação de recursos públicos para as 

IES privadas, por meio de financiamento de estudos para os estudantes (FERREIRA, 2012). 

Vale ressaltar que as diretrizes políticas regulamentadas no governo FHC para a 

educação superior visavam a oferta de serviço público não estatal, com a diminuição do 

financiamento do setor público às universidades e maior incentivo às parcerias público-

privadas. Buscavam também forte expansão da educação superior a baixo custo e a oferta da 

educação a distância, com vistas a uma formação para atender o mercado de trabalho. Para 

isso, propunha uma prática da competição administrativa no interior do próprio Estado e a 

participação de agentes privados e organizações da sociedade civil. Nesse ínterim, a ênfase 

era dada aos resultados fins, em detrimento dos procedimentos meios.  

                                                 
19 O Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes (CREDUC), criado em 23 de agosto de 1975, foi reformulado  
no governo Collor por meio da Lei n. 8.436, de 25 de junho de 1992, sendo este financiado por meio de recursos públicos os 
encargos educacionais entre cinquenta por cento (50%) e cem por cento (100%) do valor da mensalidade ou da 
semestralidade, depositado pela Caixa Econômica Federal na conta da instituição de ensino superior participante do 
programa.  Em 1997, último ano do programa, este apresentava um índice de 83% de inadimplência e até pouco tempo o 
CREDUC ainda continha contratos ativos (PEREIRA; GIARETA, 2017, p. 10392). 
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O que se observa durante esse tempo é que a diretrizes políticas direcionaram para 

transformação da educação superior, como um serviço público não estatal, com redução 

significativa das verbas públicas destinadas à manutenção desse nível de ensino; da mudança 

do papel do Estado, de financiador para regulador; com o estímulo ao empresariado para o 

financiamento da educação; da diferenciação e competitividade entre as instituições; da 

expansão de baixo custo; dos sistemas de avaliação; da educação a distância e da formação 

para atender ao mercado de trabalho. Ocorreu uma naturalização da alocação de verbas 

públicas para instituições privadas e para o financiamento privado das instituições públicas, 

estreitando ainda mais os limites entre o público e o privado (FERREIRA, 2012). Assim, as 

universidades passaram a ser vistas a partir de uma visão mais pragmática e utilitária de seus 

serviços, modificando os referenciais de sua finalidade e relevância social, distanciando do 

ideal de universidade como instituição social. 

Na década de 1990, a política neoliberal passou a redefinir o papel do Estado. É nessa 

vertente que a educação superior vem sendo reformulada nas últimas décadas, seguindo a 

lógica do mercado. No entanto, essas mudanças ocorrem por meio da expansão das IES, a 

qual gerou inquietações e provocou perplexidades no meio acadêmico. Vale lembrar que, no 

discurso político de reestruturação da educação superior, o desafio era tornar as universidades 

mais eficientes e eficazes, e promover a ampliação de oportunidades de acesso a esse nível de 

ensino. Porém, na prática o que se verificou foi uma crise na identidade universitária, pela 

qual passou o sistema universitário nacional público. 

 A reforma da educação superior, de acordo com Ferreira (2009), orientou-se por um 

perfil pragmático, buscando fazer uma política que propusesse a redução dos recursos 

destinados à educação no contexto da lógica neoliberal e de contenção de gastos de recursos 

públicos. Nesse movimento, Ferreira (2009) chama a atenção para o processo de privatização 

da educação superior, cujas instituições ofereciam um ensino de qualidade aquém do nível 

desejável, mesmo contando com o benefício do credenciamento acadêmico e do crédito 

financeiro.  

 Verifica-se assim que, no fim do governo FHC, a expansão da educação superior no 

setor privado chega à 70% do total de matrículas. Gomes, Oliveira e Dourado (2011) reiteram 

que o objetivo da reforma da educação superior no governo FHC foi expandir esse nível de 

ensino, tendo como centralidade a iniciativa privada. Destacam, ainda, que nesse governo 

houve uma expansão da educação superior privada e uma crise nas IES públicas, 

principalmente nas instituições federais de educação superior (IFES), visto que os 

investimentos do governo federal foram reduzidos, há uma racionalização dos gastos, 
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ampliação da relação professor-aluno e a diminuição do custo-aluno. Ocorre uma crise 

financeira nas IES federais, com redução dos valores repassados pelo Governo Federal, 

conforme observa-se na tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 – Orçamento destinados as IFES de 1995-2001 em bilhões 

Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Bilhões 6,69 6,10 5,88 5,79 5,44 5,40 4,96 

Fonte: Gomes, Oliveira e Dourado (2011).   

 

De 1995 a 2001 houve um acréscimo de 45% do número de matrículas nas IFES, 

mesmo com a redução de financiamento, conforme apresentado na Tabela 1. Essa expansão 

ocorreu em parte em decorrência das alterações introduzidas pela GED; da criação de uma 

nova matriz de financiamento; e da luta pela sobrevivência das instituições públicas, que, com 

a precarização das condições de trabalho e de infraestrutura, seguiram enfatizando o ensino e 

deixando em segundo plano a pesquisa. Nesse período, o número de universidades públicas 

estagnou e as IES privadas passaram de 63 para 84 instituições, enquanto os centros 

universitários foram de zero para 77, dentre os quais 74 eram privados. O que se percebe, 

conforme sintetiza Ferreira (2009), é que as diretrizes políticas do governo FHC passaram 

pela caracterização da educação superior como um serviço público não estatal, com o Estado 

trocando o seu papel de financiador para o de regulador, deixando evidente o incentivo à 

privatização e às parcerias público-privadas. 

É relevante destacar que durante o segundo mandato de FHC programas e ações 

vinculados à EaD foram criados, tais como o Programa de Formação de Professores em 

Exercício (Proformação), curso em nível médio, com habilitação em magistério na 

modalidade EaD; o Rádio Escola, direcionado aos profissionais ligados à educação de jovens 

e adultos; e o Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância (Paped), cujo objetivo 

é incentivar alunos de mestrado e doutorado a produzir conhecimentos sobre a modalidade a 

distância e o uso das tecnologias. Foi dada continuidade a programas criados no governo 

Collor, como Um Salto para o Futuro, e lançado o curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, 

em parceria da SEED/MEC com estados, municípios e UniRede, primeira experiência em 

âmbito nacional e que agregou 27 IES públicas (MEDEIROS, 2012). 

O governo de Lula da Silva (2003-2010), conforme destacam Gomes, Oliveira, 

Dourado (2011), herdou um conjunto de políticas e ações que caracterizaram a reforma na 

educação superior do governo anterior, das quais se fizeram sentir nos dois primeiros anos de 

governo. A partir de então, sob o discurso da democratização e promoção da justiça social o 
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governo implantou um conjunto programas, ações e projetos dando um novo rumo às políticas 

voltadas à educação superior, como era previsto pelos grupos e movimentos sociais que o 

apoiaram em sua campanha eleitoral. Esperava-se, com isso, uma ampliação dos recursos 

destinados à expansão do sistema público de educação, de modo a reverter o quadro de 

mercantilização intensificado no governo anterior, buscando uma transição do sistema de elite  

para um sistema de massa 20 no âmbito da educação superior. No governo Lula da Silva há 

continuidade da expansão da educação superior com políticas públicas diferenciadas do 

governo anterior, de corte privatista. Gomes e Moraes (2012, p. 180) apresenta dados dessa 

expansão a partir do aumento da população de 18 a 24 anos de matrícula bruta que “passa de 

aproximadamente 16% em 2003 para 21,8% em 2008. A TCM21 bruta no período é de 30,7%, 

uma média anual de 5,1%”. 

No governo Lula da Silva (2003-2010), políticas públicas e programas governamentais 

continuaram a se constituir em meio aos interesses do Estado e do mercado. Desse modo, a 

educação superior foi reconfigurada na busca de garantir o direito à educação, articulando um 

discurso de democratização da educação pública superior, gratuita e de qualidade, objetivando 

o acesso dos estudantes, inclusive, os de classes sociais menos favorecidas (GOMES; 

OLIVEIRA; DOURADO, 2011). Nesse período, projetos antagônicos no campo da educação 

superior foram discutidos, tais como a parceria pública/privada, a inovação tecnológica, as 

novas diretrizes curriculares e os novos modelos de avaliação, qualidade, autonomia de 

financiamento e gestão, dentre outros. 

Foi criado um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para analisar a situação da 

educação superior, cujo diagnóstico foi incorporado nas duas versões da reforma 

universitária22. O GTI propôs a criação de um programa emergencial de apoio à educação 

superior, que buscava a realização de uma reforma universitária mais profunda, com o 

objetivo de ampliar o quadro docente e discente, bem como a educação a distância, a 

autonomia universitária e as novas políticas de financiamento.  Paralelamente a essas 
                                                 
20 “O sistema de elite tende a atender até 15% do grupo etário de 18 a 24 anos, sendo que o acesso se dá quase 
que exclusivamente em função da origem de classe social dos estudantes. O sistema de massa é definido por 
atender entre 16% e 50% do grupo etário de 18 a 24 anos, estando plenamente consolidado em relação ao 
sistema de elite quando passa a admitir mais de 30% das matrículas do grupo etário relevante. Assim, 
considerando a relação entre população de 18 a 24 anos e matrículas brutas no Sistema de Educação Superior no 
Brasil, chega-se ao patamar de 30%, o que demonstra que se passou de um “sistema de elite” para o “sistema de 
massa” (GOMES; MORAES, 2012, p. 174).  
21 TCM – Taxa Crescente de Matrícula 
22 Ferreira (2009, p. 197-198) discute que “[...] o diagnóstico do GTI foi incorporado com breves alterações nas 
versões do anteprojeto de Reforma Universitária divulgadas na primeira versão (2004) e na segunda (2005) e, ao 
mesmo tempo em que eram debatidas essas propostas por alguns segmentos da sociedade, a política estatal para 
a educação superior era paralelamente implantada por meio do ProUni, Sinaes, Lei de Inovação Tecnológica, 
educação a distância e Parceria Público-Privada”.  
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discussões, o governo implantou programas e políticas públicas como o ProUni, política de 

cotas, da criação de novas IFES e da instalação de campi em cidades de médio porte, o que 

motivou a expansão e interiorização desse nível de educação (FERREIRA, 2009). 

  Sousa (2011) afirma que, a partir de 2003, o MEC elaborou uma série de políticas 

direcionadas à educação superior, de modo a atender à LDB (Lei n.º 9.394/1996). Entre 2003 

e 2010, período dos dois mandatos consecutivos do presidente Lula da Silva, houve a 

expansão da educação superior por meio de programas, ações afirmativas, sistemas de cotas, 

assistência e financiamento estudantil aumentando o número de matrículas nas IES como se 

pode observar no Gráfico 1 a seguir. Consta também que nesse período a formação inicial foi 

contemplada em suas diferentes modalidades, tais como bacharelado, licenciatura e cursos 

tecnológicos. 

Gráfico 1 ‒ Expansão do número de matrículas na educação superior de 2003 a 2010  

 
 Fonte: Inep (BRASIL, 2015). 
 

Observa-se que a estratégia de desenvolvimento econômico e social teve papel de 

destaque e, pautou-se nos princípios da política desenvolvimentista que congrega várias 

correntes. De acordo com Ferreira e Oliveira (2016), a proposta desenvolvimentista, 

principalmente no governo Lula da Silva, visou a integração da esfera nacional com a esfera 

internacional, a fim de promover o crescimento econômico e a inclusão social. Conforme os 

autores, nos governos Lula da Silva, a educação superior assumiu uma perspectiva mais 

inclusiva, ainda que se pese por cursos e áreas mais privilegiadas para formação da elite. A 
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visão idealizada de uma universidade pautada pelo desenvolvimento institucional, vai sendo 

substituída pela visão de universidade estatal, articulada com o projeto de governo, fazendo-se 

atender e vincular-se às demandas de produção e da sociedade.  

 
No campo acadêmico e político várias análises buscaram comparar o governo de 
Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1993-2002) com o governo Lula da Silva 
(2003-2010). Nessas discussões predominam basicamente três posições. Os que 
defendem a ruptura do governo Lula da Silva com o governo de FHC, inclusive 
defendendo o projeto desenvolvimentista como uma característica fundamental do 
governo Lula da Silva e, nessa perspectiva, o seu afastamento das políticas 
neoliberais de FHC; os que compreendem que o governo Lula da Silva continuou e 
aprofundou as políticas implementadas por FHC; e por último, os que avaliam que 
houve, entre os dois governos, tanto continuidades quanto rupturas (FERREIRA; 
OLIVEIRA, 2016. p. 18). 

 

Ferreira e Oliveira (2016) pontuam ainda que, nesse período, o Estado passou a ser o 

indutor do crescimento e da competitividade no país, enquanto as universidades assumiram 

ainda mais o papel de formar profissionais com competências para o mundo do trabalho. 

Desse modo, as IES passaram a ser vistas como instrumentos de desenvolvimento para a 

sociedade, impulsionadas pela economia do conhecimento.  

Nesse contexto, Ferreira e Oliveira (2016) também destacam que a expansão da 

educação superior ocorreu por meio da criação de novas universidades, da transformação de 

campi em universidades, assim como a organização de novos campi. Esse processo de 

expansão se deu simultaneamente à interiorização das universidades e mediante a adoção do 

modelo ou da configuração de universidade multicampi. Ressalte-se que o termo multicampi 

conforme aponta Carvalho (2017), é um modelo para universidade brasileira com estrutura 

organizacional distribuída em vários espaços geográficos, que resume em uma mesma técnica 

de organização por aglutinação. Nesse intuito, como política pública de gestão acadêmica e 

administrativa, o objetivo era atender às demandas locais com um discurso de integração 

nacional e desenvolvimento regional, ampliando assim o acesso à educação superior, 

promovendo a inclusão social de populações mais carentes e diminuindo as desigualdades 

regionais (FERREIRA; OLIVEIRA, 2016).  

Ferreira e Oliveira (2016, p. 19), destacam que “[...] das 63 universidades federais 

existentes até o final de 2014, já no governo Dilma Rousseff, somente oito não possuíam 

campi fora da sede”. Nesse contexto, destaca-se que a expansão da educação superior, ocorre 

mediante a interiorização, visando atender à demanda local, ou seja, configura-se como uma 

forma de inclusão realizada mediante a democratização espacial de acesso à educação 

superior. Nesse período, o MEC cria políticas públicas para a expansão e a interiorização da 
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educação superior no país, processo que viabilizou o acesso e a democratização dessa 

modalidade a estudantes de regiões antes não beneficiadas, o que demonstra o cumprimento 

da política social implantada. 

É certo que no governo Lula da Silva vários planos e ações foram direcionadas para a 

expansão e a interiorização da educação superior. Note-se que esse governo, segundo 

Carvalho e Ferreira (2016), assumiu um discurso desenvolvimentista e soube conciliar 

crescimento econômico com distribuição de renda. Durante essa administração, algumas 

diretrizes e ações para a educação superior foram implementadas, dentre elas: a) o Programa 

de Expansão da Educação Superior Pública (Expandir)23, com vigência para o período de 

2003-2006; b) a Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes), em substituição ao ENC e a avaliação das 

condições de oferta dos cursos de graduação do governo FHC; c) o Programa Universidade 

para Todos (ProUni), criado em 2004 e institucionalizado em 2005 para a  oferta indireta de 

vagas na rede privada; d) a Portaria n.º 4.059, de 10 de dezembro de 2004, que passou a 

permitir a educação a distância nos cursos regulares, objeto de estudo da tese; e) a Lei n.º 

10.973, de 2 de dezembro de 2004, a chamada Lei de Inovação Tecnológica; f) o Decreto n.º 

5.800, de 8 de junho de 2006, que criou a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que entrou 

em vigência em 2006; g) o Decreto n.º 5.205, de 14 de setembro de 2004, que regulamentou 

as fundações de apoio privadas no interior das instituições federais de ensino superior; h) o 

Decreto n.º 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que normatizou a educação a distância, 

fortalecendo a abertura do mercado educacional ao capital estrangeiro, e o Decreto n.º 6.303, 

de 12 de dezembro de 2007, que altera os dispositivos do Decreto n.º 5.622/2005; i) o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni), criado em 2007 pelo decreto n.º 6.096 de 24 de abril e vinculado ao Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007; j)  Expansão dos Institutos Federais (Ifes).  

O programa Expandir visava a expansão da educação superior por meio da criação de 

universidades federais e da implantação de novos campi no interior do país, tendo em vista 

que a maioria das IFES estava sediada nas capitais. O programa previa investimentos da 

ordem de R$ 592 milhões até 2007, para a criação de dez novas universidades e 48 campi, 

beneficiando 68 municípios brasileiros, especialmente no interior do país. O Expandir 

provocou impactos positivos, pois possibilitou o atendimento a novas demandas, ampliou o 

                                                 
23 O programa Expandir foi criado para atender a forte demanda no interior do país. A implantação desse 
programa representou impactos positivos sobre a educação superior pública, pois, atendeu novas demandas, 
criou e ampliou a oferta de novas oportunidades loco- regionais (SOUSA, 2011). 
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número de IES e representou um combate às desigualdades regionais e espaciais. Dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apontam que 

no ano proposto para finalização do programa Expandir, 2006, o número de universidades 

federais no país passou de 40 para 53 instituições (SOUSA, 2011).  

A política de educação superior do governo Lula da Silva começou a ser efetivamente 

construída a partir da preocupação com dois temas centrais: a expansão e a avaliação. De 

modo que no ano 2004, foi aprovada pelo Congresso a Lei n.º 10.861, que institui o Sistema 

de Avaliação Nacional da Educação Superior (Sinaes) e cria a Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Conaes), para coordenar e supervisionar o novo sistema de 

avaliação. No âmbito das IES, criou-se a Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a 

atribuição de conduzir os processos de avaliação interna da instituição ou autoavaliação, de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Inep (BRASIL, 2004a). 

 O documento “Roteiro de Autoavaliação Institucional 2004” foi apresentado como 

conceito de avaliação interna, funcionando como um processo contínuo, que visava a 

construção de conhecimentos sobre a realidade, buscando de forma coletiva melhorar a 

qualidade da educação e identificar os pontos frágeis e as potencialidades da instituição. 

Nesse sentido, o documento reforça que “[...] a avaliação interna ou autoavaliação é, portanto, 

um processo cíclico, criativo e renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões 

que definem a IES” (BRASIL, 2004c, p. 11). 

 A avaliação institucional interna e externa era e ainda é um dos instrumentos de 

avaliação da educação superior, juntamente com a dos alunos, mediante o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade), e a dos cursos de graduação. Esses três aspectos ou 

mecanismos compõem a proposta do Sinaes. Nesse contexto, foi dada uma centralidade à 

avaliação institucional, também considerada como o mais amplo instrumento avaliativo24. 

Nessa perspectiva, é importante compreender que o Sinaes se baseava em uma concepção de 

avaliação global e integradora, com práticas articuladas entre si, e não em um simples 

instrumento isolado (DIAS SOBRINHO, 2010). 

 Conforme Barreyro e Rothen (2011, p. 83), 

 
Na implementação da política de avaliação institucional explicitada na lei do 
SINAES, o embate entre as duas concepções de avaliação continua presente. 
Diversos documentos divulgados no âmbito do MEC adotaram posturas diferentes, 
ora enfatizando a processo interno de autoavaliação, ora enfatizando a 
predominância da padronização de indicadores quantitativos. 

                                                 
24 O Enade, todavia, em pouco tempo ganhou centralidade na avaliação, sobretudo com a criação do CPC e do 
IGC em 2008. 
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 O Sinaes manteve as provas aplicadas aos estudantes de graduação, o que se faz 

ultimamente mediante o Enade, porém, com uma diferença em relação ao instrumento 

avaliativo que o precedeu, o ENC (Provão), por ser realizado por amostragem e com provas 

aplicadas tanto aos estudantes ingressantes quanto aos concluintes da graduação. 

Originalmente, o Enade não visava o estabelecimento de classificação e tampouco pretendia 

ser um instrumento de regulação, entretanto, ao divulgar os resultados por IES, o MEC 

acabou induzindo a classificação e a concorrência entre as instituições, além de estimular o 

seu uso para comprovar a “qualidade” dos cursos oferecidos por meio de forte apelo 

publicitário, sobretudo no setor privado (DIAS SOBRINHO, 2010). 

 Em 2008, o MEC promoveu uma significativa mudança nos princípios do Sinaes ao 

criar o Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC), que 

contribuíram para reduzir a interpretação do processo avaliativo a dois indicadores. Dentro 

dessa nova lógica, o Sinaes “original” foi desconstruído, assumindo características muito 

semelhantes às do seu antecessor, o ENC (Provão), e, como esse, passou a valorizar mais os 

aspectos quantitativos da avaliação, em detrimento dos aspectos qualitativos, sistêmicos e 

processuais. Por esse motivo, os resultados desses indicadores só serão considerados positivos 

para as IES se forem iguais ou superiores a 3 (três). Assim, os cursos que alcançarem nota 

igual ou superior a esse índice mínimo terão seus processos de reconhecimento e 

recredenciamento renovado; caso contrário, as instituições receberão visitas de especialistas 

do MEC para novas avaliações in loco, conforme visto anteriormente (DIAS SOBRINHO, 

2010). 

No que tange ao Programa Universidade para Todos (ProUni), sua criação teve como 

objetivo conceder bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de graduação e 

sequenciais de formação específica àqueles oriundos do ensino médio da rede pública ou 

particular. Para se candidatar a uma bolsa do ProUni, a renda per capita da família do 

estudante deve ser de no máximo três salários mínimos (BRASIL, 2005b). Abreu Júnior 

(2017) destaca que no ano da institucionalização do ProUni foram concedidas 112.275 bolsas, 

número que sofreu um aumento gradativo até 2009. No entanto, em 2010, último ano do 

governo Lula da Silva, houve uma queda de 3%, atingindo o número de 240.441 bolsas no 

total, como se pode verificar na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Números de bolsas concedidas pelo ProUni de 2005-2010 

Ano Bolsas integrais Bolsas Parciais Total 
2005 71.905 40.370 112.275 
2006 98.698 39.970 138.668 
2007 97.631 66.223 163.854 
2008 99.495 125.510 225.005 
2009 153.126 94.517 247.636 
2010 125.090 115.351 240.441 
Total 546.450 481.941 1.127.879 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no Portal Sisprouni (BRASIL, 2019c). 

 

O ProUni, aporta recursos para as instituições privadas de educação superior por meio 

de isenções fiscais, o que suscitou a preocupação com a qualidade da educação oferecida 

pelas IES, dado o menor desempenho desse setor no CPC e no IGC. Esse programa, 

juntamente com o Fies (Lei n.º 10.260/2001), foi ampliado e redesenhado no governo Lula da 

Silva pela Portaria Normativa n.º 1, de 22 de janeiro de 2010, o que facilitou o acesso à 

educação superior para estudantes de baixa renda, em especial para estudantes das 

licenciaturas, impulsionando uma forte expansão da educação superior na rede privada. De 

acordo com Ferreira (2009), o ProUni consegue impactar tanto as classes populares quanto as 

mais privilegiadas, pois, ao inserir o aluno de baixa renda, via bolsa de estudos, na educação 

superior privada, o programa atende também os proprietários das instituições privadas.  

A aproximação entre conhecimento e mercado, bem como entre universidade e setor 

privado, foi proporcionada pelo governo federal por meio da Lei n.º 10.973/2004, a chamada 

Lei de Inovação Tecnológica, que trata de incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo. Essa aproximação faz com que a pesquisa científica e 

tecnológica fique subordinada as exigências do setor privado, o que pode criar sérios riscos de 

distorção da verdadeira função da universidade pública no campo científico. Outro fator 

remete a penúria financeira que as universidades públicas enfrentam o que limitaria a 

liberdade acadêmica para subordinação da agenda universitária aprofundando o fenômeno da 

heteronomia universitária. Em 2004 também foi promulgado o Decreto n.º 5.205, que 

regulamenta as fundações de apoio privadas no interior das IFES. De acordo com Ferreira 

(2009), as fundações serviriam de canal para a captação de recursos privados; a contração de 

funcionários, possibilitando a complementação de seus salários; e a cobrança de cursos e 

projetos nas IES coordenados por docentes considerados empreendedores de um novo perfil 

de universidade pública. 

Posteriormente, em 2007, foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), com o objetivo de melhorar o quadro educacional brasileiro e promover a expansão da 
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educação e a inclusão do estudante em uma instituição de educação superior. Esse plano 

alicerçou-se nos seguintes princípios: expansão da oferta de vagas; garantia de qualidade da 

educação; promoção de inclusão social pela educação; ordenação territorial e 

desenvolvimento econômico e social (MELO; MELO; NUNES, 2009). Para Ferreira (2009), 

o PDE não foi uma estratégia para o cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNE- 

2001-2010) nem parte do diagnóstico, das diretrizes e dos objetivos do PNE, sendo, portanto, 

independente desse plano.  

O PNE (2001-2010) aprovado no governo FHC contou com significativas restrições a 

gestão e ao financiamento da educação. O plano embora apresentasse metas de amplo alcance 

e desafios para educação nacional, configurou como um plano formal, marcado pela ausência 

de mecanismos concretos de financiamento. O PNE não foi considerado base para as 

diretrizes de planejamento e implementação das ações educacionais no governo Lula da Silva. 

De modo que, a aprovação do PDE consubstancia tal assertiva, visto que, o PDE configurou 

como um “conjunto de programas direcionado a traduzir as prioridades da política 

governamental e que, neste sentido não se definia como mera estratégia instrumental para o 

cumprimento das metas do PNE” (DOURADO, 2010, p. 687). De acordo com o autor, o PDE 

pretendeu ser mais do que um instrumento do PNE, apresentou diagnóstico dos problemas 

educacionais e deixou aberto questões a serem tomadas para melhoria da qualidade da 

educação. 

Uma das ações que integram o PDE, é o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), cujo objetivo é ampliar o 

acesso e a permanência do aluno na educação superior federal, aproveitando a estrutura e os 

recursos humanos existentes (MELO; MELO; NUNES, 2009). 

Carvalho e Ferreira (2016, p. 103) pontuam que 

 
[...] as universidades que aderiram ao REUNI puderam obter acréscimos nos 
recursos até o limite de 20% das despesas de custeio e de pessoal, pelo prazo de 
cinco anos, mediante a pactuação de metas que deveriam ser cumpridas. Todas as 
universidades federais do país aderiram ao programa, apesar das controvérsias e das 
resistências.  

 

O Reuni só era validado a partir do termo assinado entre o governo federal e as IFES, 

pois propunha metas a serem cumpridas pelas instituições. Dentre elas: 

 
Reduzir as taxas de evasão, diminuir as vagas ociosas; aumentar as vagas para o 
ingresso; ampliar a mobilidade estudantil entre instituições; cursos e programas de 
educação superior; revisar a estrutura acadêmica, atualizar as metodologias de 
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ensino-aprendizagem; diversificar as modalidades de graduação; articular a 
graduação com a pós-graduação e a educação básica. (FERREIRA, 2009, p. 205). 

 

Para o cumprimento das metas do Reuni, foram estabelecidos dois indicadores 

básicos: elevar a taxa de conclusão média para 90% e aumentar a proporção professor/aluno 

para 18/1 na graduação. Ferreira (2009) destaca que o Reuni conferia um financiamento extra, 

até o limite de 20% para as instituições federais para custeio e pessoal pelo prazo de 5 anos e 

em contrapartida a instituição ficava subordinada ao cumprimento das metas preestabelecidas 

pelo programa. Jesus (2016) pontua que o Reuni assumiu o papel de maior relevância, com 

outros desdobramentos, pois tratava-se de um processo de adesão voluntária das IFES, através 

da apresentação de projetos específicos de expansão por instituição. 

De acordo com Melo, Melo e Nunes (2009), é possível caracterizar a expansão da 

educação superior em três etapas: a primeira, considerada expansão para o interior 

(2003/2006), ocorreu no primeiro governo Lula da Silva, via programa Expandir. Houve 

então a criação de dez novas universidades – distribuídas por todas as regiões do país, sendo 

que duas foram consolidadas – e de 49 campi. A segunda etapa, denominada expansão com 

reestruturação (2007/2012), ocorreu no segundo governo Lula da Silva, com a adesão das 

instituições federais de educação superior; implantação de 95 campi universitários; criação 

dos Institutos Federais (IFs) nas cidades do interior, promovendo em parte, a descentralização 

da educação superior e ampliação de vagas no período noturno. Já a terceira etapa 

(2012/2014), intitulada expansão com ênfase nas interfaces internacionais, ocorreu no 

governo Dilma Rousseff e foi desenvolvida mediante a criação de universidades federais em 

regiões territoriais estratégicas de fronteiras, visando a internacionalização da educação 

superior.  

Destaca-se que na segunda etapa, momento em que ocorreu a adesão das IFES ao 

Reuni, embora tenha ocorrido uma forte pressão às IFES ao cumprimento do contrato, houve 

a implantação de 95 campi universitários e a ampliação do número de vagas na educação 

superior, principalmente no turno noturno. Para Melo, Melo e Nunes (2009), o Reuni foi a 

porta principal para a expansão da educação superior nas universidades públicas pois, com o 

repasse de verbas, as instituições poderiam ampliar a mobilidade estudantil; diversificar as 

modalidades de graduação; ampliar as políticas de inclusão e assistência estudantil; articular a 

graduação com a pós-graduação e da educação superior com a educação básica. 

Ferreira (2009) argumenta que tanto o programa Expandir, quanto o Reuni sofreram 
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severas críticas quanto à sua forma de gestão, pois apresentavam um caráter gerencialista25, 

ou seja, possuíam mecanismos de gestão privada na rede pública, trazendo a adoção de 

critérios, ações e controle nos moldes do mercado. Dantas e Sousa Junior (2009) atentam para 

esse governo marcado por um lado por uma educação gerencialista, de resultados, de caráter 

regulatório herdado do governo anterior e por outro de uma tendência de crescimento de 

expansão com maior aporte de recursos públicos. No quadro 9 a seguir pode-se observar a 

expansão e a interiorização das IFES no governo Lula da Silva.  

Quadro 9 ‒ Expansão e interiorização das IFES no governo Lula da Silva (2003-2010) 

 
Início do governo Lula da Silva (2003) 

 
Fim do governo Lula da Silva (2010) 

 

 
% 

45 universidades federais 59 universidades federais 31 
148 campi/unidades 274 campi/unidades   85 
140 campi de institutos federais 354 campi de institutos federais 152 
114 municípios atendidos 272 municípios atendidos 138 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Ferreira e Oliveira (2016). 
 

É perceptível que a expansão da educação superior ocorreu principalmente mediante a 

interiorização dessa modalidade. Esse processo trouxe mudanças significativas, sobretudo no 

que refere à identidade, ao papel social, à organização e à gestão das instituições públicas de 

educação superior. De acordo com Ferreira e Oliveira (2016), os regimentos e estatutos das 

universidades que foram criadas ou transformadas com o Reuni diferem quanto à sua 

identidade, organização e gestão acadêmica, como mencionado anteriormente, predominando 

assim o modelo multicampi.  

As políticas para a educação superior no governo Dilma Rousseff (2011-2016/1)26, 

segundo Ferreira (2012), seguem a mesma lógica do governo Lula da Silva. Na época, a 

presidenta iniciou seu mandato anunciando a criação de novas universidades, novos campi e 

institutos federais. Vale lembrar que de 2011 a 2014 três universidades foram transformadas e 

                                                 
25  Trata-se de um conceito que merece maior atenção pelos estudiosos da política educacional. Neste trabalho 
entende-se gerencialismo como mecanismos de gestão privada introduzidos no setor público, induzindo-o a 
adotar critérios, ações e controle nos moldes que o mercado persegue na busca do lucro (DANTAS; SOUSA 
JUNIOR, 2009, p. 6). 
26 Em agosto de 2016, a presidenta Dilma Rousseff foi condenada pela prática de crime de responsabilidade 
fiscal, em razão principalmente da prática reiterada das chamadas pedaladas fiscais. Nesse processo, sofre 
impeachment e é afastada do cargo, assumindo em seu lugar o vice-presidente Michel Temer. Sabe-se que “[...] a 
partir da reeleição da presidenta Dilma Rousseff, em finais de 2014, um golpe parlamentar-judicial-midiático 
começa a ser urdido: o impeachment da presidenta, ocorrido em 31 de agosto de 2016, sem prova material e 
cabal, constituindo-se, no País, a montagem de um verdadeiro estado de exceção, atropelando as ilusões de quem 
acreditava nas virtudes infinitas da política de conciliação de classes – a ideia de que seria possível superar o 
apartheid social e o subdesenvolvimento no Brasil sem confronto com as elites dominantes, mas apenas por 
meio do crescimento da economia” (MANCEBO; SILVA JUNIOR; OLIVEIRA, 2018, p. 3, grifo nosso). 
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uma criada, o que elevou o número das instituições federais de educação para 63. Essas 

quatro universidades estão localizadas no interior do país, em áreas estratégicas para as 

políticas de desenvolvimento. Assim, o número de campi e de municípios atendidos também 

sofreu alteração, como se observa no quadro 10 a seguir.  

Quadro 10 – Expansão e interiorização das IFES no primeiro mandato de Dilma Rousseff 
(2011-2014) 

 
Início do governo Dilma Rousseff (2011) 

 
Fim do governo Dilma Rousseff (2014) 

 
% 
 

59 universidades federais 63 universidades federais 6,78 
279 campi 321 campi   15,05 
354 campi de institutos federais 562 campi de institutos federais 58.75 
272 municípios atendidos 275 municípios atendidos 1,10 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Jesus (2016). 
 

De acordo com Jesus (2016), houve um aumento do número de universidades federais, 

campi e institutos federais, durante o governo Dilma Rousseff, o qual promoveu a expansão 

da educação superior. Observa-se que no governo Lula da Silva eram 354 campi de institutos 

federais, número que se elevou no governo Dilma Rousseff para 562 campi. Nesse sentido, 

Ferreira (2012) pontua que esse governo deu continuidade ao ciclo de expansão da educação 

superior, induzindo com que as instituições se configurassem quase como uma totalidade 

multicampi ou multirregionais, as quais possuíam uma nova forma de organização e de gestão 

acadêmica. Políticas anteriores foram reafirmando a continuidade do programa de expansão 

da educação superior, tanto as voltadas para as instituições públicas quanto para as privadas, 

de modo que a ótica desse governo atendia aos seguintes objetivos: 

 
Expandir e interiorizar os institutos e universidades federais, principalmente nos 
municípios populosos com baixa receita per capita; promover a formação de 
profissionais para o desenvolvimento regional, bem como estimular a permanência 
desses profissionais no interior do país; potencializar a função e o engajamento dos 
institutos e universidades como expressão das políticas do governo na superação da 
miséria e na redução das iniquidades sociais. (FERREIRA, 2012, p. 466). 

 

  Assim, as políticas para a educação superior no governo Dilma Rousseff enfatizaram 

os seguintes parâmetros a serem incorporados pelas universidades: 

 
Inovação, empreendedorismo, competitividade, formação e atração de capital 
humano, mobilidade internacional, universidade como agente de desenvolvimento 
econômico e social, foco em áreas estratégicas/prioritárias de estudo e de pesquisa, 
internacionalização da educação superior. (FERREIRA, 2012, p. 468). 
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Em relação à inovação e ao empreendedorismo, Ferreira (2012) destaca que há uma 

correlação entre esses dois fatores que favorece o crescimento local e regional. Quanto à 

formação do capital humano, observa-se que com a maior qualificação dos recursos humanos, 

por meio da educação superior, cresce o nível de competitividade, com a educação sendo 

considerada um importante mecanismo de redução de desigualdades e fator de promoção da 

mobilidade social, articulado com o bom desenvolvimento econômico, a capacitação de mão 

de obra e a elevação da empregabilidade.  

Nesse período, considerado por Melo, Melo e Nunes (2009) como a terceira etapa da 

expansão e interiorização da educação superior, a meta foi dar continuidade às propostas 

anteriores e complementá-las com iniciativas específicas de desenvolvimento regional. É o 

caso do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), criado no governo FHC e redesenhado no 

governo Lula da Silva que possibilitou a alocação de verbas públicas para as instituições 

privadas assegurando o preenchimento de parte das vagas aos estudantes de baixa renda 

matriculados em cursos superiores não gratuitos. Assim como, a ampliação do número de 

institutos federais nas cidades do interior e a continuidade do ProUni, em consonância com o 

Plano Plurianual – PPA (2012-2015). 

Tabela 3 – Números de bolsas concedidas pelo ProUni de 2011-2016/1 

Ano Bolsa Integral Bolsa Parcial Total 
2011 129.672 115.752 245.424 
2012 150.870 133.752 284.622 
2013 164.379 87.995 252.374 
2014 205.237 101.489 306.726 
2015 204.587 124.530 329.117 
2016/1 109.462 94.140 203.602 
Total 759.970 657.658 1.617.628 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no Portal Sisprouni (BRASIL, 2019c)27. 

 

Os dados mostram que de 2011 a 2015 houve uma expressiva expansão do 

quantitativo de bolsas concedidas aos estudantes de graduação. Somente no ano de 2016/1, é 

que foi registrado um número inferior, pois nesse momento ocorreu o afastamento da 

presidenta por força do impeachment, no entanto, levou-se em consideração somente os dados 

do primeiro semestre do ano28. 

Nesse período, outras ações também foram implementadas, tal como o programa 

                                                 
27 Disponível em: http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/9-quadros-informativos. Acesso em: 
dezembro de 2018.  
28 Disponível em: http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/9-quadros-informativos. Acesso em: 
dezembro de 2018. 

http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/9-quadros-informativos
http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/9-quadros-informativos
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Ciências sem Fronteiras, cujo objetivo era promover, consolidar, expandir e internacionalizar 

a ciência, a tecnologia, a inovação e a competitividade brasileira e estimular a mobilidade de 

estudantes, professores e pesquisadores concedendo-lhes bolsas de estudos em universidades 

estrangeiras. Ferreira (2012) pontua que essa política visava avançar na ciência, tecnologia, 

inovação e competitividade, por meio da expansão da mobilidade internacional, aumentando 

o número de estudantes e pesquisadores brasileiros em IES do exterior, assim como, atrair 

estudantes e pesquisadores para o Brasil. Com essa política o governo buscava promover 

maior internacionalização das IES brasileiras. Também foi sancionada a Lei n.º 12.711, de 29 

de agosto de 2012, conhecida como Lei de Cotas, que estabelece a reserva de vagas, em 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, às cotas  

de 50% do total de vagas da instituição para estudantes que tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas públicas, ficando as outras 50% para a ampla concorrência. Mesmo 

com discussões antagônicas, a política de cotas raciais em universidades públicas tem se 

apresentado como uma tentativa do Estado de democratizar o acesso de todos a esses 

ambientes que são competitivos para entrar, buscando a garantia do direito à educação e a 

diminuição da desigualdade social. 

No período de 2011 a 2016, observou-se o crescimento do número de matrículas, com 

média aproximadamente de 5%; porém, de 2015 a 2016, ocorre uma desaceleração, pois o 

crescimento foi de apenas de 0,2% (Gráfico 2), visto que nesse último ano ocorre o 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff e a posse do vice-presidente Michel Temer na 

presidência da República. 

Gráfico 2 – Expansão do número de matrículas na educação superior de 2011 a 2016 

 
Fonte: Inep (BRASIL, 2016a). 
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Evidentemente, ao realizar a análise sobre os governos Lula da Silva e Dilma 

Rousseff, constata-se que em ambos criados programas para incentivar a oferta de cursos e a 

expansão do número de matrículas na educação superior, ampliando as oportunidades de 

acesso. Para Mancebo, Silva Júnior e Oliveira (2018), foram implementadas, durante esses 

governos, políticas de conciliação das classes sociais, uma vez que não se rompeu com o 

modelo econômico de subordinação ao capital financeiro. No entanto, as ações visavam 

também o social, pois durante essas gestões foram implementadas políticas focais, de cotas e 

programas sociais e algumas políticas universais de Estado. 

Os 12 anos do período denominado “lulismo”, que compreende os dois mandatos de 

Lula da Silva e o primeiro de Dilma Rousseff, constituem uma etapa da história em que 

“políticas sociais compensatórias foram ampliadas, trazendo melhorias para os setores sociais 

mais empobrecidos da população, sem que uma agenda de reformas estruturais tenha sido 

cumprida” (MANCEBO; SILVA JÚNIOR; OLIVEIRA, 2018. p. 2). 

 O impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 31 de agosto de 2016, põe fim a 

esse ciclo e é considerado por muitos autores como mais uma ruptura democrática, 

acompanhada por uma crise política, econômica e social (MANCEBO; SILVA JÚNIOR; 

OLIVEIRA, 2018). 

De acordo com os autores, no governo Temer (2016 a 2018), a educação superior é 

discutida como um nível de ensino bastante diversificado e heterogêneo, principalmente nos 

aspectos de organização acadêmica, qualidade e inclusão social. Verifica-se que o país dispõe 

de uma educação superior inserida em um contexto muito ardiloso, pois encontra-se em um 

tempo permeado de situações críticas, visto que as ciências e a educação superior vêm 

passando por uma ortodoxia econômica que envolve o equilíbrio do poder com os interesses 

burgueses. Desse modo, a educação superior adquire valor maior como efetiva mercadoria, e 

as IES, como empresas produtoras desse saber.  

A fim de viabilizar o acesso mais amplo à educação superior, é aprovada no governo 

Temer a Medida Provisória (MP) n.º 785, de 6 de julho de 2017, que altera a legislação do 

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), com o objetivo de melhorar sua gestão e conferir-

lhe sustentabilidade financeira. Além disso, a medida provisória modifica as leis que regem os 

fundos constitucionais de financiamento, para permitir que recursos dessas fontes sejam 

usados para financiar estudantes da educação superior não gratuita (MANCEBO; SILVA 

JÚNIOR; OLIVEIRA, 2018). 

Em meio a manifestações e debates, o governo Temer aprovou a Emenda 

Constitucional (EC) n.º 95, de 15 de dezembro de 2016, que limita os investimentos públicos 
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em educação e outras políticas sociais por 20 anos. A EC n.º 95 institui o Novo Regime Fiscal 

(NRF) que define que de 2018 a 2036 o orçamento do poder executivo, que inclui o MEC não 

poderá ser reajustado por percentuais acima da inflação do ano anterior. Somente poderá 

ocorrer caso os outros organismos da União tenham reajuste abaixo da inflação. Nesse 

sentido, em estudo realizado por Amaral (2017), verifica que em anos anteriores o MEC teve 

reajustes superiores a inflação e superiores a 10 pontos percentuais, o que conclui que se isto 

não ocorrer até 2024 não será possível cumprir as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de 

Educação (PNE) que prevê na meta 20, que “até 2024, a aplicação de recursos públicos 

equivalentes a 10% do PIB na educação brasileira, o que significa quase que dobrar o volume 

de recursos financeiros” (AMARAL, 2017, p. 7). Nesse sentido a educação ficará estagnada 

abrindo campo para o setor privado.  

Azevedo (2016) faz uma análise crítica sobre a NRF, destaca que é a expressão 

impressa da EC 95, da vitória dos representantes dos agentes sociais historicamente 

dominantes no país. O autor referência Bourdieu ao trazer uma metáfora as suas análises, 

visto que: 

 
O Estado é dotado de duas mãos: a mão esquerda seria representada pelos ministros, 
instituições e órgãos sociais de Estado, que são os responsáveis, entre outros, pela 
educação pública, saúde, habitação, bem-estar social, meio ambiente, agricultura 
familiar, proteção às populações vulneráveis e à classe trabalhadora, buscando a 
justiça social sem excelências e rivalidades. Já a mão direita protege os interesses 
dos dominantes (inclusive dos detentores dos títulos públicos- dívida pública), 
procurando promover a disciplina econômica, fiscal e orçamentária e as soluções 
por intermédio do mercado, da desregulamentação e de parcerias público-privado. 
(AZEVEDO, 2016. p. 238). 

 

O NRF restringe os investimentos que influenciam no desenvolvimento do país, 

contingencia os gastos primários, dentre eles a educação e com isso afetará o cumprimento 

das metas do PNE (2014-2024) como destacam Azevedo (2016) e Amaral (2017). 

Para Melo e Sousa (2017), essa contenção de gastos satisfaz e aguça o apetite do 

empresariado educacional. Outra disposição do governo, segundo os autores, foi a de alterar a 

LDB n.º 9394/96 sem que houvesse uma ampla discussão, o que fere os princípios 

democráticos.  

Nesse sentido, conforme destacam Mancebo, Silva Júnior e Oliveira (2018), a 

educação superior pública se vê afetada pela crise da recessão, expressa nos cortes públicos 

de recursos e no abandono da infraestrutura dos campi, medidas advindas da política do 

governo federal. Todavia, as dificuldades não se esgotam, e ocorrem também pela não 

continuidade de alguns programas, com prazos determinados como o Reuni e a suspensão de 
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investimentos nas universidades federais, devido aos cortes e ajustes econômicos. Coube 

assim às IES públicas a amarga tarefa de reconfigurar as estratégias e procedimentos internos 

para atender ao número crescente de alunos e aos campi e cursos deixados pela expansão 

ocorrida nos governos anteriores. Outro aspecto percebido no interior das IES, nesse 

momento de crise, refere-se ao enxugamento das atividades, priorizando-se o ensino em 

detrimento à pesquisa e à extensão, principalmente nos IFES.  

Historicamente, constata-se que as políticas públicas para a educação sempre 

estiveram relacionadas ao desenvolvimento da nação e estruturadas mediante a provisão de 

recursos. Mas no governo Temer ocorre um processo de desvinculação dos recursos para a 

educação, fundamentado na perspectiva de redução de gastos.  

 
Na linha da desestabilização da garantia do direito à educação e de “contenção” de 
gastos ao ajuste financeiro seguiu-se a publicação, pelo Ministério da Educação, da 
Portaria Normativa n.º 20, de outubro de 2016, que regulamenta a necessidade das 
instituições de Ensino superior reduzirem o seu quantitativo de oferta de vagas, 
marcando assim o desmonte previsto para a educação superior tornando-a um campo 
fértil para a atuação dos barões do ensino nesse nível. (MELO; SOUSA, 2017,                  
p. 33). 

 

No tocante às IES privadas, Mancebo, Silva Júnior e Oliveira (2018) afirmam que 

essas não sofreram os mesmos efeitos que as instituições públicas, visto que em 2016 o 

governo federal liberou R$ 19,57 bilhões para o Fies e o ProUni, em um contexto de crise no 

financiamento das IES públicas.  É necessário reforçar que a expansão da educação superior 

na rede privada teve o financiamento estatal, de modo que muitas dessas instituições privado-

mercantis gozam de isenções fiscais, previdenciárias e ampliação de liquidez. Elas se 

beneficiam de parcerias público-privadas, como é o caso do Fies, e empréstimos financeiros a 

juros baixos oferecidos por instituições bancárias oficiais, como o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (MANCEBO, 2017). A tabela 4 mostra o 

número de contratos do Fies durante o governo Temer (2016/2 a 2018/2). 

Tabela 4 – Números de contratos do Fies de 2016/2 a 2018/2 

Ano    Números de contratos do FIES   
2016/2 55.495 
2017/1 118.058 
2017/2 57.888 
2018/1 44.669 
2018/2 37.041 
Total 313.151 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos Relatórios de Gestão do Fies (BRASIL, 2018c). 
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Além do financiamento pelo Fies, o governo federal mantém a crescente expansão do 

ProUni, conforme descrito na Tabela 5 a seguir, que apresenta o número de bolsas, integrais e 

parciais oferecidas pelo programa.  

Tabela 5 – Números de bolsas concedidas pelo ProUni de 2016/2 a 2018/2 

Ano Bolsa Integral Bolsa Parcial Total 
2016/2 57.141 68.437 125.578 
2017/1 103.719 110.391 214.110 
2017/2 67.922 79.893 147.815 
2018/1 113.863 129.124 242.987 
2018/2 68.884 105.405 174.289 
Total 411.529 492.250 903.779 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no Portal Sisprouni (BRASIL, 2019c)29. 

 

A partir dos dados apresentados nas tabelas 4 e 5, constata-se que, 

 
[...] mesmo nesse contexto de crise no financiamento das IES públicas e de 
restrição aos direitos da classe trabalhadora e da população, o governo federal 
continua adotando medidas que enfraquecem mecanismos de controle e favorecem 
o crescimento das IES privado-mercantil [...]. (MANCEBO; SILVA JÚNIOR; 
OLIVEIRA, 2018, p. 7, grifo nosso). 

 

Nesse contexto, Mancebo (2017) considera que as conquistas democráticas como o 

processo de ampliação da educação para todos, de qualidade e gratuita garantidas na 

Constituinte, vêm sendo rapidamente exterminadas. E no Brasil, a relação público-privado na 

educação sempre foi palco para sérias disputas e discussões. Assim, 

 
[...] a privatização da educação pública no Brasil anda de mãos dadas com o 
processo de financeirização associada ao capital internacional, ampliando as 
consequências sobre o seu desmonte, destruição e alargando o processo que, aos 
poucos legitima, via legislação, a quebra e regressão dos direitos fundamentais, 
especialmente quanto à educação e à saúde. Se, nos anos 1990, os empresários 
industriais brasileiros se reorganizaram para serem eles mesmos representantes do 
povo brasileiro, recompondo suas entidades representativas principais, como a 
Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e sua forma de participação no 
governo, no século XXI vemos estes mesmos sujeitos políticos coletivos se 
reorganizarem para se fazerem representar em todas as instâncias da educação 
nacional. (MELO; SOUSA, 2017, p. 30). 

 

Desde a posse de Michel Temer na presidência da República, um conjunto de reformas 

institucionais foram implementadas, inclusive no que tange às políticas de educação superior 

e de EaD, uma tendência pela ampliação do mercado educacional, pela democratização do 
                                                 
29  Disponível em: http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/9-quadros-informativos. Acesso em: 
dezembro de 2018. 
 

http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/9-quadros-informativos
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acesso e da inclusão. Pode-se afirmar, portanto, que as reformas educacionais do governo 

Temer priorizaram um projeto associado aos valores do capitalismo internacional, em 

detrimento da melhoria de vida da população. Como a PEC n.º 55/2016, que congela os 

investimentos públicos em educação e outras políticas sociais por vinte anos, satisfazendo 

assim o apetite do empresariado educacional. Nesse sentido, é oportuno ressaltar que seu 

governo marca uma hegemonia burguesa-centralista e conservadora (MELO; SOUSA, 2017).  

E nessa linha de desestabilização do direito a educação pública e de contenção de 

gastos,  

 
seguiu-se a publicação, pelo Ministério da Educação, da Portaria Normativa n. 20, 
de outubro de 2016, que regulamenta a necessidade das Instituições de Ensino 
Superior reduzirem o seu quantitativo de oferta de vagas, marcando assim o 
desmonte previsto para a educação superior pública tornando-a um campo fértil para 
atuação dos barões do ensino nesse nível. (MELO; SOUSA, 2017, p.33). 

 

Portanto, em conformidade com os autores o que se observa é que a educação está 

posta, ataques a direitos básicos como acesso e permanência ao ensino e podem ser 

vislumbrados numa proposta de agenda governamental pautada mais sob a ótica da eficiência 

e eficácia do gasto em educação, e muito menos do que ser vista como investimento na 

sociedade. Sendo estruturada para a abertura ao espaço internacional, onde os grandes grupos 

educacionais põem em risco anos de luta da comunidade educacional brasileira. 

 

1.2.1 Políticas, ações e expansão da EaD a partir dos anos de 1990 

 

 Em estudo realizado por Sousa e Lima (2017) as iniciativas, ações e experiências de 

educação a distância (EaD) no Brasil ocorrem antes da promulgação da LDB n.º 9394/1996 . 

As autoras trazem estudos que relacionam ao uso dos meios de comunicação, rádio e TV para 

fins educacionais, via Centro Brasileiro de TV Educativa desde a década de 1970 na educação 

superior e anteriormente a essa data na educação básica e cursos de extensão.  

 Em 1970 o Conselho Federal de Educação (CFE) desenvolveu estudos e projetos para 

criação da Universidade Aberta. Os estudos eram baseados em experiências vindas da 

Inglaterra por membros do conselho. O primeiro projeto de Lei foi o de n.º 1.878, de 6 de 

setembro de 1974, do deputado Pedro Faria, que visava instituir a universidade aberta no 

Brasil. No entanto, o relator do projeto pontuou que: 
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O projeto era genérico e poderia abrir caminho para a implementação de uma 
educação superior a distância sem uma legislação específica, sem atender às 
especificidades exigidas. Salienta-se, no entanto, que o Parecer nº 2.780/1974 não é 
contrário à EaD, mas à sua implementação de maneira desregulada. (SOUSA; 
LIMA, 2017, p. 148).  

 

  De 1970 a 1990 houve seis novos projetos que visavam a criação da Universidade 

Aberta no Brasil, todos sem sucesso.  

  Em 1996 no governo FHC a EaD é reconhecida na LDB n.º 9394/1996, como uma 

modalidade de ensino e a partir dessa legislação nacional várias ações, programas e 

regulamentações foram implementadas com a finalidade de estruturar a modalidade, 

normatizando a oferta de cursos regulares na modalidade. A regulamentação da EaD na 

diretriz nacional, LDB propiciou seu desenvolvimento, principalmente nos oito primeiros 

anos após promulgação, visto que de 1996 a 2003 foram elaborados 17 instrumentos legais 

com a finalidade de regulamentar, regular e expandir a modalidade no Brasil (LIMA; 

OLIVEIRA, 2016). 

 Em 1999, Giolo (2010) destaca que foi criada uma Frente Parlamentar de Apoio à 

Educação a Distância, uma entidade de direito privado constituída por representantes políticos 

e cujo objetivo era estimular e ampliar o número de vagas em instituições de educação 

superior no Brasil, principalmente com a utilização de meios eletrônicos. A entidade defendia 

a máxima flexibilização da modalidade e reivindicava do Estado apenas o papel de 

direcionador e estimulador, sem estruturas rígidas de avaliação e controle, o que se 

configurava como uma ótima oportunidade para o setor privado.  

 A política educacional implementada pela entidade optou, sobretudo, por incentivar as 

parcerias público-privadas. Assim houve uma malha de fundações privadas que abrangia as 

principais universidades públicas brasileiras. A EaD passou a fazer parte dessa oferta, sendo 

perceptível a presença de setores privados no interior das instituições públicas que iniciaram 

movimentos visando faturar com a modalidade. Houve casos de instituições apostarem na 

EaD a fim de obter lucros, como foi o caso da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC) e da Universidade do Tocantins (Unitins). Essa expansão se deu pelas regras da 

iniciativa privada, com cobranças de mensalidades (GIOLO, 2010). 

  Após 2004 um arcabouço de instrumentos jurídicos com maior complexidade e maior 

detalhamento para a orientação e regulação da EaD foi instituído, aumentando o número de 

IES públicas e privadas credenciadas para a oferta da modalidade. Destaca-se que nos anos de 

2005, 2006, 2007 e 2010, o número de IES privadas foram superiores ao das públicas, devido 

a flexibilização das diretrizes, regulamentações/regulações para oferta de programas e ações 
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na área. Porém, nos anos subsequentes houve uma inversão, e o número de IES privadas 

credenciadas foi inferior aos das IES públicas, no entanto, o maior número de matrículas em 

EaD concentrou-se nas privadas (LIMA; OLIVEIRA, 2016). No Gráfico 3 a seguir apresenta-

se a crescente evolução do número total de IES (públicas e privadas)  credenciadas para oferta 

da na modalidade EaD. 

Gráfico 3 – Número de IES credenciadas no Brasil que ofertam cursos na modalidade EaD 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Lima e Oliveira (2016) e no Censo da EaD (CENSO EAD. BR., 
2018)30. 
  

 A expansão da educação superior em EaD ocorreu de forma diferenciada tanto nas IES 

públicas quanto nas privadas. Inicialmente as instituições públicas ofertavam a modalidade de 

forma discreta, em uma configuração de redes e consórcios colaborativos; em 2005, as 

instituições privadas superaram as públicas, principalmente com a publicação do Decreto n.º 

5.622/2005, e também pela facilitada existência de um marco regulatório pouco consistente e 

pela exaustão dos cursos presenciais que haviam sido expandidos de forma extraordinária no 

século XX (MANCEBO, 2017).  

O Decreto n.º 5.622/2005 regulamentou a educação a distância e fortaleceu a abertura 

do mercado educacional ao capital estrangeiro. Também propiciou a compra de pacotes 

tecnológicos, assim como o aligeiramento da formação profissional e a certificação em larga 

                                                 
30 Disponível em: http://abed.org.br/arquivos/CENSO_EAD_BR_2018_digital_completo.pdf. 
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escala (FERREIRA, 2009). No entanto, o Decreto n.º 6.303/2007, altera alguns dispositivos 

do Decreto n.º 5.622/2002, de modo que, para a oferta de cursos de graduação e educação 

profissional em nível tecnológico, a instituição interessada deveria credenciar-se junto ao 

MEC, solicitando, para isso, autorização de funcionamento para cada curso que pretendesse 

oferecer. Conforme previsto no art. 24 do novo decreto, “[...] as universidades poderão pedir 

credenciamento de campus fora de sede em Município diverso da abrangência geográfica do 

ato de credenciamento em vigor, desde que no mesmo Estado” (BRASIL, 2007a).  

A educação superior a distância no período pós-LDB/1996 foi seguindo uma trajetória 

histórica de expansão, regulamentação e regulação, fato que acirrou sobremaneira a 

concorrência e a busca por alternativas para atrair alunos. Houve a flexibilização dos 

currículos, a oferta de cursos baratos, mais rápidos e alinhados com as demandas imediatas.  

Em um contexto neoliberal, a EaD é tratada como um setor de serviço explorado como 

um negócio. No entanto, Azevedo e Costa (2018, p. 153), afirmam que “a EaD é parte do 

movimento de democratização do conhecimento e da cultura, pressupõe-se que a educação 

presencial ou a distância, seja um bem público[...]”. Pois, tratar a educação como uma 

mercadoria é impedir o acesso aberto, afim de alcançar a universalização e a democratização 

do conhecimento. Portanto, a modalidade não pode ser tratada como um caminho fácil, de 

baixo custo, somente para aquisição de diploma. Os autores enfatizam que a EaD é uma 

“modalidade de ensino e de democratização do conhecimento, repele fraudes e vícios e sendo 

uma conquista do mundo digital e das TICs, obrigatoriamente, necessita de todas as marcas de 

qualidade da educação e cultiva-as como um direito social e um bem público comum” (p. 

153). 

 Com o Decreto n.º 5.622/2005, o número de IES credenciadas para a oferta de cursos 

na modalidade a distância aumentou 171% de 2004 a 2006, e entre os anos de 2005 e 2006, 

184% (LIMA; OLIVEIRA, 2016). O aumento de IES credenciadas para a oferta da 

modalidade EaD atingiu em 2017 um total de 257 instituições (gráfico 3), em que o número 

de cursos em EaD passou de 1.664 em 2016 para 2.112 em 2017, conforme se mostra no 

Gráfico 4, representando um crescimento de 26,8%.  
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Gráfico 4 – Evolução dos cursos de graduação em EaD no Brasil no período de 2009 a 2017 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do Mapa do Ensino Superior no Brasil – SEMESP (2019).  
  
 

Nessa perspectiva, o Decreto n.º 5.622/2005 continua propiciando a expansão da 

educação superior via educação a distância, modalidade considerada por Melo, Melo e Nunes 

(2009) como uma das principais ferramentas do governo para incentivar a expansão da 

educação superior, tendo em vista a facilidade de interiorização que proporcionada a curto e 

médio prazos. Para os autores o Decreto n.º 5.622/2005 avançou em alguns aspectos, porém, 

despertou uma certa desconfiança em relação à EaD ao enfatizar a preocupação com 

documentos e regras para o credenciamento das instituições e a oferta de cursos. Também 

contribuiu de forma significativa para o crescimento desordenado da EaD, por meio das 

iniciativas de educação voltadas ao acúmulo de capital (GOMES, 2018). Nesse sentido, a 

expansão da educação superior privada em EaD necessita ser observada, pois consiste em 

uma estratégia de mercado. 

Outro fator de expansão da EaD foi a publicação do Decreto n.º 5.800, de 8 de junho 

de 2006, que criou e definiu a Universidade Aberta do Brasil (UAB) como uma forma de 

desenvolver e ampliar a modalidade, e expandir e interiorizar a educação superior.  Permitiu o 

acesso à educação superior no Brasil por meio da modalidade a distância, com a oferta de 

cursos de graduação em licenciatura, bacharelado, tecnólogos, de especialização, extensão e 

formação continuada para professores. Constitui-se em mais um instrumento para reduzir as 

desigualdades de acesso à educação superior, promovendo uma integração em âmbito 
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nacional entre estados, municípios e o próprio governo federal. Tal criação objetiva também a 

formação de professores para a educação básica (BRASIL, 2006).  

O Decreto n.º 5.800/2006, art. I, incisos do I ao VII, estabelece como objetivos do 

sistema UAB: 

 
I – oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 
continuada de professores da educação básica;  
II – oferecer cursos superiores para capacitação de dirigente, gestores e 
trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;  
III – oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;  
IV – ampliar o acesso à educação superior pública;  
V – reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões 
do país;  
VI – estabelecer amplo sistema nacional de educação a distância;  
VII – fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a 
distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior 
apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. (BRASIL, 2006, p. 1). 

 

É possível observar que a UAB ocupa um lugar de destaque no contexto da educação 

superior, por ser uma ferramenta de fundamental importância para a expansão e a 

interiorização da oferta de cursos e programas no país, pois propicia a disseminação de uma 

cultura da modalidade. Com a criação da UAB, a EaD ganhou maior visibilidade, e o número 

de matrículas tornou-se mais expressivo, tanto na rede pública quanto na privada.  

Conforme Melo, Melo e Nunes (2009), a UAB pretende, com a educação a distância, 

garantir o acesso à educação superior de estudantes oriundos de segmentos sociais 

tradicionalmente excluídos do processo educacional, utilizando, para tanto, recursos 

tecnológicos que lhes permitam a socialização do saber. O chamado sistema UAB é uma 

parceria entre os três níveis governamentais – federal, estadual e municipal – e também 

envolve a participação de universidades e de organizações interessadas. Atualmente, a UAB 

está vinculada à Capes (GOMES; OLIVEIRA; DOURADO, 2011).  

O sistema UAB, conforme cita Melo, Melo e Nunes (2009, p. 297), está ancorado em 

cinco eixos: 

 
a) Expansão pública da educação superior, considerando os processos de 

democratização e acesso; 
b) Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, 

possibilitando sua expansão em consonância com as propostas educacionais dos 
estados e municípios; 

c) A avaliação da educação superior a distância, tendo por base os processos de 
flexibilização e regulação em implementação pelo MEC; 

d) As contribuições para a investigação em educação superior a distância no país; 
e) O financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos 

humanos em educação superior a distância.  
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Lima e Oliveira (2016) atentam para a dependência das universidades públicas das 

instituições de fomento externo, por meio de editais e bolsas para a oferta da EaD, o que 

dificulta o processo de institucionalização da modalidade, uma vez que tais recursos não estão 

incorporados aos orçamentos das IES. Conforme os autores, compreender o processo de 

institucionalização de uma política contribui para a identificação dos fatores que influenciam 

sua implementação e seu fluxo de procedimentos.  Além disso, observam que a dependência 

de fomento e recurso externo tem gerado um modelo único a ser seguido para a oferta da 

EaD, desconsiderando as assimetrias regionais e as realidades sociais do país. Assim, os 

autores destacam que o modelo da UAB como indutora de EaD no Brasil é alvo de inúmeras 

críticas, dentre elas, a de não considerar as previsões do Plano Nacional de Educação (PNE 

2014-2024) para atingir a meta 12, que prevê “[...] elevar a taxa bruta de matrícula da 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurando a qualidade da oferta” (LIMA; OLIVEIRA, 2016, p. 126).  

No entanto, observam-se investimentos financeiros distintos e desiguais para a 

educação a distância e presencial, o que não assegura a qualidade da EaD. Por esse motivo, 

Lima e Oliveira (2016, p. 126) fazem o seguinte questionamento: “A qualidade será 

assegurada com essa previsão de investimento de R$ 3,09 mil/aluno-ano na EaD, em 

contraposição a R$ 15,5 mil/aluno-ano no presencial? ”. 

Entre os fatores que contribuíram com o crescimento da EaD em índices de matrículas 

elevadas em relação à educação presencial podem ser destacados a flexibilização do espaço e 

tempo; a ampliação da capilaridade, pois as instituições de educação superior passam a chegar 

em locais até então desassistidos; e o custo dos cursos, visto que apresentam valores inferiores 

aos dos presenciais (MACHADO; BOTELHO; SILVA, 2013). Essa evolução e expansão das 

matrículas em cursos de educação a distância pode ser mais bem visualizada no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Evolução do número de matrículas em cursos de graduação presencial e a 
distância de 2003 a 2018 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados do Inep/Censo do Ensino Superior de 2018 (BRASIL, 2019a).  

 

Observa-se que de 2004 a 2005 a EaD registrou o primeiro aumento significativo no 

número de matrículas, que passa de 59.611 para 114.642, fato esse que coincide com a 

aprovação do Decreto n.º 5.622/2005, que regulamenta a EaD no país. Esse aumento 

exponencial atingiu também o número de instituições e cursos autorizados para a oferta de 

vagas na EaD, fato que levou Mill (2016) a destacar a importância do decreto para a 

modalidade.  

Em 2007, a EaD representava 7,0% das matrículas de graduação. Nos anos 

posteriores, houve um gradativo crescimento e em 2017 em decorrência da Portaria 

Normativa n.º 11 de 20 de junho de 2017 que estabelece normas para o credenciamento de 

IES para oferta de cursos de graduação a distância, a modalidade na educação superior 

registrou um aumento de 17,6%, o que representou um universo de 21,2% de alunos da 

graduação no país. O número de matrículas na modalidade a distância continua crescendo, 

atingindo mais de 2 milhões em 2018, o que já representa uma participação de 24,3% do total 

de matrículas de graduação. Já a modalidade presencial diminuiu 2,1% entre 2017 e 2018 

(BRASIL, 2019a). 

 A EaD vem se constituindo como uma frente de expansão da educação superior, tanto 

no setor público quanto no privado, de modo que os números de matrículas em EaD tornam-
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se cada vez mais chamativos. Dados do Censo da Educação Superior de 2018 mostram que 

tanto as instituições da rede privada como os governos investiram de forma intensa na 

expansão de cursos nessa modalidade (BRASIL, 2019a). Esse investimento pode ser 

constatado no Gráfico 6 a seguir, que apresenta os números de matrículas a distância na rede 

pública e privada em 2005, ano de publicação do Decreto n.º 5.622, e sua evolução até 2018.  

Gráfico 6 – Número de matrículas em EaD por categoria administrativa no período de                
2005 a 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados do Inep/Censo da Educação Superior de 2017 (BRASIL, 
2018a).  

 

O Gráfico 6 permite identificar claramente o número de matrículas em ambas as 

categorias administrativas da modalidade a distância. Há de se notar, porém, que o 

crescimento em IES públicas nos anos de 2007 e 2008 se dá sobretudo pela criação da UAB, 

que impulsionou o avanço da modalidade na rede pública. Se levado em consideração o ano 

base do Decreto n.º 5.622, ou seja, 2005, o crescimento acumulado nas IES públicas foi de 

207,9%, enquanto o das IES privadas foi de 2.046,8%. No entanto, cabe destacar que nos 

anos de 2014, 2015 e 2016 houve uma queda de matrículas na rede pública, em decorrência 

da falta de edital na UAB. E somente em 2017 é aberto um novo edital, o que aumenta o 

quantitativo de matrículas no público. Assim, observa-se maior concentração de matrículas 

em EaD nas IES privadas, embora o número de instituições credenciadas para essa 

modalidade seja menor que o das públicas.  
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Como forma de regulação, foram elaboradas diretrizes para coibir os excessos 

constatados a partir da expansão das matrículas, tais como a Portaria normativa n.º 2, de 10 de 

janeiro de 2007, e a Portaria n.º 10, de 2 de julho de 2009, que dispõem sobre os 

procedimentos de regulação, avaliação e forma de credenciamento das IES para a educação 

superior na modalidade a distância. Tais portarias, no entanto, não inibiram o avanço dessa 

modalidade na rede privada (GOMES, 2018). Os números continuam crescentes, e essa 

discrepância entre o quantitativo de matrículas em EaD na rede privada e pública mostra-se 

principalmente por conta da oferta prioritária de cursos de licenciatura na rede pública e 

outros na área de gestão pública, deixando a demanda dos demais cursos de graduação para a 

rede privada. O que se constata é que a EaD se encontra em crescente número de oferta nas 

IES privadas, e é nesse processo que se dá a chamada virtualização da sala de aula, com a 

popularização do uso de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) tanto nos cursos em EaD 

quanto na oferta das disciplinas semipresenciais em cursos presenciais de graduação. 

 A EaD, com o uso das tecnologias de informação e comunicação e da internet, 

promoveu a expansão da aprendizagem virtual, o que, conforme Melo, Melo e Nunes (2009), 

possibilitou o acesso democrático à educação superior de estudantes da capital e do interior do 

país, quebrando a concentração da oferta de cursos nos grandes centros urbanos e evitando o 

fluxo migratório. As políticas de expansão e democratização da educação brasileira estão 

definidas no PNE 2014-2024, que estabelece diretrizes, metas e estratégias para todos os 

níveis e modalidades da educação. Quanto à educação superior, a meta 12 prevê: 

 
[...] elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão 
para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 
público. (BRASIL, 2014, p. 207). 

 

 O que se verifica, no entanto, é um movimento acelerado de expansão da educação 

superior via modalidade EaD nas IES privadas (Gráfico 6), favorecido pela flexibilização da 

oferta e, sobretudo, pelas recentes regulamentações favoráveis à expansão dessa modalidade 

nesse nível educacional. Observa-se, no cenário educacional, um crescimento contrário ao 

PNE 2014-2024, uma vez que a tendência de expansão da educação superior, tem sido maior 

nas IES privadas, não contemplando nem mesmo a expansão prevista dos 40% das novas 

matrículas nas IES públicas. 

 Em conformidade com o PNE (2014-2024) o Plano Estadual de Educação de Goiás 

(PEE-2015-2025) aprovado pela lei de nº. 18.969, de 22 de julho de 2015, traz na meta 13 



102 
 

“elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a 

taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e 

quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta 

por cento) das novas matrículas” (GOIÁS, 2015b, p. 33-34), no segmento público. E para 

alcançar essa meta o PEE (2015-2025) traz as seguintes estratégias: 

 
13.1) garantir a expansão da oferta de vagas e a interiorização do Ensino Superior, 
empregando flexibilidade no calendário acadêmico, horário de aulas e modalidade 
(presencial/à distância) para garantir a permanência do aluno no curso, observando 
as áreas de conhecimento segundo a análise da vocação da meso/microrregião para 
definição da oferta de Educação Superior nas proximidades; 
[...] 
13.7) promover a expansão da UEG, ampliando a oferta de cursos a partir da 
necessidade de demanda apresentada, garantindo financiamento adequado para 
infraestrutura, recursos humanos, equipamentos e tecnologias necessários a oferta de 
Educação Superior pública com qualidade social;      
13.8) estabelecer, em 5 (cinco anos), a partir da vigência do Plano, um sistema 
interinstitucional de Educação a Distância (EaD), implementando os recursos já 
existentes no Estado, utilizando-os para possibilitar o acesso a novas tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) e sobretudo para potencializar o atendimento nos 
cursos de graduação, em especial de formação de professores, de extensão e de 
formação continuada, neles incluída a capacitação em serviço. (GOIÁS, 2015b,               
p. 34-35). 

 

 De acordo com Carvalho (2018, p. 272-273), as projeções para alcançar a meta 12 do 

PNE 2014-2024 e consequentemente a meta 13 do PEE (2015-2025) revelam algo desafiador 

para expansão de matrículas proposta para IES públicas, de modo que 

 
[...] seria necessário um crescimento de 49% nas matrículas de graduação do país de 
2014 a 2024 e de 79% nas matrículas públicas para o êxito de 50% de taxa bruta, no 
ano de 2024, com 40% da nova expansão em matrículas públicas. Esses percentuais 
representam um total de 3.871.797 novas matrículas e de 1.548.719 novas 
matrículas públicas até o final da vigência do plano. 

  

 Em relação à taxa líquida de matrícula da população de 18 a 24 anos estabelecida no 

PNE 2014-2024, há a necessidade de um grande esforço no país para alcançar a meta 12, pois 

apenas 18,31% dos jovens nessa faixa etária estão matriculados na educação superior no país. 

Por isso, o esforço para alcançar a taxa de 33% desse público deve quase dobrar no período de 

2014 a 2024, segundo pontua Carvalho (2018). 

 Em 2017, o Decreto n.º 9.057 flexibilizou ainda mais as regras para a oferta de cursos 

de graduação e de pós-graduação a distância, e regulamentou a criação de polos de EaD pelas 

próprias IES. As instituições foram credenciadas na modalidade EaD sem o prévio 

credenciamento de oferta presencial, ou seja, os cursos eram oferecidos exclusivamente a 
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distância.  Oliveira e Lima (2018, p. 235) pontua que o número de polos cadastrados em EaD 

cresceu de forma substancial, visto que: 

 
a criação de polos de EaD pode ser feito pelas instituições credenciadas também sem 
prévia autorização; conforme o art. 12 da Portaria, o quantitativo de polos criados 
por ano depende da nota obtida na avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes); a IES com conceito institucional 3 (três) podem criar 
até 50 polos anos; com conceito 4 ( quatro) até 150 polos e com conceito 5 (cinco) 
até 250 polos, o que em tese garantiria a qualidade. 

 

 De acordo com os autores com o decreto n.º 9.057/2017 ocorre a flexibilização para 

abertura dos polos em EaD, revelando que a oferta dos polos é uma estratégia utilizada pelas 

instituições formadoras para a expansão da modalidade. Dados do censo da EaD apresenta 

que anteriormente ao decreto em 2016 foram contabilizados 5.746 polos de apoio presencial. 

Em 2017, esse número subiu para 11.008 e em 2018 há uma redução para 10.317 polos 

(CENSO EAD.BR., 2019).  

 No gráfico 7 apresenta o expressivo aumento do número de polos de apoio presencial 

em EaD em 2017 em comparação ao ano anterior. 

Gráfico 7 – Número de polos de apoio presencial de 2016 a 2018 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos Censos da EaD de 2016 (CENSO EAD.BR., 2017); 2017 (CENSO 
EAD.BR., 2018) e 2018 (CENSO EAD.BR., 2019). 
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De acordo com o Censo da EaD (2019), a flexibilização possibilitou um movimento 

de criação de polos para além do estado onde se encontra cada instituição. Em 2016, 35% dos 

polos estavam localizados em estados diferentes da sede da IES, e em 2017 esse percentual 

passou para 54%. Outro fator que se destaca é que a maioria das IES investiram na criação de 

polos em cidades do interior, observando-se então uma forte interiorização da EaD. Em 2016, 

65% dos polos de apoio à EaD estavam localizados em cidades do interior, passando para 

68% em 2017 e para 70% em 2018. 

Oliveira e Lima (2018) destaca que a partir do Parecer n.º 977/1965 do CFE é que a 

pós-graduação teve sua base legal e padrão estabelecido. A partir de então, houve um esforço 

do Estado e da comunidade científica no sentido de expandir e consolidar o sistema de pós-

graduação no país. 

Quanto aos cursos de pós-graduação lato sensu a distância, o Censo da EaD de 2018 

destaca que os números de matrículas oscilavam frequentemente e que em 2016 ocorre uma 

queda de forma significativa. No entanto, em 2017 o número de matrículas volta a subir e a se 

recuperar com ampla margem. De acordo com Lima e Oliveira (2016), verifica-se uma grande 

movimentação do setor privado para expandir a oferta principalmente de cursos de 

especialização Master in business administration (MBA), mas já dentro das novas diretrizes 

estabelecidas pelo MEC, CNE e Capes. 

Gráfico 8 – Evolução do número de alunos em pós-graduação lato sensu em EaD no período 
de 2012 a 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base no Censo da EaD de 2017(CENSO DA EAD. BR., 2018). 
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Os cursos de pós-graduação stricto sensu a distância, surgiram em 2013, e são poucas 

as experiências de uso da EaD na oferta de mestrados e doutorados. De acordo com Lima e 

Oliveira (2016), as primeiras experiências ocorreram em IES públicas, especialmente nas 

federais, com o Programa de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da 

Educação Básica (Proeb), instituído pela Portaria da Capes n.º 209 de 21 de outubro de 2011. 

Em 2017 o governo federal realizou um conjunto de ações, políticas e alterações na 

base legal que incentivou e favoreceu a expansão da pós-graduação stricto sensu, 

principalmente nas modalidades profissional e EaD. A Portaria MEC n.º 389 de 23 de março 

de 2017 e a Portaria Capes n.º 131 de 28 de junho de 2017 que dispõe sobre os mestrados e 

doutorados profissionais e a Resolução CNE/CES n.º 7 de 11 de dezembro de 2017 que 

estabelece normas para os cursos de pós-graduação stricto sensu. O crescimento ocorreu 

sobretudo na esfera federal e estadual considerando todas as modalidades de mestrado 

(profissional e acadêmico) e doutorado, tanto presencial, semipresencial ou a distância 

(OLIVEIRA; LIMA, 2018). 

 De acordo com o Censo da EaD de 2018, os cursos de pós-graduação stricto sensu 

não apresentam uma oferta regular até o momento, como se pode confirmar no Gráfico 9, pois 

foram registradas quedas no número de alunos em 2015 e novamente em 2017.  

Gráfico 9 – Evolução do número de alunos em pós-graduação stricto sensu em EaD no 
período de 2012 a 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base no Censo da EaD de 2017 (CENSO DA EAD. BR., 2018). 
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Pode-se afirmar que tanto a graduação, quanto a pós-graduação em EaD no Brasil em 

IES públicas, possuem fragilidade, fragmentação e descontinuidade, visto que, dependem de 

editais e convênios da UAB, o que não são incorporados aos orçamentos das instituições. 

Quanto as IES privadas, o crescimento se dá principalmente na última década com a criação 

de plataformas digitais que favorecem uma rápida expansão especialmente na pós-graduação 

latu sensu e stricto sensu, principalmente com mestrados e doutorados profissionais 

(OLIVEIRA; LIMA, 2018). 

Em 2019, uma nova Portaria da Capes de n.º 90 de 24 de abril de 2019, dispõe sobre 

os programas de pós-graduação stricto sensu na modalidade EaD, regulamentando no artigo 

primeiro os programas de pós-graduação stricto sensu na modalidade de educação a distância 

e no parágrafo único que: “é permitida a oferta de programa a distância na modalidade 

acadêmica e profissional”. No entanto, a Portaria da Capes estabelece que os cursos stricto 

sensu ofertados na modalidade EaD, devem ter obrigatoriamente atividades presenciais 

conforma estabelecido no artigo 7º, incisos I ao III. 

 
I - estágios obrigatórios, seminários integrativos, práticas profissionais e avaliações 
presenciais, em conformidade com o projeto pedagógico e previstos nos respectivos 
regulamentos; 
II  - pesquisas de campo, quando se aplicar; e 
III - atividades relacionadas a laboratórios, quando aplicar. (BRASIL, 2019b, p. 2). 

 

 No próximo capítulo, a discussão será acerca da EaD e da oferta da carga horária a 

distância nos cursos de graduação presencial revisitando a literatura para delinear alguns 

conceitos fundamentais para as análises e trazer os marcos legais que irão subsidiar a 

pesquisa. Além dos cursos de graduação totalmente ofertados na modalidade de EaD, 

observa-se a crescente presença de disciplinas e práticas de EaD nos cursos considerados 

presenciais.  
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CAPÍTULO 2 

POLÍTICAS DE EaD E A OFERTA DA CARGA HORÁRIA A DISTÂNCIA EM 

CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL: AS DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS 

 

O propósito deste capítulo é apresentar as leituras e os estudos realizados durante o 

processo de levantamento de trabalhos acadêmicos sobre as políticas de educação a distância 

e a oferta da carga horária a distância nos cursos de graduação. Sua problematização na 

literatura do campo da educação e também o referencial teórico que fundamenta esta pesquisa 

são essenciais para que se possa relacioná-los com o objeto desse estudo, a fim de destacar 

suas aproximações e divergências e colher os subsídios necessários para a análise dos dados 

coletados.  

Serão expostas algumas discussões teóricas sobre o tema, começando com a 

terminologia, o conceito, as gerações da educação a distância e as experiências dessa 

modalidade no Brasil. A EaD aqui é estudada em sua origem, definições e características, com 

base nos autores, Formiga (2009); Alves (2011), Moore e Kearley (2011); Machado, Botelho 

e Silva (2013); Aretio (2014); Lima (2014a, 2014b, 2018); Ruas (2016) e Mill (2016) dentre 

outros. Por último, apresentam-se os marcos legais da educação a distância e da 

implementação das disciplinas semipresenciais31 em cursos de graduação presencial conforme 

as diretrizes nacionais. Na Figura 4 é possível visualizar a estrutura do capítulo. 

Figura 4 – Políticas de EaD e disciplinas semipresenciais em cursos de graduação presencial 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
                                                 
31  § 1º. Para fins da Portaria n.º 4.059/2004, caracteriza-se a modalidade semi-presencial como quaisquer 
atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na auto-aprendizagem e com a 
mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de 
comunicação remota (BRASIL, 2004b). 
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2.1 A EaD e sua problematização na literatura do campo da educação: embates e 

perspectivas 

 

Uma discussão acerca das políticas públicas de educação a distância (EaD) e de sua 

problematização na literatura no campo da educação mostra como a modalidade educacional 

se tornou um terreno fértil para investigações, principalmente depois da recente expansão das 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) e das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDICs). 

Este item inicia explicitando o levantamento bibliográfico realizado nos bancos de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes)32, da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)33 e da Associação 

Nacional de Pós-Graduação de Pesquisa em Educação (ANPEd) 34 , nos GT (Grupo de 

trabalhos) 11 (Política de Educação Superior) e GT 16 (Educação e Comunicação), o Google 

Acadêmico35 e a Scientific Eletronic Library Online (Scielo)36, enfatizando as buscas e os 

instrumentos utilizados.  

Principia-se a revisão utilizando os seguintes descritores: “políticas de educação a 

distância”, “disciplinas semipresenciais”, “educação superior”. A fim de se obter um maior 

refinamento no processo de pesquisa, também se utilizaram os protocolos: (disciplina 

semipresencial AND educação a distância) AND (educação superior OR ensino superior) e 

(disciplina AND semipresencial). Como critérios de inclusão, qualificaram-se os trabalhos 

sobre a oferta das disciplinas semipresenciais em cursos de graduação presencial, no idioma 

português, publicados entre os anos de 2004 a 2018. Como critérios excludentes, foram 

considerados os trabalhos que abrangiam períodos fora do que foi aqui pesquisado, os que não 

eram relativos a cursos de graduação e os duplicados.  

 Após a busca, realizou-se uma leitura criteriosa dos estudos, com base nos títulos e 

resumos, atentando-se aos objetivos das pesquisas, às metodologias empregadas para 

obtenção dos dados, à fundamentação teórica e ao local e campo onde as investigações foram 

realizadas.  

Seguidamente os trabalhos foram categorizados e sistematizados para que os 

resultados e reflexões pudessem ser utilizados na análise do objeto de estudo. 

                                                 
32 Disponível em:  https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acesso em: agosto de 2017.  
33 Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: outubro de 2017. 
34 Disponível em: http://www.anped.org.br/. Acesso em: outubro de  2017. 
35 Disponível em: https://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-PT Acesso em: novembro de 2017. 
36 Disponível em:  https://scielo.org/. Acesso em: novembro de 2017. 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://www.anped.org.br/
https://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-PT
https://scielo.org/
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2.1.1 Levantamento bibliográfico: embates e perspectivas da EaD no campo da educação 

 

O levantamento bibliográfico permite “[...] iluminar o caminho a ser trilhado pelo 

pesquisador desde a definição do problema até a interpretação dos resultados” (ALVES-

MAZZOTTI, 2002, p. 26) e tem como objetivo direcionar os rumos da pesquisa, identificando 

as temáticas que necessitam ser investigadas e os questionamentos que merecem ser 

abordados. Nesse sentido, considera-se de suma importância que se faça um levantamento  de 

qualidade para não comprometer o estudo, de modo que, a partir desse processo, seja possível 

conhecer o que já foi produzido acerca do tema pesquisado, o que propicia ao pesquisador a 

capacidade de problematizar o tema e indicar as contribuições para a sua investigação.  

Além do acesso ao conhecimento já produzido, o levantamento bibliográfico permite 

ao pesquisador identificar pontos de consenso, controvérsias e lacunas ainda existentes, e 

selecionar adequadamente as pesquisas que poderão ser utilizadas em seu trabalho como 

fundamentação teórica. O levantamento bibliográfico, portanto, não é uma seção isolada, e 

sim um procedimento essencial à pesquisa, pois clarifica o racional da pesquisa, orienta a 

definição das categorias e dá suporte para a constituição dos instrumentos de interpretação 

dos resultados.  

É necessário que o pesquisador possua uma visão abrangente da área, pois assim será 

possível identificar questões relevantes para selecionar os estudos mais significativos para a 

construção do problema, eximindo-o da árdua tarefa de levantar e examinar toda a leitura de 

teses e dissertações. Com o levantamento bibliográfico, o pesquisador será capaz de “[...] 

problematizar um tema indicando a contribuição que seu estudo pretende trazer á expansão 

desse conhecimento, quer procurando esclarecer questões controvertidas ou inconsistências, 

quer preenchendo lacunas” (ALVES-MAZZOTTI, 2002, p. 30). Portanto, o levantamento 

bibliográfico serviu “[...] fundamentalmente para situar o pesquisador, dando-lhe um 

panorama geral da área e lhe permitindo identificar aquelas pesquisas que parecem mais 

relevantes para a questão de seu interesse” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAYDER, 

1998, p. 181).  

Com o objetivo de conhecer o que os estudiosos e pesquisadores da área da educação 

têm escrito sobre o objeto do presente estudo, carga horária a distância em cursos de 

graduação presencial, o levantamento bibliográfico orientou-se pela seguinte problemática: 

como se estruturam as políticas de educação superior e de EaD na educação superior no Brasil 

e quais são os processos e os procedimentos utilizados pela UEG, e consequentemente pelo 

campus Goianésia, para a implementação da modalidade, especialmente para a oferta de 
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disciplinas semipresenciais em cursos de graduação presencial na instituição?  

O levantamento relativo à temática investigada partiu de uma busca da produção 

acadêmica nos bancos de dados, com limite cronológico de 2004 a 2018, ano de publicação 

da Portaria MEC n.º 4.059/2004, deixando mais evidente a política de oferta da carga horária 

a distância, 20%, nos cursos graduação presencial (BRASIL, 2004b). Essa portaria foi 

revogada em 2016 pela Portaria MEC n.º 1.134, de 10 de outubro, que manteve o mesmo teor 

da anterior no que se refere aos 20% da carga horária a distância (BRASIL, 2016b). Essa 

portaria também foi revogada por outra em 2018 (Portaria n.º 1.428, de 28 de dezembro de 

2018), que abriu a possibilidade de expansão da carga horária a distância das disciplinas nos 

cursos de graduação presencial, desde que estivessem de acordo com alguns princípios 

estabelecidos na mesma (BRASIL, 2018b).  

No intuito de organizar os dados, foi utilizada uma ficha de análise de dados37, o que 

possibilitou a categorização e a análise explicativa. Para tanto, usou-se como ferramenta os 

“formulários Google”, elaborados com os seguintes itens: local da busca, descritores, título da 

obra, temática, ano de publicação, tipo de trabalho, link, resumo e observações. Conforme 

mostrado no Capítulo 1, a busca identificou um total de 652 publicações que tratam de 

educação a distância na educação superior, mas apenas 68 trabalhos transitavam de alguma 

forma pelo tema pesquisado, e somente cinco estavam vinculados diretamente ao objeto de 

estudo, porém, não tratavam propriamente do objeto desta investigação. A Tabela 6 a seguir 

traz a sistemática dos resultados encontrados. 

Tabela 6 – Publicações por fonte pesquisada no levantamento bibliográfico – período 2004 a 
2018 

Fonte 
Pesquisada 

Total de 
publicações a 

partir dos 
descritores 

Total de 
publicações 

repetidas 

Total de 
publicações 
computadas 

Total de 
publicações que 
transitam pela 

pesquisa 

Total de 
publicações que 

vinculam a 
pesquisa 

Capes 145 - 145 28 4 
BDTD 94 6 89 11 - 
ANPEd 
GT 11 
GT 16 

 
160 
215 

 
- 
- 

 
160 
215 

 
13 
6 

 
- 
- 

Google 
Acadêmico 

 
28 

 
5 

 
23 

 
23 

 
1 

Scielo 21 - 21 5 - 
Total  663 11 652 86 5 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir do levantamento realizado.  

 

                                                 
37 Os dados foram levantados com a colaboração de membros do Grupo de Estudos em Educação a Distância 
(Gead) da Faculdade de Educação (UFG). 
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No Banco de Teses e Dissertações da Capes, teve-se acesso a 145 trabalhos, dos quais 

28 abordam temáticas que transitam pela proposta da pesquisa desta tese; destes, 122 eram 

dissertações e apenas 13 eram teses (Apêndice B). Seguidamente a busca foi no Banco de 

Teses e Dissertações da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 

compreendendo o mesmo período 2004 a 2018, e considerando os mesmos descritores 

utilizados na busca no banco da Capes. No banco da BDTD teve-se acesso a 94 trabalhos, dos 

quais 11 transitam pelo tema investigado; desses, 61 eram dissertações de mestrado e 33, teses 

(apêndice C).  

A terceira busca foi no site da ANPEd, no período de 2004 a 2017.  Foi necessário 

acessar todas as listas de trabalhos completos, a fim de encontrar a maior quantidade de 

estudos relacionados com a temática em questão. No site da associação foi realizada uma 

busca por ano e GT, tendo sido acessados 375 artigos nos GTs 11 (Política de Educação 

Superior e 16 (Educação e Comunicação). No GT 11, obteve-se acesso a 160 

trabalhos/artigos, 13 dos quais poderiam contribuir para a presente pesquisa, pois tratavam de 

educação superior, porém, com abordagens voltadas para políticas públicas, reformas, 

expansão e educação superior no Plano Nacional 2014-2024. Nesse GT não foi encontrado 

nenhum trabalho que estivesse vinculado diretamente ao objeto de estudo. 

 No GT 16, dos 215 artigos analisados, apenas seis transitavam pela pesquisa, porém, 

nenhum se relacionava e/ou se vinculava ao objeto da pesquisa, visto que, apesar de tratarem 

de educação a distância na educação superior, analisavam os ambientes virtuais, a avaliação 

da EaD e as tecnologias. Ou seja, não apresentavam vínculo direto com a temática investigada 

(Apêndice D).  

A quarta busca foi no site do Google Acadêmico, onde se teve acesso a 28 trabalhos, 

dos quais cinco são comuns a outras plataformas, restando 23 que transitam pela investigação, 

mas apenas um que se vincula ao estudo em questão (Apêndice E).  

Por fim, a quinta busca foi no site da Scielo, no qual se obteve acesso a 21 trabalhos, 

dos quais apenas cinco transitavam pela pesquisa, mas nenhum deles se vinculava a esta 

pesquisa (Apêndice F).  

 A primeira questão relevante na busca realizada nos portais eletrônicos está no 

quantitativo de trabalhos encontrados a partir dos descritores anteriormente mencionados. 

Embora apresente um número elevado, observa-se que as pesquisas transitam por mais de 

uma temática, mas sempre envolvendo a educação a distância. As pesquisas que se 

aproximam da presente investigação são em número mais reduzido e não se vinculam 

necessariamente ao objeto desta investigação. 



112 
 

Pode-se observar que, a partir do levantamento, o maior número de trabalhos 

encontrados nos sites de busca relativos ao período de 2004 a 2018 relaciona-se à educação a 

distância (EaD). Todos trazem discussões amplas sobre a EaD e também sobre questões mais 

específicas, tal como estudos de caso em universidades federais e da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) sobre a estratégia de expansão e interiorização da educação superior, o histórico 

da EaD e gestão. 

Quando se trata da temática disciplina semipresencial, foram encontrados 28 trabalhos 

no site da Capes; 11, no da BDTD; nenhum no GT (11) e um no GT (16) da ANPEd. No site 

da Scielo, foram computados cinco trabalhos e no Google Acadêmico, 23, totalizando 68 

publicações. Ao selecionar esses trabalhos, realizou-se uma leitura dos títulos e resumos, 

observando identificar os objetivos, a metodologia, a fundamentação teórica e alguns 

resultados obtidos nas pesquisas. Esse processo objetivou perceber a aproximação das 

publicações com o objeto de estudo da presente tese. Assim, foi elaborada a Tabela 7 a seguir, 

com as categorias abordadas nos trabalhos analisados.  

Tabela 7 – Levantamento bibliográfico sobre o tema Disciplinas Semipresenciais: Temáticas 
estudadas no período de 2004-2018 

 
Temáticas estudadas 

 
Total 

Total computado após 
verificar trabalhos 

repetidos 
Qualidade da oferta 23 18 
Ambiente virtual e aspectos metodológicos 21 19 
Percepção dos estudantes 5 4 
Organização curricular e pedagógica 10 10 
Tutoria nas disciplinas 5 4 
Trabalho e formação docente 4 3 
Política de implementação das disciplinas 5 5 
Total 68 63 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir do levantamento realizado. 

 

Após realizar um filtro, constatou-se que dos 68 trabalhos encontrados nos bancos de 

dados referentes às disciplinas semipresenciais e que poderiam contribuir para este estudo, 

verificou-se que cinco são comuns entre os bancos, restando apenas 63 trabalhos que 

transitam de alguma forma pela presente investigação. Porém, é relevante destacar que apenas 

cinco desses trabalhos estão diretamente relacionados ao objeto do presente estudo. 

Do total de trabalhos encontrados, 51% são dissertações, o que deixa claro que os 

programas de mestrado desempenham importante função na construção dos conhecimentos 

acerca da temática em questão. Na busca, chegou-se a um quantitativo de 32% de artigos em 

periódicos, o que também representa um número expressivo de trabalhos sobre a temática.  
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Esse quantitativo se reduz quando se trata de pesquisas mais aprofundadas, pois somente 8% 

são teses que tratam do tema. 

Também foram computados 3% de monografias, 3% de apresentações de trabalhos e 

3% publicações em anais de eventos, conforme apresentado, a seguir, no Gráfico 10. 

Gráfico 10 – Percentual referente ao tipo de documento encontrado na pesquisa no período de 
2004 a 2018  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir desse levantamento, seguiu-se para outra análise, observando dessa feita os 

percentuais de trabalhos encontrados em cada temática, seguidos da leitura de títulos e 

resumos, a fim de verificar os aspectos relacionados à pesquisa e algumas informações 

relevantes para esse estudo, conforme exposto no Gráfico 11 a seguir. 
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Gráfico 11 – Temáticas da produção bibliográfica nos bancos de pesquisa sobre modalidade 
semipresencial em cursos presenciais de graduação no período de 2004 a 2018 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Esse levantamento evidenciou um maior percentual de trabalhos sobre a implantação 

de ambientes virtuais e aspectos metodológicos nas disciplinas semipresenciais (31%) de 

modo que, os trabalhos apresentam de forma geral a implantação dos ambientes virtuais e a 

utilização das TICs como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Destaca-se que 

muitos dos trabalhos analisados são pesquisas dos próprios agentes envolvidos no processo de 

implementação das disciplinas semipresenciais.  

Quanto aos trabalhos que apresentam como temática os aspectos metodológicos, o que 

pôde ser verificado é que os estudos buscam analisar os impactos das estratégias que visam o 

uso das tecnologias de informação e comunicação, assim como as tecnologias digitais em 

cursos presenciais, percebendo o que elas ocasionam na aprendizagem dos estudantes. Vale 

lembrar que, em alguns dos trabalhos, se constata que os estudantes possuem hábitos de 

estudos adequados e utilizam satisfatoriamente essas estratégias de aprendizagem, porém, 

observam-se impactos negativos decorrentes da falta do feedback da avaliação processual.  

Sobre a qualidade da oferta na EaD (29%) constatou-se que a temática é inicialmente 

estudada a partir da forma e do modelo como é oferecida, visto que esses itens podem ser 

influenciadores do resultado esperado. Conforme evidenciaram os estudos, essa oferta pode 

ser orientada segundo três perspectivas: de formação de massa, padronizada ou 

individualizada, conforme as nuances indutoras da política. Nesse aspecto, Lima (2014a) 

pontua que a EaD pode ser categorizada por sua finalidade institucional e por seus aspectos 
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didáticos, o que pode contribuir para a análise dos instrumentos regulamentadores da 

modalidade e a observação do padrão de qualidade. 

Em relação à finalidade institucional, têm-se dois modelos: o de finalidade única, em 

que a IES possui uma prática exclusiva de oferta em EaD, e o de finalidade dupla, em que as 

IES que ofertavam cursos na modalidade presencial passaram a ofertar também na 

modalidade EaD. Nesse sentido, é relevante destacar que, embora a educação a distância não 

possua um modelo único, ela é considerada como fundamento primeiro e possui uma 

organização em categorias e dimensões específicas para que os cursos a distância ocorram 

com qualidade. 

Quanto aos aspectos didáticos, há duas perspectivas: uma que se divide em dois 

modelos, o fordista e o pós-fordista, e outra que se divide em três modelos, o single-mode, o 

dual-mode e o mix-mode. Na primeira perspectiva, o modelo fordista evita a interação entre os 

agentes, ou seja, os profissionais que elaboram e ministram os cursos são diferentes. 

Prevalece uma burocratização das atividades e existe um elevado número de alunos por 

professor. O outro modelo, pós-fordista, valoriza a interação entre alunos e professores e as 

relações comunicacionais. Dispõe de um atendimento individualizado, com planejamento 

flexível. 

Na segunda perspectiva, o aluno pode: fazer o curso totalmente a distância, sem 

interação com o professor (modelo single mode); alternar momentos a distância e presenciais, 

mantendo mais contato com a IES e com os professores (modelo dual-mode); ou optar por 

cursar a disciplina ou conteúdo a distância ou presencialmente (modelo mix-mode) (LIMA, 

2014a).  

Verificando de maneira significativa os trabalhos listados a partir do levantamento 

bibliográfico, em busca de compreender o que os trabalhos privilegiam e em quais os padrões 

de qualidade se pautam, constatou-se que todos eles se aproximam quando se trata da 

qualidade de oferta. Todavia, também se distanciam quanto ao objeto de estudo, pois alguns 

avaliam a qualidade a partir dos critérios estabelecidos pelo MEC, enquanto outros buscam 

analisar a qualidade a partir do perfil dos estudantes, da interface gráfica e/ou das habilidades 

do tutor de EaD. Existem também outros estudos que buscam analisar a eficácia e a 

aplicabilidade da modalidade na educação superior presencial, além dos que têm como 

objetivo perceber a qualidade do curso, considerando a oferta de disciplinas semipresenciais, 

identificando os facilitadores e dificuldades de aprendizagem nas disciplinas virtuais. 

Na temática organização curricular e pedagógica, com 16% dos trabalhos, verifica-se 

que muitos deles apontaram a fragilidade da organização curricular, caracterizando-a como 
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experimental e reforçada até mesmo pelos instrumentos que normatizam a adoção de carga 

horária a distância em cursos presenciais, apontando como embasamento legal o art. 81 da 

LDB/1996, que trata da “organização de cursos ou instituições de ensino experimentais” 

(BRASIL, 1996). Essa prática, no entanto, já se encontra consolidada em várias instituições 

de educação superior e, embora ainda seja encarada pela legislação como experimental, causa 

impacto na organização e nas políticas institucionais que a seguem, segundo um processo 

político-institucional mais orgânico e efetivo.  

Vale dizer que pesquisadores identificam na busca o uso da carga horária a distância nos 

cursos de graduação presenciais, um dos fatores, possivelmente até o mais significativo, que 

podem contribuir para a efetividade e garantia de um processo qualitativo das práticas 

docentes.  

 Entre os trabalhos que apresentaram menores percentuais estão os que têm como 

objeto a política de implementação das disciplinas semipresenciais (8%). Observa-se que, em 

sua maioria, esses estudos tratam da implementação da Portaria n.º 4.059/2004, a qual 

impulsionou a oferta da carga horária a distância, ou seja, disciplinas semipresenciais.  As 

propostas apresentadas nos trabalhos visam analisar as controvérsias entre os agentes 

implementadores da política, assim como os caminhos traçados pelas universidades para 

concretizar a EaD em cursos de graduação presencial.  

Os estudos apontam que a implementação da carga horária a distância nos cursos 

presenciais não pode ocorrer isoladamente, sem uma sistematização institucional que dê 

suporte em termos de infraestrutura e recursos humanos, e que, integrando as políticas 

institucionais, se configurem como um processo de formação permanente dos profissionais 

envolvidos no processo. Dessa forma, destaca-se ainda que os estudos que analisaram a 

semipresencialidade nas IES revelam que não há qualquer interação entre esse processo de 

implementação da oferta da carga horária a distância e o processo de implantação da EaD 

subsidiada por programas.   

Nas temáticas tutoria das disciplinas e percepção dos estudantes, com 6%, observa-se 

que o tutor exerce uma atividade de natureza docente, o que demonstra a ausência de 

definição sobre a natureza dos seus serviços. Apesar de a publicação recente da Portaria n.º 

1.428/2018, que institui a prática da utilização da carga horária a distância nos cursos 

presenciais, nela o tutor é colocado como um profissional distinto dos profissionais da 

educação, embora a portaria dispõe que a mediação deve ser realizada por “[...] tutores e 

profissionais da educação, com formação na área do curso e qualificados em nível [...]” 

(BRASIL, 2018b, p. 2). Tal disposição contraria a Resolução CNE/CES n.º 1/2016, a qual 
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prevê o tutor como um profissional da educação (BRASIL, 2016c). Nesse sentido, observam-

se lacunas significativas ao se pensar a profissionalização do tutor tanto nas atividades que 

realiza com o alunado quanto do ponto de vista trabalhista.  

Ainda no que se refere à profissionalização do tutor, Alonso (2014) aponta discussões, 

tais como a identidade profissional e o seu reconhecimento como profissional. Portanto, o não 

enfrentamento dessas discussões levam à precarização do trabalho que envolve a docência em 

EaD e à qualidade de formação dos alunos. A ausência dessa discussão também demonstra, no 

âmbito das políticas públicas, um tangenciamento sobre tutoria e docência na EaD, visto que 

os tutores são contratados via bolsas de estudos, especificadamente no caso da UAB. Eles 

assumem responsabilidades docentes pela formação dos alunos, materializando um 

contingente profissional cujas formas de trabalho são questionáveis, incitando dúvidas sobre 

possíveis formalizações de serviço/profissional. 

Ao analisar os trabalhos referentes à percepção dos estudantes, observou-se que, de 

uma forma geral, o objetivo deles é verificar o nível de satisfação dos alunos da educação 

superior com as disciplinas semipresenciais. Os resultados obtidos pelos trabalhos analisados 

diferem entre si, visto que em alguns a conclusão a que se chega é desanimadora, pois os 

estudantes alegam que o modelo utilizado é fordista, comprometendo a qualidade do curso, e 

por isso o rejeitam. Porém, em outros trabalhos aparece a importância e a relevância da oferta 

de disciplinas semipresenciais em cursos de graduação presencial, demonstrando flexibilidade 

e dinâmicas diferenciadas. 

Por fim, entre os trabalhos cuja temática é trabalho e formação docente (5%), a 

maioria se refere à atuação do tutor e sua formação para a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação no processo de mediação de disciplinas a distância. Conforme 

visto anteriormente, a Resolução CNE/CES n.º 1/2016, que estabelece as Diretrizes e Normas 

Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a 

Distância, indica o corpo docente e os tutores das instituições de ensino como profissionais de 

educação que atuam na educação a distância Em seu art. 8º, a resolução indica que “[...] os 

profissionais da educação, que atuarem na EaD devem ter formação condizente com a 

legislação em vigor e preparação específica para atuar nessa modalidade educacional” 

(BRASIL, 2016c).   

No entanto, Alonso (2010, 2014) e outros autores, tais como Dourado (2010) e Giolo 

(2010), atentam para o caráter quantitativista da EaD, além de demonstrar que essa 

modalidade abre nichos para o mercado educacional. Desse modo, as pesquisas 

problematizam o trabalho docente e a formação por meio da EaD, demonstrando a 
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intensificação, desqualificação e aligeiramento da formação. 

Outro ponto que chama a atenção é quanto ao número de trabalhos publicados por ano, 

com destaque para 2010, 2012, 2014, 2015 e 2016, fato que pode estar ligado às políticas de 

expansão da educação a distância na educação superior nos governos Lula da Silva e Dilma 

Rousseff (Gráfico 12). 

Gráfico 12 – Produções bibliográficas sobre disciplinas semipresenciais em cursos presenciais 
de graduação no período 2004 a 2018 

Fonte: Elaborado pela autora.  
 

Ao concluir as leituras, foi possível computar cinco trabalhos – três dissertações, uma 

tese e um artigo – em anais de eventos que se vinculam à temática da presente investigação. 

Entre esses trabalhos, nenhum é estudo realizado em Goiás. 

A dissertação de Adriana Tavares de Oliveira (2012), Ensino semipresencial em cursos 

superiores presenciais: Legislação, conceitos e reflexões, tem como objeto o uso de 

tecnologias de informação e comunicação na educação superior, mais precisamente em 

atividades semipresenciais de cursos superiores presenciais. O lócus dessa pesquisa é uma 

instituição privada de São Paulo, e a autora conclui, a partir dos dados coletados em sua 

investigação, que vem aumentando o uso das tecnologias nas atividades, mas que esse 

aumento vem acrescido de diferentes interpretações na legislação, o que gera diferentes 

maneiras de implementá-las. Embora o trabalho apresente em seu título uma aproximação 

com a presente pesquisa, a partir da leitura mais detalhada do resumo verificou-se que o foco 
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da dissertação foi o uso das tecnologias em atividades semipresenciais, o que difere do objeto 

desta investigação. 

 Outro trabalho que parecia possuir uma aproximação com esta investigação, pela 

leitura de seu título, Políticas públicas e realidade institucional: a experiência da EaD em 

cursos de graduação presencial do setor privado, foi a dissertação de Ana Darc Maia Pinto 

(2015). Mas ao realizar a leitura do resumo, constatou-se que a autora se propôs analisar os 

caminhos tomados por duas universidades privadas do estado do Rio de Janeiro, no período 

de 2006 a 2013, para cumprir o que dispõe a Portaria MEC n.º 4.059/2004, cujo propósito é 

permitir a oferta de 20% da carga horária de seus cursos de graduação presencial na 

modalidade a distância.  

Outro trabalho de Pinto (2016) que também se aproxima do objeto que aqui se 

investiga é um artigo decorrente de sua dissertação e que, inclusive, possui o mesmo título. 

Esse artigo foi publicado nos anais de um evento, e nele a autora aponta a expansão do uso da 

modalidade a distância, que inicialmente foi implantada nas graduações de licenciatura, mas 

que, em curto prazo, já se estendeu, atingindo 80% dos cursos presenciais ofertados nas duas 

instituições investigadas. Também apresenta alguns elementos que o aproximam da presente 

pesquisa, principalmente no aspecto da implantação da Portaria MEC n.º 4059/2004 que 

permite a utilização da EaD em cursos presenciais de graduação. No entanto, difere deste em 

outros aspectos, por exemplo, o lócus da investigação,  

Outro ponto comum entre o artigo de Pinto (2016) e esta investigação refere-se à 

implantação da Portaria MEC n.º 4.059/2004, que nas IES do Rio de Janeiro se iniciou de 

forma gradual nos cursos de graduação em licenciatura, expandindo posteriormente para os 

demais cursos até atingir 80% dos cursos das instituições. Já na UEG, a portaria do MEC foi 

implantada em 100% dos cursos, no momento da reformulação das matrizes curriculares e dos 

projetos político-pedagógicos dos cursos (PPC). 

A dissertação de Marcos Antônio Pereira Coelho (2013), Conexões para o 

conhecimento: Uma abordagem conectivista para o desenho instrucional das disciplinas 

semipresenciais dos cursos superiores das Faculdades Vale do Carangola, também despertou 

a atenção, por tratar de disciplinas semipresenciais em cursos superiores. Ao realizar a leitura 

do resumo, no entanto, verificou-se que o objetivo proposto pelo autor está em dissonância 

com o objeto desta tese, pois analisa a aplicação da teoria conectivista no desenho instrucional 

tradicional das disciplinas semipresenciais dos cursos de graduação das Faculdades do Vale 

do Carangola, no campus de Goytacazes, no Rio de Janeiro. 

No levantamento bibliográfico, também foi encontrada a tese de doutorado de Kelly 
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Aparecida Gomes (2018), Controvérsias na política de 20% a distância: A Caixa Preta, que 

mapeou as controvérsias que emergem entre actantes (agentes) envolvidos na implementação 

da política de implementação dos 20% das disciplinas a distância. A autora identificou que o 

processo de acoplamento entre o presencial e o virtual estão em construção, predominando 

ainda entre os actantes (agentes) a ideia de separação entre a educação presencial e a 

distância. Nesse trabalho, foram encontrados elementos que permeiam a presente 

investigação, como as políticas de semipresencialidade, ou seja, a oferta de 20% de 

disciplinas em EaD, as técnicas de coleta de dados, as entrevistas semiestruturadas e o grupo 

focal. Portanto, o diferencial está na metodologia de trabalho utilizado por Gomes (2018), na 

cartografia de controvérsias e no lócus da investigação, pois o seu universo de pesquisa são 16 

instituições (11 universidades e 5 centros universitários) da Associação Catarinense das 

Fundações Educacionais – ACAFE do Estado de Santa Catarina. 

De acordo com Vosgerau e Romanowski (2014), o levantamento bibliográfico 

possibilita a organização do material coletado por procedência, nível de pós-graduação (tese 

ou dissertação) e se está disponibilizado de forma física ou virtual, elementos que são 

essenciais para a validação do quadro teórico e a utilização na investigação empreendida. 

Conforme os autores, esse material será utilizado na produção e nas análises mais refinadas, 

enquanto o valor e a credibilidade do estudo irão depender fundamentalmente do rigor e da 

transparência empreendida pelo investigador. Além disso, enfatizam que o pesquisador pode 

também desenvolver uma criticidade metodológica, que irá auxiliá-lo na identificação das 

lacunas. 

O levantamento bibliográfico realizado nesta pesquisa possibilitou identificar: o que é 

produzido sobre as políticas de EaD na educação superior com a implementação das 

disciplinas semipresenciais em curso de graduação presencial; os pesquisadores; o foco das 

pesquisas; e em qual estado da federação em que foram realizadas as investigações. Embora 

exaustiva, a revisão permitiu uma reflexão sobre o objeto de estudo, reafirmando a 

necessidade e relevância de ampliar a investigação sobre o tema, tendo em vista que a 

literatura já produzida demanda ainda maiores discussões e divulgação.  

As publicações sobre a temática concretizam-se majoritariamente em estudos de caso, 

relatos de experiências e questões como incorporação de tecnologias e/ou ambientes virtuais 

no processo educacional. Observa-se que, atualmente, apesar de haver lacunas na produção 

científica na área, como pesquisas sobre as políticas de implementação da carga horária a 

distância, qualidade na EaD, Avaliação da EaD, dentre outras, já existe no Brasil um número 

expressivo de publicações sobre a EaD, principalmente nos últimos anos, consequência do 
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amadurecimento recente da modalidade e da emergência das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) e das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), em 

decorrência das iniciativas governamentais e das legislações. No entanto, observa-se que, 

entre os trabalhos encontrados, apenas cinco apresentavam certa aproximação com esta 

pesquisa, embora nenhum deles tratasse propriamente do objeto que aqui se investiga ou 

tivesse como universo alguma instituição de Goiás, o que reforça a necessidade deste estudo.  

Assim, a partir das conclusões obtidas, a pesquisa poderá oferecer subsídios para 

discussões acerca das políticas de implementação das disciplinas semipresenciais nas IES, 

especificamente na UEG – campus Goianésia.  

   

2.1.2 EaD: delineando alguns conceitos e experiências no Brasil 

 

A educação a distância (EaD) possui longa trajetória no contexto mundial e nacional, 

porém, essa modalidade de ensino se intensificou nos anos 1990, em decorrência do uso das 

Tecnologias de informação e comunicação (TIC) e das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC), e vem crescendo globalmente, tornando-se instrumento fundamental de 

promoção de oportunidades para muitos. De acordo com Machado, Botelho e Silva (2013), a 

educação a distância sempre esteve associada a alguma tecnologia, e o surgimento das TICs e 

das TDICs, veio viabilizar a comunicação síncrona e assíncrona entre professores e alunos 

nos ambientes virtuais e flexibilizar tempo e espaço, o que favorece as aprendizagens 

colaborativas, respondendo às demandas e aos desafios atuais. Dessa maneira, neste subitem 

serão abordados alguns conceitos da EaD, assim como as gerações que caracterizam seu 

desenvolvimento no decorrer dos anos, situando historicamente algumas ações e experiências 

no Brasil. 

Inicia-se, assim, pelo delineamento de algumas terminologias e conceitos, estudando a 

EaD em sua origem, definições e características. De acordo com Ruas (2016), a EaD recebeu, 

ao longo de sua história, diferentes denominações.  No Reino Unido, foi denominada estudo 

por correspondência; nos Estados Unidos, estudo em casa ou independente; na Austrália, 

estudos externos; na Espanha, educação a distância; e em Portugal, teleducação, dentre outras. 

Assim, é possível perceber que, a partir dessas e de outras terminologias, não existe um único 

termo ou denominação para a EaD, e essas diferenças surgem a partir de vários fatores que 

incidem sobre a sua formulação, tais como: concepção teórico-filosófica, apoio político-

social, necessidades educativas da população, perfil do público-alvo, disponibilidade de 

recursos tecnológicos e modelo institucional.  
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Ruas (2016) destaca que as confusões a respeito da terminologia e do conceito de EaD 

refletem na sua utilização inadequada no campo educacional. Desse modo, o termo deve ser 

aplicado cuidadosamente para que não atrapalhe a qualidade da pesquisa, e o seu conceito, em 

uma consciência crítica necessária.  

Conforme Formiga (2009, p. 39),  

 
[...] de certa maneira, a terminologia constitui o dialeto próprio de cada ciência. Ao 
mesmo tempo que esclarece para os já iniciados, pode confundir os menos 
familiarizados com o campo de atuação de uma ciência pelo uso com sentido 
diferente daquele estabelecido pelas fronteiras de determinada área de 
conhecimento.  

 

Considerando a necessidade de distinguirem-se as terminologias utilizadas pelos 

autores que pesquisam a EaD, visto que, como afirma Formiga (2009), essa delimita a 

abrangência de uma ciência e demonstra o domínio de seus usuários, o quadro 11 a seguir traz 

alguns termos e definições, bem como suas principais características. 

Quadro 11– Terminologias e definições utilizados na Educação a Distância 

 
Terminologias 

 

 
Definições 

Aprendizagem aberta (AA) Define-se a partir da relação entre sistema de ensino e aprendentes.  
Aprendizado assíncrono 
Aprendizagem por computador 

Define-se pela forma de comunicação mediada de forma assíncrona, ou 
seja, o comunicador e o receptor podem manter relacionamento na medida 
em que tenham tempo disponível, por e-mail, websites e outros. Acesso à 
internet. 

Aprendizado distribuído 
Aprendizagem flexível 

Define-se pela disponibilidade de acesso em qualquer lugar e tempo e com 
fins lucrativos. 

Ensino on-line e-learning ou 
aprendizagem virtual 

Define-se pelo uso da internet para educação a distância. O prefixo “e” 
refere-se a eletrônico. 

Aprendizado variado Define-se pelo estudo em sala de aula e o uso de tecnologias fora dela 
como complemento. 

Universidade aberta ou 
aprendizado aberto. 

Define-se como uma educação a distância aberta (EDA), o termo 
geralmente é utilizado em países da Europa. 

Educação por correspondência Define pela distribuição de materiais e interação via postal. 
Estudo em casa Define pelo local de estudo. 
Teleducação (rádio e TV) Define pelas aulas via rádio e TV, sem interação. 
Aprendizado eletrônico (e- 
learning) 

Define-se por educação a distância pela internet. 

Educação aberta a distância 
(EAD) 

Define pela maior flexibilidade de acesso, abertura de sistemas e 
autonomia do aluno. 

Educação a Distância (EaD) Define como educação a distância que agrega uma visão de maior 
interatividade e interação entre educador e educandos em locais diferentes 
durante todo ou grande parte do tempo em que aprendem ou ensinam, 
comunicando por meio de tecnologias diversas. 

Fonte: Formiga (2009), Ruas (2016), Lima (2014a), Moore e Kearley (2011), Mill (2016). 
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Como evidenciado no Quadro 11, várias são as terminologias e definições de EaD, 

porém, todos eles apresentam pontos em comum, embora os pesquisadores ressaltem ou 

enfatizem algumas características especiais ao que utilizam. A terminologia educação a 

distância, por exemplo, vem sendo utilizada desde que Michael G. Moore a pronunciou em 

1972, durante a Conferência Mundial do Conselho Internacional de Educação por 

Correspondência realizada nos Estados Unidos. Mas a terminologia foi cunhada durante um 

diálogo entre Moore e os também estudiosos da área Borje Holmberg e Otto Peters, para 

definir o universo das relações entre ensino e aprendizagem, caracterizado pela separação 

entre estudantes e professores.  

De acordo com Alves (2011), a modalidade a distância é uma educação que tem como 

característica o fato de alunos e professores estarem separados fisicamente no espaço e no 

tempo, e utilizarem as tecnologias para manter contato entre eles. Nessa modalidade de 

educação, pode haver momentos presenciais ou não. Considerando que a EaD constitui uma 

forma efetiva para atender a um grande contingente de alunos, sem correr o risco de reduzir a 

qualidade, compreende-se que a metodologia utilizada proporciona o acesso ao sistema 

daqueles que vêm sendo historicamente excluídos do processo educacional por morarem 

longe e/ou não disporem de tempo e horário para aulas tradicionais. 

Conforme visto anteriormente, no Brasil a EaD é regulamentada pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação – LDB (Lei n.º 9.394/1996), em seu art. 80 (BRASIL, 1996). Seu 

conceito é definido pelo Decreto n.º 2.494/1998 como “[...] uma forma de ensino que 

possibilita a auto-aprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematizados 

organizado, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou 

combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação” (BRASIL, 1998, p. 1.). 

Em 2005, por meio do Decreto n.º 5622, o conceito de EaD sofre alteração, passando 

a ser definida como uma  

 
[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 
de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005a, p. 1). 

 

E em 2017, por meio do decreto de n.º 9.057 de 25 de maio o conceito de EaD e 

ampliado para: 

 
Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de 
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informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 
educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 
tempos diversos. (BRASIL, 2017, p. 1). 

 

Como existe uma pluralidade de termos e conceitos, a partir de sua compreensão e 

concepção, assim como nas diretrizes nacionais no que tange à relação pedagógica e ao uso 

das tecnologias, para esta pesquisa optou-se pela denominação educação a distância (EaD), 

pois compreende-se que abrange todas as terminologias anteriormente mencionadas. Diante 

do que foi apresentado, utiliza-se também nesta pesquisa a concepção de EaD definida por 

Lima (2014b, p. 60):  

 
[...] uma prática social educativa-dialógica de um trabalho coletivo, de autoria e 
colaborativo, articulada para o desenvolvimento de uma arquitetura pedagógica e de 
gestão, integrada ao uso significativo das tecnologias de informação e comunicação, 
voltada para a formação crítica, autônoma e emancipatória.  

 

A EaD é classificada por diversos autores a partir de gerações, discriminadas conforme 

as tecnologias que são utilizadas. No entanto, ocorrem algumas divergências quanto ao 

número de gerações e algumas de suas características. Por exemplo, Moore e Kearsley (2011) 

apresentam a divisão histórica da EaD no Brasil em cinco gerações, com base em 

experiências mundiais, e destacam que se está vivenciando a quinta geração. No entanto, 

Aretio (2014) traz sete divisões, algumas das quais se assemelham às de Moore e Kearsley 

(2011) e outras divergem, e destaca que atualmente vivencia-se se a sétima geração. Com base 

nesses autores, a Figura 5 a seguir traz as gerações da EaD. 

Figura 5 – Gerações da educação a distância 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Moore e Kearsley (2011) e Aretio (2014). 

1ª Geração 

2ª Geração 

3ª Geração 

4ª Geração 

5ª Geração  6ª Geração 7ª Geração 
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De acordo com Moore e Kearsley (2011) e Aretio (2014), a EaD evoluiu ao longo de 

diversas gerações. A primeira geração, comumente denominada pelos autores de estudo por 

correspondência ou estudo em casa, tem suas primeiras experiências internacionais na década 

de 1878 e no Brasil em 1904. Essa geração estava vinculada a organizações norte-americanas, 

com cursos oferecidos via correspondência, considerada pelas universidades de estudos 

independentes. Nesse período, priorizava-se o texto como forma de comunicação, e os 

materiais dos cursos eram enviados aos estudantes pelos correios, reproduzindo aulas 

tradicionais e instrução por correspondência. O desenvolvimento dessa etapa ocorre 

concomitantemente ao desenvolvimento da imprensa e da tecnologia de serviços postais 

baratos, considerados confiáveis, porém, lentos. O principal objetivo dos educadores, segundo 

Moore e Kearsley (2011), era utilizar a correspondência na educação a fim de chegar até 

aqueles que de outro modo não poderiam se beneficiar dela. 

A segunda geração, denominada por Moore e Kearsley (2011) de estudo via rádio e 

televisão e por Aretio (2014), de multimídia, teve início no Brasil em 1923, com a fundação 

da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Nas universidades, muitos educadores vinculados aos 

departamentos de extensão reagiram de forma positiva e entusiasmada. No entanto, a rádio 

como tecnologia de divulgação da educação não fez jus às expectativas, pois não foi um 

veículo tão utilizado na educação a distância como se esperava, visto que houve falta de 

profissionais para atuar nos cursos e restrito interesse da direção das universidades. Já a 

televisão educativa estava em desenvolvimento desde 1934 em experiências internacionais e 

somente em 1967 foi utilizada no Brasil como via educativa, consolidando-se nesse mister 

apenas em 1970. Essa tecnologia teve mais sucesso que a rádio educativa, por causa das 

contribuições financeiras que recebeu, principalmente da Fundação Ford.  

Quanto à terceira e quarta geração, os autores divergem quanto à denominação e 

características de cada uma delas. Para Moore e Kearsley (2011), a terceira geração refere-se 

ao uso de várias tecnologias de comunicação, material impresso, transmissão via rádio, 

televisão, telefone, kits experimentais e biblioteca local, dentre outros recursos A quarta 

geração, para os autores, é caracterizada pelo uso das audioconferências ‒ mediadas por 

telefone, o que promoveu a interação de professores e alunos em tempo real, porém, de locais 

diferentes, e das teleconferências, possibilitadas pelo surgimento dos satélites. As 

audioconferências e as teleconferências são mais utilizadas nas instituições privadas em 

cursos de formação continuada, e nas IES públicas, em reuniões e eventos. 

Para Aretio (2014), no entanto, o que Moore e Kearsley (2011) nomeiam como quarta 

geração, é na verdade a terceira, que vigorou de meados da década de 1980 ao início do ano 
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de 1990, visto que nessa geração há uma interação síncrona por meio de diferentes 

tecnologias e pela informática. O autor denomina a quarta geração de blended learning, ou 

seja, uma educação hibrida em que se combina o presencial e a distância. 

A quinta geração também não é comumente denominada pelos autores quanto à sua 

terminologia, porém, todos lhe atribuem as mesmas características, ou seja, é marcada pelo 

surgimento da internet. No Brasil, o uso da internet se intensificou em 1990, com o avanço 

das tecnologias de informação e comunicação e com a difusão dos ambientes virtuais de 

aprendizagem livres ou não, principalmente com a possibilidade do uso simultâneo de texto, 

áudio e vídeo. Moore e Kearsley (2011) a denominam Internet/web e destacam que se vive 

atualmente nessa geração. Já Aretio (2014) atribui-lhe o nome de Ensino 2.0. Nesse modelo 

de educação, são utilizados, nos processos de interação entre os agentes do processo de 

ensino-aprendizagem, softwares, ambientes virtuais (AVA) de forma simultânea, além de 

textos, vídeos e áudios. 

A sexta geração, existente somente na classificação de Aretio (2014), é caracterizada 

pela aprendizagem móvel, que utiliza as tecnologias móveis, como smartphones e tablets, que 

possuem alta capacidade de armazenamento e processamento de dados e permitem 

mobilidade e facilidade para conectividade. Essas tecnologias passaram a ser utilizadas na 

educação a distância por volta de 1999, mas só se firmaram em 2007. 

A sétima e última geração, Recursos Educacionais Abertos (REA) conforme a divisão 

de Aretio (2014), é a que está em curso, surgiu em 2002 com a utilização de recursos digitais 

livres e gratuitos disponibilizados para pesquisa e para atividades de ensino que situem no 

domínio público.  

De acordo com Ruas (2016, p. 40), os REA podem 

 
[...] incluir cursos completos ou partes deles, módulos, livros didáticos, artigos de 
pesquisa, vídeos, testes, softwares e qualquer ferramenta, material ou técnica que 
possa apoiar o acesso e a produção de conhecimento. A temática acerca dos REA foi 
adotada pela Unesco nos anos 2000, ganhando visibilidade no ano de 2012 durante o 
Forum on the Impact of Courseware for Higher Education in Developing Countries, 
organizado pela entidade.  

 

Em decorrência dos REA, surgem os Massive Open Online Course (MOOCs), que são 

“[...] cursos baseados na teoria da aprendizagem conectivista ou conetivismo, [e que] têm 

como objetivo estimular a produção e compartilhamento do conhecimento” (RUAS, 2016, p. 

38). Os MOOCs, ainda de acordo com Ruas (2016), não estabelecem limite de participantes e 

têm os REA como suporte. Ambos fazem parte de um contexto que envolve pessoas e 
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instituições para viabilizar a educação, uma educação aberta. Para completar, a autora destaca 

que os MOOCs se caracterizam como uma opção significativa de formação e qualificação 

profissional em decorrência de três fatores:  

 
a) por ser uma modalidade da EaD, atinge grande público, em diferentes localidades 
geográficas; b) Os cursos ofertados são gratuitos, ou seja, não geram custos ao 
estudante; c) Facilitam o acesso global, pois estão abertos a estudantes de qualquer 
parte do mundo para os mais diversificados cursos. (RUAS, 2016, p. 40). 

 

Conforme a autora, várias instituições no Brasil já utilizam os MOOCs, tais como a 

Universidade de São Paulo (USP), a Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), dentre outras. 

Com base nas considerações apresentadas, observa-se que o avanço tecnológico 

impactou significativamente a EaD, trazendo-lhe uma nova roupagem. Portanto, observa-se 

que uma geração não substitui ou exclui a outra, pois elas se complementam e coexistem. As 

tecnologias utilizadas na quinta e sexta geração ampliaram cada vez mais as possibilidades de 

interação, promovendo a expansão da educação a distância. 

No entanto, Lima (2014a) realiza uma nova categorização da EaD a partir das 

gerações apresentadas e com a qual se comunga e adota nesta tese. Para a autora, a trajetória 

da história da EaD no Brasil é dividida em somente três grandes tendências: cursos por 

correspondência e rádio; do uso da televisão e recursos multimeios e pelo uso de 

computadores, dos meios digitais e internet.  

A trajetória da EaD no Brasil é marcada pelas tendências apresentadas e demarcadas 

por ações, programas e projetos que puderam evidenciar a relevância dessa modalidade no 

sistema educacional. Assim, optou-se por apresentar um breve histórico sobre a educação a 

distância no Brasil para contextualizar sua constituição, tendo como base os estudos 

realizados por Alves (2011), Ruas (2016) e Gomes (2018). No Quatro 12 a seguir, essa 

trajetória é sintetizada na periocidade dos aspectos relacionados à modalidade, apresentando 

as ações, programas e projetos no século XX.  

Quadro 12 – Educação a distância no Brasil: ações, programas e projetos no século XX 

 

Ano 
 

Ações, Programas e Projetos 
 

1904 Cursos de profissionalização por correspondência para datilógrafo (anúncio do Jornal do Brasil) 
1923 Rádio Sociedade, no Rio de Janeiro - educação a distância via rádio com cursos de português, 

francês, silvicultura, literatura francesa, esperanto, radiotelegrafia e telefonia. 
1934 Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro. Os alunos tinham acesso prévio via folhetos, e 

esquemas de aulas, também era utilizada a correspondência para contato com os estudantes. 
1937  Serviço Radiodifusão Educativa (MEC). 
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1939 Instituto Monitor em São Paulo. Primeiro instituto a oferecer sistematicamente cursos 
profissionalizantes a distância por correspondência. 

1941  Instituto Universal Brasileiro. Segundo instituto a oferecer cursos profissionalizantes 
sistematicamente. 

1941 Surge a primeira Universidade do Ar. Teve duração de quatro anos e em 1944 foi extinta. 
1947 Surge a nova Universidade do Ar (Unar), patrocinada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac), Serviço Social do Comércio (Sesc) e emissoras associadas. Os alunos 
estudavam em apostilas, com o auxílio de monitores. Essa universidade durou até 1961. 

1959 Escolas Radiofônicas – criadas pela diocese de Natal, no Rio Grande do Norte.  
Movimento de Educação de Base (MEB), marco na educação a distância não formal no Brasil. 

1962 Fundada em São Paulo, surge a Ocidental School, focada no campo da eletrônica, instituição de 
origem norte-americana. 

1967 Instituto Brasileiro de Administração Municipal - atividades na área de educação pública, 
utilizando correspondência.  
Código Brasileiro de Telecomunicações. Base legal para o uso de transmissões de programas 
educativos pelas emissoras. 
Fundação Padre Landell de Moura cria o núcleo de educação a distância com metodologia via 
correspondência e rádio. 

1970 Projeto Minerva - convênio entre o Ministério da Educação, a Fundação Padre Landell de Moura e 
a Fundação Padre Anchieta. O objetivo era a utilização do rádio para a educação e a inclusão social 
de adultos. Foi extinta na década de 1980. 
TVs Educativas, com programação cultural e programas de tele-ensino. 

1972 Programa Nacional de Teleducação (Prontel). 
1973 Projeto Logos, programa do MEC para formar professores via material impresso. 
1974 Instituto padre Reus, enquanto na TV Ceará começam os cursos das  5ª a 8ª séries, hoje 

denominadas 6º ao 9º anos do ensino fundamental, com materiais impressos, televisivo e 
monitores. 

1976  Sistema Nacional de Teleducação (Senat), oferta de cursos por meio de material instrucional. 
1978 Telecurso do 2º grau. Programa via televisão e material impresso da Fundação Roberto Marinho 

que contempla conteúdos do segundo grau. 
1979  A Universidade de Brasília (UnB) foi a primeira universidade a utilizar a educação a distância na 

educação superior no Brasil. Cursos veiculados por jornais e revistas (cursos de extensão). 
Curso de Pós-Graduação Tutorial a Distância (MEC/Capes), administrado pela associação 
Brasileira de Tecnologia (ABT), com o objetivo de capacitar docentes universitários no interior do 
país. 

1980 Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa (Sinred), com o objetivo de transmitir a radiodifusão 
educativa brasileira. 

1981 Centro Internacional de Estudos Regulares (CIER), do colégio Anglo-Americano, oferecia ensino 
fundamental e médio a distância. Seu objetivo era ofertar ensino para crianças e jovens em que 
suas famílias mudassem temporariamente para o exterior, pois assim poderiam continuar a estudar 
no sistema educacional brasileiro via educação a distância. 
Telecurso do 1º grau. Programa via televisão e material impresso da Fundação Roberto Marinho, 
que contempla conteúdos do primeiro grau.  

1983 Cursos do Senac, programa radiofônico “Abrindo Caminhos”. 
1984 Projeto Ipê. Parceria entre a TV Cultura, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e 

Fundação Padre Anchieta. O objetivo era ofertar cursos de atualização e aperfeiçoamento aos 
professores do ensino fundamental. 

1988  Curso Verso e Reverso - Educando o Educador, oferecido pela Fundação Nacional para Educação 
de Jovens e Adultos por correspondência e via televisão. 

1989 A Universidade de Brasília é transformada em Centro De Educação Aberta, Continuada, a 
Distância (CEAD). 
 Primeiro Encontro Nacional de Educação a Distância, promovido pelo Instituto de  Pesquisas e 
Administração da Educação (Ipae). 

1991 Programa Jornal da Educação - edição do professor, produzido pela Fundação Roquete-Pinto. 
1992  Universidade Aberta de Brasília. 

Oferta do primeiro curso de graduação a distância pela Universidade Federal do Mato Grosso. 
1993  Consórcio interuniversitário de EaD (Brasilia), proposto pela Universidade de Brasília (UnB). 
1994 Sistema Nacional de Educação a Distância (Sinead), instituído pelo Decreto n.º 1.237. 
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1995 Centro Nacional de Ensino a Distância /Senac. 
Secretaria Municipal de Educação cria a MultiRio (RJ), que ministra cursos de 6º ao 9º ano por 
meio de programas televisivos e material impresso. 
Programa Salto para o Futuro, programa de formação continuada aos professores da educação 
básica. 
TV Escola. Canal de educação com programas transmitidos via televisão (canal próprio) e 
gravados pela escola. 
Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed). Instituição sem fins lucrativos criados por 
professores com o objetivo promover o uso das tecnologias no auxílio do processo de ensino- 
aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Alves (2011), Ruas (2016) e Gomes (2018). 

  

O Quadro 12 trouxe, cronologicamente, o processo de desenvolvimento da EaD no 

Brasil, demonstrando as primeiras ações, os programas e os projetos surgidos a partir de 1904. 

Considerando essa trajetória, observa-se que a educação a distância no Brasil utiliza 

tecnologias, como correspondência impressa, rádio e TV, chegando até as mídias digitais, o 

que confirma a presença de algumas das gerações demarcadas anteriormente. Ruas (2016) 

salienta que inicialmente as ações da EaD eram caracterizadas como informais, porém, não 

ilegais, visto que utilizavam métodos alternativos. Quando se tratava de certificação em nível 

fundamental e médio, as aulas ocorriam a distância, e as avaliações eram presenciais, nas 

secretarias de educação. 

A história da EaD no Brasil, embora ainda recente em relação a outros países, tais 

como Canadá, Japão e Estados Unidos, demonstra que a modalidade tem se desenvolvido e 

aos poucos vem se consolidando no país. Segenreich e Castro (2012) evidenciam que o ano de 

1923 pode ser considerado como um marco histórico para a EaD no país, visto que, com a 

fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, por Roquette-Pinto, a modalidade alcançou 

mais pessoas em relação ao uso de correspondência. 

Nas décadas de 1950 e 1960, evidenciou-se o papel da igreja na utilização da EaD por 

meio da radiodifusão, para promover a educação popular. Com o surgimento da televisão, 

ocorre uma nova dinâmica com os cursos supletivos, que passaram a utilizar seu potencial de 

comunicação, o que gerou uma expectativa governamental no sentido de reduzir o déficit 

social entre os excluídos do sistema educativo presencial. 

 
No final dos anos 60, vários programas governamentais se preocuparam em 
estimular e aperfeiçoar o uso das tecnologias, tentando adaptar suas modalidades aos 
desafios impostos pelas dimensões territoriais e às diferenciadas condições 
educativo-culturais, existentes em cada região do País (SEGENREICH; CASTRO, 
2012, p. 99). 

 

Não havia, até o fim dos anos 1960, uma sistematização nacional que regulamentasse 

a EaD no país. Assim, no início da década de 1970, a ABT enfatizou a necessidade de se criar 
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uma coordenação de EaD em âmbito nacional. Em 1972 foi criado o Prontel, um programa 

que coordenava as atividades educacionais via rádio e televisão. A partir desse momento, o 

MEC assumiu a coordenação nacional das atividades de EaD. 

Nas décadas de 1980 e 1990, várias iniciativas continuavam sendo desenvolvidas a 

fim de expandir e regulamentar a EaD. 

 
O primeiro projeto da Fundação Roberto Marinho (FRM), na área da educação a 
distância, foi o Telecurso de 2º grau em convênio com a Fundação Padre Anchieta – 
TV Cultura de São Paulo. Em 1982, a FRM, em convênio com a Universidade de 
Brasília, encaminhou para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o 
Projeto Global de Educação a Distância, que se propunha a atender a todas as faixas 
etárias da população, através da educação permanente e do ensino a distância.  
A partir de 1992, várias iniciativas legais e práticas foram tomadas no sentido de se 
criar um Sistema Nacional de Educação a Distância (Sinead), ou Teleducação, em 
colaboração com a Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel). A 
experiência com o programa televisivo “Um Salto para o Futuro” mostrava a 
possibilidade concreta e a necessidade de se conjugar esforços. O documento 
elaborado pelo MEC Proposta de diretrizes políticas para a educação a distância 
(1993) apontava como importante para o desenvolvimento do Sinead, o acordo de 
cooperação técnica firmado com a Universidade de Brasília-UnB (Acordo de 
Cooperação Técnica n.º 004/93, de 3 de setembro de 1993). O termo do acordo 
explicitava o compromisso de formação de um Consórcio Interuniversitário para a 
pesquisa e execução de atividades acadêmicas ligadas ao Sistema, de modo especial 
aquelas destinadas à preparação de recursos humanos e ao suporte técnico científico 
para o Ensino a Distância. O Consórcio abrangeu quarenta e seis universidades 
brasileiras (SEGENREICH; CASTRO, 2012, p. 100). 

 

É essencial entender os fatos históricos sobre determinado tema ou assunto                      

para compreender o que se estuda ou investiga, pois determinados acontecimentos são 

desfechos de certos movimentos históricos que propiciam um conhecimento novo. Portanto, 

compreende-se que todos os anos que antecederam à promulgação da LDB em 1996                    

trazem elementos relevantes para a EaD, considerando sua regulamentação e materialidade 

atual. Nesse sentido, vale ressaltar que, antes da LDB (Lei n.º 9.394/1996), as ações e 

programas estavam voltados praticamente para cursos de formação continuada, técnicos e 

profissionalizantes conforme destaca Lima (2014a). E  nesse percurso, observa-se que há 

momentos de intensidades e de inércia, em decorrência das decisões e contextos políticos. 

Analisar a EaD no período que antecede a LDB, portanto, é reconhecer as ações, 

programas e projetos que marcam a história dessa modalidade. A partir da LDB, passo inicial 

na regulamentação da EaD, vieram decretos, portarias e outras normatizações, todas de                    

suma importância para a sua regulamentação e consolidação como modalidade no Brasil. A 

partir de 1996, com a promulgação da LDB, que, conforme visto anteriormente, regulamentou 

a EaD (art. 80), e em decorrência do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e 

informação, percebe-se um considerável avanço da modalidade a distância no país, conforme 
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mostra o quadro 13 a seguir.  

Quadro 13 – Educação a distância no Brasil:  ações, programas e projetos após a LDB (Lei n.º 
9.394/1996) 

 
Ano 

 
Ações, Programas e Projetos 

 
1996 Criação da Secretaria de Educação a Distância (SEED) pelo Ministério da Educação.  
1997 Criação do Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) - programa de formação de 

professores para o uso das tecnologias de comunicação e informação, ofertado via internet e 
mediante materiais impressos e tutores presenciais. 
Criação do Programa de Apoio ao aperfeiçoamento de Professores de 2º Grau de Matemática e 
Ciências (ProCiências). Cursos a distância lato sensu ofertado pela Capes para a formação de 
professores. 

1998 Criação da Universidade Virtual do Centro-Oeste (Univir CO). 
1999 Criação da Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede), Rede de Educação Superior a 

Distância, consórcio que reúne universidades públicas no Brasil. São oferecidos cursos de 
graduação, pós-graduação e extensão, com o objetivo de interiorizar a educação superior. 
Implementação do Programa de Formação de Professores para a Educação Básica (Proformação). 
Formação de professores em exercício, com o uso de material impresso, DVD/vídeos e tutores 
presenciais. 

2000 
 

Implementação do Projeto Veredas, criado pela Secretaria da Educação de Minas Gerais. Oferta 
de curso a distância de formação de professores leigos para atuarem nas primeiras séries do 
ensino fundamental. 
Criação do Centro de Educação a Distância (CEDERJ) em parceria do governo do estado do Rio 
de Janeiro com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, universidades públicas e prefeituras do 
estado do Rio de Janeiro. 
Criação da Comunidade Virtual de Aprendizagem - Rede de instituições católicas de ensino 
superior (CVA - Ricesu). Objetiva criar uma sinergia entre as instituições católicas de educação 
superior, a fim de compartilhar práticas e construir conhecimentos, provocando outras iniciativas 
em rede.  
Criação da TV na Escola e os Desafios de Hoje. Parceria entre a Seed/MEC, a UniRede e as 
secretarias estaduais de Educação, com o objetivo de tornar os professores aptos ao uso de 
tecnologias nas práticas pedagógicas. 
Criação do Telecurso 2000. Formação de nível de primeiro e segundo grau e cursos 
profissionalizantes, oferecidos via TV e material impresso. Dispõe de telessalas equipadas com 
aparelhos de DVD, vídeo, mapas, livros, etc. 

2001 Implementação do Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar I), organizado no sentido 
de alcançar professores de diversas áreas do pais, visando melhorar as práticas pedagógicas para 
se atingir uma educação de qualidade. 

2002 Incorporação da CEDERJ à Fundação Centro de Ciências de Educação Superior a Distância do 
Rio de Janeiro (CECIERJ). 
Criação da Comissão Assessora para Educação Superior a Distância (MEC). 

2003 Referenciais de Qualidade para EaD.  
Implementação do Programa de Capacitação a Distância de Gestores Escolares (Progestão). 
Programa realizado na modalidade a distância criado pelo Conselho Nacional de Secretários da 
Educação (Consed), em parceria com as secretarias de Educação estaduais e municipais para a 
capacitação da equipe gestora das escolas 

2004 Implementação do Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar II), formação continuada 
de professores da rede pública.  
Implementação do Pro-Licenciatura, programa de formação inicial para professores em exercício 
n ensino fundamental e médio. Curso de licenciatura a distância oferecido por instituições 
públicas de educação superior em parceria com a Seed/MEC.  
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2005 Implementação de programas criados pelo MEC - Proletramento. Cursos na modalidade 
semipresencial oferecidos aos professores com o objetivo de formação nas áreas específica de 
leitura/escrita e matemática.   

Implementação do Programa de Formação Continuada em Mídias na Educação. Desenvolvido 
pela Seed/MEC com a finalidade de formar professores para o uso das mídias na educação. 
Implementação do Pró-Letramento, programa de mobilização pela qualidade da educação, 
destinado aos professores com o objetivo de melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos. 
Parceria entre SEB/MEC, universidades, estados e municípios. 
Implementação do Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação 
Infantil (Proinfantil). Curso de nível médio oferecidos aos professores da educação infantil na 
modalidade semipresencial. 
Implementação do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (Escola de 
Gestores). Curso em nível de especialização lato sensu para os gestores e vice-gestores efetivos 
das escolas públicas na modalidade a distância. 

2006 Criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria entre o MEC, estados e 
municípios. Instituído pelo Decreto n.º 5.800, de 8 de junho de 2006, para "[...] o 
desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e 
interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País”. 

2007 Implementação do Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional 
(ProInfo Integrado).  

Implementação dos Referenciais de Qualidade da EaD - Nova versão 
2008 Fundação da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância (ABE-EAD), 

entidade nacional que representa os estudantes dos cursos de EaD no Brasil. 
2009 Implementação do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor). 

Cursos oferecidos na modalidade presencial e a distância destinados à formação inicial e 
continuada dos professores das redes públicas. Parceria entre Capes, IES federais, estaduais e 
municipais. 
Implementação do Programa de Formação Continuada de Professores em Educação Especial. 
Fundação da Associação Nacional de Tutores da Educação a Distância (Anated). Associação que 
objetiva dar visibilidade ao trabalho dos tutores em EaD. 

2010 Chamada 01- Programa de Mestrado Profissional em Matemática (Profmat), operacionalizado 
pela Capes no âmbito da UAB na modalidade a distância. 

2011 A Secretaria de Educação a Distância é extinta. 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - cursos presenciais e a distância. 
Sistema Rede e-Tec Brasil 

2013 Edital 01/2013 - Programa de Mestrado Profissional em Física (Profis)38. Programa de mestrado 
profissional na modalidade a distância oferecida pelas universidades sob a coordenação da Capes. 
Semipresencial. 
Edital 01/2013 - Programa de Mestrado Profissional em Letras (Proletras). Programa de mestrado 
profissional na modalidade a distância oferecida pelas IES sob a coordenação da Capes. 
Semipresencial. 

2014 Edital 01 - Programa de Mestrado Profissional em Artes (ProfArtes)/UAB. Semipresencial. 
Edital 01 - Programa de Mestrado Profissional em Química (ProfQui)/UAB. Semipresencial. 
Audiência pública do marco regulatório da EaD – CNE 
Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública 
Edital n.º 75/2014 – UAB – 250 mil vagas 

2017 Edital 01 - Programa de Mestrado Profissional em Biologia (ProfBio)/UAB. Semipresencial. 
 1 Programa de Mestrado Profissional em Sociologia (ProfSocio)/UAB. Semipresencial. 

2018 Edital 01 - Programa de Mestrado Profissional em Educação Física (ProfEDFísia)/UAB. 
Semipresencial. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Alves (2011), Ruas (2016), Gomes (2018) e Lima (2014a, 2018). 

 

                                                 
38 Os Programas de Mestrado Profissional vinculados a UAB, com possibilidades da semipresencialidade, alguns 
optaram por não usar a semipresencialidade, sendo ofertados apenas presencialmente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Decreto
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No Quadro 13 veem-se as ações, os programas e os planos que tiveram início na 

modalidade EaD em nível médio, com cursos de extensão, formação continuada e 

profissionalizante, para, no ano de 2004, transformarem-se em política pública nacional, 

mediante a oferta de cursos de graduação em licenciatura a distância. Em 2005, mais cursos 

são implementados, o que marca a expansão da modalidade. Machado, Botelho e Silva (2013) 

destacam que o amplo crescimento da EaD na educação superior ocorre especialmente de 

2005 a 2009, fato relacionado ao desenvolvimento socioeconômico do país e ao processo 

regulatório da EaD.  A partir de 2010, a expansão ocorre também mediante programas de 

mestrado profissional. 

No Brasil, esses últimos anos foram marcantes para a educação e especialmente para a 

EaD. Por meio dessa modalidade, houve a expansão da educação superior, com mais pessoas 

tendo acesso a ela, e o aumento do número de instituições de educação superior, de cursos e 

de matrículas na graduação. Na pós-graduação, os números ainda se mostram tímidos, 

principalmente nos cursos stricto sensu, conforme apresenta a Tabela 8. 

Tabela 8 – Número de IES, cursos, matrículas por grau acadêmico e de pós-graduação em 
EaD no Brasil – 2010-2017 

Número de IES, cursos e matrículas por grau acadêmico e de pós-graduação em EaD no Brasil – 2010 a 
2017 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
IES que 
ofertam cursos 
em EaD  

 
 

135 

 
 

142 

 
 

150 

 
 

165 

 
 

177 

 
 

193 

 
 

217 

 
 

257 
Cursos em 
EaD 

 
935 

 
1047 

 
1151 

 
1261 

 
1368 

 
1476 

 
1664 

 
2112 

Matrículas: 
Bacharelado 

 
268.173 

 
299.408 

 
359.663 

 
361.202 

 
416.507 

 
436.078 

 
465.790 

 
549.160 

Matrículas: 
Licenciatura 

 
426.241 

 
429.549 

 
449.966 

 
457.193 

 
540.693 

 
565.000 

 
640.327 

 
743.468 

Matrículas: 
Tecnólogos 

 
235.765 

 
263.970 

 
304.221 

 
341.177 

 
384.642 

 
392.674 

 
388.301 

 
464.354 

Matrículas: 
Pós- 
graduação 
lato sensu 

 
 
 

- 

   
 
 

- 

 
 
 

3.989 

 
 
 

115.579 

 
 
 

92.423 

 
 
 

127.465 

 
 
 

60.246 

 
 
 

182.130 
Matrículas: 
Pós- 
graduação 
stricto sensu 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

0 

 
 
 

507 

 
 
 

530 

 
 
 

214 

 
 
 

679 

 
 
 

299 
Fonte: Elaborado a partir do Laboratório de Dados Educacionais, do Inep/Censo de Educação Superior de 2017 
(BRASIL, 2018a) e do Censo da EaD de 2017 (CENSO EAD.BR, 2018). 

 

Ao analisar a Tabela 8, observa-se a crescente evolução da EaD quanto ao número de 

IES credenciadas para a oferta da modalidade, ao quantitativo de cursos ofertados e ao 
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número de matrículas na graduação, com destaque para os cursos de licenciatura; porém, ela 

também mostra uma queda no número de matrículas nos cursos tecnólogos no ano de 2016. 

No que se refere aos cursos de pós-graduação em EaD, não se tem a mesma evolução, 

ocorrendo uma oscilação do quantitativo de matrículas, visto que há uma fragilidade e 

ausência de financiamento permanente, uma vez que as IES públicas ficam dependentes de 

editais, convênios da UAB e outros. Nesse sentido, verifica-se que a pós-graduação em EaD 

vem sofrendo descontinuidades no setor público. 

De acordo com Machado, Botelho e Silva (2013) a EaD, anteriormente era 

apresentada como uma simples modalidade de educação formal, passa a ser vista como uma 

configuração que atende à atual demanda da sociedade, estando em consonância com as 

especificidades da ação educacional que oferece processos educacionais flexíveis e 

dinâmicos, e rompem com as barreiras e dificuldades impostas pelo espaço e tempo. Nesse 

sentido, consta-se uma crescente adesão de matrículas em EaD nos cursos de graduação, 

principalmente na esfera privada como uma atividade mercadológica. 

Mill (2016) destaca que houve mudanças perceptíveis no cenário da EaD, em termos 

de legislação e políticas públicas. Conforme o autor, houve um avanço na literatura e na 

produção científica em termos de experiências práticas no que se refere à oferta de cursos de 

graduação e dos movimentos pró e contra a modalidade em IES. É relevante destacar que, por 

volta de 1996, a inserção da EaD na legislação coincide com a emergência das tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDICs), que muitos contribuíram para a expansão 

dessa modalidade. Até então, a comunicação era limitada, assim como a qualidade de 

interação, o que repercutia na qualidade da formação, gerando preconceitos. 

Ao tratar da expansão da EaD, Mill (2016) destaca inicialmente dois pontos: primeiro, 

que a modalidade é marcada pela definição de modelos, estratégias, experiências; segundo, 

por um crescimento súbito e desordenado, sem amadurecimento prévio, o que ocasionou uma 

expansão sem bases sólidas, o que provocou desequilíbrios e tropeços, demandando arranjos 

ao longo do processo.  

O período de 1996 a 2005 é considerado por Mill (2016) como a fase em que 

germinou o sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB), primeira experiência de EaD 

em nível nacional, porém, sua implantação ocorreu efetivamente no período seguinte. Nos 

anos de 2005 a 2015, o cenário que se apresenta é o da continuidade da EaD, indicando sinais 

de organização legal, institucional e pedagógica. Apresenta possibilidades de estabilidade, 

instalação com perenidade, qualidade e superação de grande parte dos preconceitos. Nesse 

período houve mais investimentos públicos, mais credibilidade da formação e mais 
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envolvimento das IES, principalmente das federais que possuíam certa resistência à EaD.  

A criação, expansão e maturação da UAB, instalada entre 2005 a 2007, fez com que a 

instituição se tornasse um dos programas do MEC com maior visibilidade na formação de em 

nível superior, mediante parcerias firmadas com as instituições públicas de educação superior 

e governos estaduais e municipais (MILL, 2016). Com a publicação do Decreto n.º 

5.622/2005 e a criação da UAB, a EaD ganha mais visibilidade e é marcada pelo atendimento 

à demanda de formação de professores da rede pública. 

A partir de 2015, observa-se um novo período para a EaD, classificado por Mill (2016) 

como um “cenário de convergência de interesses”. “Nesse novo cenário, interesses diversos 

parecem se alinhar em termos políticos, econômicos, legais e dos pontos de vista do público e 

privado, do tecnológico e pedagógico” (MILL, 2016, p. 443). 

Apesar de existirem cenários positivos para a EaD, Mill (2016) ressalta que houve 

desafios e debates antes da inclusão da modalidade na legislação. E pontua cinco dilemas que 

ainda se fazem presentes em relação a modalidade.  O primeiro deles refere-se à má fama 

herdada de experiências anteriores, ou seja, do preconceito contra a modalidade, que perdura 

até os dias atuais. O segundo dilema diz respeito à qualidade da formação, termo de difícil 

definição e de caráter subjetivo, e que se vincula a um terceiro, o da institucionalização da 

modalidade. Para estudiosos e pesquisadores da EaD, os cursos a distância agregariam mais 

qualidade se as instituições de educação superior pudessem concebê-los, aplicar os recursos 

financeiros e implementá-los, em vez de ficarem sujeitas às diretrizes e orientações externas 

às IES. 

Em conformidade com Mill (2016), o quarto dilema está no desafio de se atingir as 

metas do PNE 2014-2024, em atender a alta demanda por formação de professores e por 

formação de jovens entre 18 a 24 anos. Mas o autor entende que a EaD vem como fonte 

propulsora na superação desse dilema, visto que apenas a oferta de vagas em cursos 

presenciais em IES públicas é insuficiente se comparada com a alta demanda por formação. 

Por fim, quinto e último dilema, a docência, o fazer pedagógico na EaD, está organizado, 

conforme Mill (2016), como polidocência. Trata-se de um dilema ainda a ser resolvido, pois 

tem-se a docência-tutoria, em que as atividades do tutor são geralmente ignoradas pelas 

instituições do ponto de vista trabalhista, porém, ele é um trabalhador essencial no processo 

de ensino-aprendizagem na modalidade. 

A EaD no Brasil perpassa pelas gerações, conforme já apresentado, e abrange tanto os 

cursos de formação, educação básica, extensão, quanto os de educação superior. No entanto, a 

EaD na educação superior tem se apresentado complexa e de difícil operacionalização. Ao 
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longo da história da EaD no Brasil, observam-se várias iniciativas do meio acadêmico e do 

governo para consolidar e institucionalizar a modalidade. A LDB foi o documento que deu 

notoriedade à EaD enquanto modalidade e abriu as portas para a regularização da modalidade 

e possibilitou a expansão e flexibilização dos procedimentos a serem adotados na criação e 

implementação de cursos de graduação e pós-graduação. 

 

2.2  Marcos legais da EaD (1996 a 2019) e a implementação de disciplinas 

semipresenciais em cursos de graduação presencial 

 

 Neste tópico, discutem-se os marcos legais da EaD visando a compreensão dos 

caminhos da modalidade, assim como da implementação das disciplinas semipresenciais em 

cursos de graduação presencial, após a aprovação da LDB/1996. Optou-se por discutir 

algumas das regulamentações das quais a EaD foi objeto ao longo de sua trajetória no Brasil, 

fazendo uma análise da modalidade a partir dos documentos legais e das políticas públicas. 

Para compreender a EaD no atual momento histórico brasileiro, é importante 

recapitular o que já foi dito sobre as diretrizes que fundamentam a modalidade. Conforme 

explicado anteriormente, a EaD foi instituída oficialmente pela LDB (Lei n.º 9.394/1996), art. 

80, que trata especificadamente da regulamentação dessa modalidade. Dos cinco artigos que 

tratam da EaD – artigos 32, 47, 62, 80 e 87 –, dois são ressalvas às práticas, limitando sua 

utilização ao ensino fundamental e à formação inicial para professores. Os demais artigos são 

proposições que orientam o poder público no sentido de incentivar e vincular a EaD a todos 

os níveis de educação, embora a LDB não a vincule à educação.  

A primeira regulamentação do art. 80 da LDB/1996 ocorreu por meio do Decreto n.º 

2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que conceituava a EaD como:  

 
[...] uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, 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. (BRASIL, 1998, p. 1). 

 

Nessa conceituação, destacam-se a autoaprendizagem e a mediação por recursos 

tecnológicos, mas não aparecem as figuras do tutor e a do professor de EaD. Também se 

observa que o conceito de EaD apresentado no Decreto n.º 2.494/1998 não a traz como uma 

modalidade de educação, e sim como uma forma de ensino. Esse decreto, apesar de valorizar 

os suportes técnicos, em detrimento da mediação didático-pedagógica e do papel do professor, 
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é considerado o marco legal para a efetivação da EaD no país, ampliando as possibilidades de 

oferta e o movimento de sua consolidação no meio acadêmico. 

Em 2005, o Decreto n.º 2.494 foi revogado pelo Decreto n.º 5.622, de 19 de 

novembro, cujo texto apresenta avanços, pois em seu art. 1º a EaD passa a ser definida como 

modalidade educacional.  

Como evidenciado no Decreto n.º 5.622/2005, a EaD aparece como modalidade 

educacional em que a mediação didático-pedagógica ocorre via recursos tecnológicos de 

informação e comunicação, com professores e estudantes em espaço e tempo diferentes. Aqui 

o termo autoaprendizagem é suprimido, e o papel do professor aparece intrínseco ao processo 

de ensino-aprendizagem.  

Outro destaque que se faz se refere ao Decreto n.º 9.057, de 25 de maio de 2017, que 

revoga o Decreto de n.º 5.622 de 2005. O documento referência à mediação didático-

pedagógica que ocorre por meio de recursos tecnológicos de informação e comunicação em 

lugares e espaços diversos, característica específica da modalidade, remete a Mill (2016), que 

aborda a flexibilidade e os espaços sociais da EaD instalando uma nova cultura de acesso, 

com fluidez de espaço na cibercultura.  Diante dessa definição, o decreto abre possibilidades 

de atuação para outros profissionais da educação (professores, tutores, professores de EaD, 

dentre outros), reconhecendo a necessidade de profissionais qualificados de em políticas de 

acesso, acompanhamento e avaliação da modalidade.  

Embora conste na diretriz, não há um consenso entre os estudiosos da área sobre a 

EaD enquanto modalidade de educação, argumentando que ela pode ser confundida com 

modalidades de educação/ensino referidas na atual LDB. Consideram ainda que, ao ser 

definida pela meta 11 do PNE 2014-2024 como uma estratégia para fomentar a expansão da 

oferta da educação profissional, pressupõe-se que a EaD é uma modalidade sobreposta a 

outra, o que poderia causar certa estranheza (MILL, 2016). 

Apesar desses argumentos, ainda se opta por considerar nesse estudo a EaD como uma 

modalidade de educação, termo corrente entre a maioria dos estudiosos, tais como Lima 

(2014a) e Mill (2016), além de constar em leis, decretos e portarias publicadas pelo MEC. 

Assim, afirmar seu caráter de modalidade é também acreditar que a educação pode se 

direcionar para uma convergência que supere a dicotomia entre presencial e a distância que a 

segrega e que em nada contribui para a sua melhoria (GOMES, 2018). A convergência das 

modalidades presencial e a distância tendem a um fenômeno presencial/virtual que provoca a 

virtualização da educação superior. É uma política de governo no atendimento às expectativas 

e necessidades dos agentes que viabilizam a educação superior no Brasil. 
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Gomes (2018) afirma que a inserção da EaD no Brasil trouxe uma reação polarizada, 

com a comunidade acadêmica se dividindo em posições extremadas: de um lado, os que a 

entendem como uma modalidade educacional que visa a mercantilização da educação, e de 

outro, aqueles que a consideram um avanço e que a veem como promotora da democratização 

do acesso e reconfiguradora de metodologias tradicionais de ensino-aprendizagem que 

atualmente estão em desacordo com o contexto da cibercultura. 

Ao trazer esses conceitos de EaD apresentados na legislação, não se quer fazer uma 

comparação entre a educação presencial e a educação a distância, caracterizando a primeira 

como modalidade rígida, tradicional e inflexível, e a segunda como modalidade dinâmica e 

flexível. A proposta é fazer um acoplamento entre o presencial e o virtual, de modo a superar 

essa prática comparativa e provocar mudanças e superações entre ambas. 

Para Gomes (2018), persistir em uma ação comparativa entre presencial e EaD é 

reforçar uma prática antagônica, o que não agrega melhoria à educação. O autor aponta para 

uma proposta de convergência entre presencial e virtual, o que pode enriquecer a relação 

professor-estudante e ensino-aprendizagem. Trata-se, portanto, de integrar práticas 

pedagógicas que não são antagônicas, e sim complementares. Mais que polarizar a EaD 

online, o e-learning presencial e não presencial, ou entre outras terminologias expressas neste 

estudo, o oportuno é lançar um olhar que associe educações e formas de aprendizagens que 

permitam unir e agregar formas diversas de ensino e aprendizagem e que tenham como foco a 

garantia da qualidade na educação. 

De acordo com Lima (2014a), as políticas de EaD no Brasil ocorrem de forma gradual 

e com adaptações, provocando mudanças e até mesmo rupturas, gerando novas ações e 

implementações, de modo a revogar e/ou adaptar o que não deu certo com novas 

regulamentações.  

O Quadro 14 a seguir traz as regulamentações baixadas após a LDB (Lei n.º 

9.394/1996), para favorecer uma reflexão acerca dos marcos legais da modalidade. 

Quadro 14 – Educação a distância no Brasil: marcos legais para a EaD no período de                  
1996-2019 

 
Ano 

 

 
Marco Legal: 1996-2019 

1996 Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A educação a 
distância é inserida na diretriz.  

1997 Resolução CNE/CES nº 1, de 26 de fevereiro de 1997. Fixa condições para validade de diplomas de 
cursos de graduação e de pós-graduação em níveis de mestrado e doutorado, oferecidos por 
instituições estrangeiras no Brasil, nas modalidades semipresenciais ou a distância. (Revogada) 

1998 Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, regulamenta o art. 80 da LDB n.º 9.394/1996. 
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(Revogado). 
Decreto n.º 2.561, de 27 de abril de 1998, altera o Decreto n.º  2.494, de 10 de fevereiro de 1998. 
(Revogado).  

Portaria do MEC n.º 301, de 7 de abril de 1998, que normatiza os procedimentos de credenciamento 
de instituições para a oferta de cursos de graduação e educação profissional tecnológica a distância. 
(Revogada).  

Portaria da SEED/MEC n.º 9, de 25 de agosto de 1998. Constitui Comissão Especial para proceder a 
análise de processos de credenciamento de instituição e de autorização para cursos de graduação a 
distância. 

2000 Portaria MEC n.º 495, de 10 de abril de 2000, institui comissão para o âmbito do Projeto 
Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede). 

2001 Resolução CNE/CES n.º 1, de 3 de abril de 2001. Estabelece normas para o funcionamento de cursos 
de pós-graduação presenciais e a distância. 
Lei n.º 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Plano Nacional de Educação, o qual apresenta pela primeira 
vez a EaD como modalidade de ensino e traça diretrizes, objetos e metas para a EaD. 
Portaria do MEC n.º 1.098, 05 de junho de 2001, que suspende de forma temporária o recebimento de 
solicitações relativas ao credenciamento de instituições de educação superior e à autorização de 
cursos superiores e habilitações. (Revogada). 
Portaria do MEC n.º 2.253, de 18 de outubro de 2001. Oferta de disciplinas não presenciais em seu 
todo ou em parte em cursos superiores presenciais, desde que não ultrapasse 20% da carga horária. 
(Revogada em 2004). 
Portaria do MEC n.º 3.021, de 21 de dezembro de 2001, que autoriza o recebimento de solicitações 
de credenciamento de instituições de educação superior para cursos de formação de professores. Os 
demais continuam suspensos conforme a Portaria do MEC n.º 2.253, 18 de janeiro de 2001. 

2002 Portaria do MEC n.º 323, de 31 de janeiro de 2002, institui sistema de acompanhamento de processos 
das instituições de educação superior. (Revogada). 
Portaria do MEC n.º 335, de 6 de fevereiro de 2002, que cria a Comissão Assessora com o objetivo 
de apoiar a Secretaria de Educação Superior na elaboração de propostas para a oferta de educação a 
distância (Revogada). 

2003 Parecer CNE/CES nº 157/2003, aprovado em 9 de julho de 2003. Ampliação de vagas de mestrado 
mediante videoconferências. 

2004 Portaria do MEC n º. 4.059, de 10 de dezembro de 2004, oferta de disciplinas na modalidade 
semipresencial até 20%. (revogada). 

2005 Decreto n.º 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta o art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. Revoga os decretos n.º 2.494/1998 e n.º 2.561/1998. 

2006 Decreto n.º 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre a regulamentação, supervisão e avaliação 
de instituições de educação superior e cursos de graduação e sequencial e os da modalidade a 
distância. 

2007 Resolução CNE/CES n.º 1, de 8 de junho de 2007. Estabelece normas para o funcionamento de 
cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, em cursos a distância e presenciais. 
Parecer CNE/CES nº 195/2007, aprovado em 13 de setembro de 2007. Diretrizes para a elaboração, 
pelo INEP, dos instrumentos de avaliação para credenciamento de Instituições de Educação Superior 
para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, nos termos do art. 6º, do Decreto nº 
5.773/2006. 
Resolução CNE/CES nº 10, de 4 de outubro de 2007. Dispõe sobre normas e procedimentos para o 
credenciamento e o recredenciamento de Centros Universitários, que devem estabelecer em seus 
planos de desenvolvimento institucional a oferta de cursos a distância. 
Decreto n.º 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que altera os dispositivos do Decreto n.º 5.622. 

2008 Parecer CNE/CES nº 66/2008, aprovado em 13 de março de 2008. Diretrizes para credenciamento de 
novas Instituições de Educação Superior e de credenciamento institucional para a oferta de cursos 
superiores na modalidade a distância e normas processuais para o trâmite do(s) projeto(s) de curso(s) 
protocolado(s) em conjunto. 
Resolução CNE/CES nº 4, de 6 de agosto de 2008. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Meteorologia, bacharelado, e dá outras providências, prevendo atividades a 
distância para esse curso. 
Resolução CNE/CES nº 5, de 25 de setembro de 2008. Estabelece normas para o credenciamento 
especial de Instituições não Educacionais para oferta de cursos de pós-graduação de especialização, 
nas modalidades presencial e a distância. 
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2009 Portaria do MEC n.º 10, de 2 de julho de 2009, que fixa critérios para dispensa da avaliação in loco e 
outras providências para a educação a distância. 
Parecer CNE/CES nº 238/2009, aprovado em 7 de agosto de 2009. Dispõe sobre a revogação das 
normas para o credenciamento especial de instituições não educacionais, na modalidade presencial e 
a distância, para a oferta de cursos de especialização, e apresenta disposições transitórias 

2010 Parecer CNE/CES nº 18/2010, aprovado em 27 de janeiro de 2010. Reexame do Parecer CNE/CES nº 
238, de 7/8/2009, que dispõe sobre a revogação das normas para o credenciamento especial de 
instituições não-educacionais, na modalidade presencial e a distância, para a oferta de cursos de 
especialização. 
Parecer CNE/CES nº 238/2010, aprovado em 11 de novembro de 2010. Consolidação do 
credenciamento das Instituições Públicas de Educação Superior para a oferta de cursos superiores na 
modalidade a distância e dos polos de atividades presenciais do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil implantados e em processo de implantação. Sistema Universidade Aberta do Brasil. 
Parecer CNE/CES nº 267/2010, aprovado em 10 de dezembro de 2010. Normas transitórias para o 
credenciamento especial de instituições não educacionais, na modalidade presencial e a distância, 
para a oferta de cursos de especialização. 

2011 Resolução CNE/CES nº 4, de 16 de fevereiro de 2011. Dispõe sobre normas transitórias acerca do 
credenciamento especial de instituições não educacionais, para oferta de cursos de especialização na 
modalidade presencial e a distância, e dá outras providências 
Resolução CNE/CES nº 7, de 8 de setembro de 2011. Dispõe as normas para o credenciamento 
especial de instituições não educacionais, para extinção de oferta de cursos de especialização na 
modalidade presencial e a distância, e dá outras providências. 

2013 Resolução CNE/CES nº 2, de 27 de setembro de 2013. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
do curso de graduação em Relações Públicas, prevendo atividades a distância. 

2015 Parecer CNE/CES Nº: 564, de 10 de dezembro de 2015. Diretrizes e Normas Nacionais para a oferta 
de Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância 

2016 Resolução n.º 1 do CNE/CES, de 11 de março de 2016, que estabelece Diretrizes e Normas Nacionais 
para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância. 
Portaria do MEC n.º 1.134, de 10 de outubro de 2016, que revoga a Portaria MEC n.º 4.059, de 10 de 
dezembro de 2004, e estabelece nova redação para o tema. 

2017 Decreto n.º 9.057, de 25 de maio de 2017, que regulamenta o art. 80 da Lei n.º 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Portaria normativa do MEC n.º 11, de 20 de junho de 2017, dispõe sobre a educação superior, no que 
refere ao credenciamento das IES para EaD. 
Resolução CNE/CES n. 7, de 11 de dezembro de 2017, que estabelece normas para o funcionamento 
de cursos de pós-graduação stricto sensu. Revoga a Resolução CNE/CES n. 1, de 3 de abril de 2001. 
Portaria normativa do MEC n.º 22, de 21 de dezembro de 2017, que estabelece a supervisão, 
monitoramento da IES (graduação e pós-graduação lato sensu presencial e a distância). 

2018 Lei n.º13.620, de 15 de janeiro de 2018, que institui a data de 27 de novembro como o Dia Nacional 
de Educação a Distância. 
Parecer CNE/CES Nº: 128 de 07 de março de 2018, Consulta sobre credenciamento em caráter 
provisório para oferta de cursos superiores na modalidade a distância. 
Resolução do CNE n.º 1, de 6 de abril de 2018, que estabelece diretrizes e normas para a oferta dos 
cursos de pós-graduação lato sensu, denominados cursos de especialização. 
Portaria Normativa do MEC n.º741, de 2 de agosto de 2018, que altera a Portaria Normativa MEC n.º 
20, de 21 de dezembro de 2017. 
Portaria da Capes n.º 275, de 18 de dezembro de 2018, que dispõe sobre os programas de pós-
graduação stricto sensu na modalidade a distância. 
Portaria do MEC n.º 1.428, de 28 de dezembro de 2018, que revoga a Portaria do MEC n.º 1.134, de 
10 de outubro de 2016, que dispõe sobre a carga horária das disciplinas na modalidade a distância em 
cursos de graduação presencial. 

2019 Portaria Capes n.º 90, de 24 de abril de 2019, dispõe sobre os programas de pós-graduação stricto 
sensu na modalidade de educação a distância. 
Portaria MEC n.º 2.117 de 6 de dezembro de 2019, que revoga a Portaria do MEC n.º 1.428, de 28 de 
dezembro de 2018, que dispõe sobre a oferta da carga horária na modalidade de ensino a distância- 
EaD em cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior – IES 
pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Lima (2014a), Souza (2006), Gomes (2018) e Portaria Capes 
(BRASIL, 2019c). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
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 Ao longo da trajetória da EaD, o que se constata é que ocorreram ações pulverizadas, 

revestidas de entraves, desconsiderando o ciclo da política pública, conforme apresentado 

anteriormente nesta tese. De acordo com Lima (2014a), ao refletir sobre o ciclo da política 

pública na EaD na educação superior, percebe-se que existem três questões a serem 

consideradas. A primeira relaciona-se com as fases de formulação do problema e de formação 

da agenda, pois desde a promulgação da LDB (Lei n.º 9.394/1996) demostra uma crescente 

expansão da educação superior, principalmente com a implantação da EaD tanto nas 

instituições públicas quanto nas privadas, sem que o Estado conseguisse acompanhar esse 

processo, em termos de regulação e supervisão, o que demonstra sua incapacidade na 

formação da agenda. 

A segunda questão apresentada por Lima (2014a) refere-se à formulação da 

implementação da política, pois os agentes muitas vezes não dispõem do tempo necessário 

nem para a formulação nem para o planejamento da implementação, o que ocasiona 

mudanças, adaptações e rupturas do programa ao longo do processo. Por fim, a última questão 

diz respeito à avaliação da política, visto que o Estado se omite, pelo menos no que diz 

respeito à EaD. O resultado dessa omissão é o número expressivo de programas sem 

continuidade e sem capacidade de institucionalização, além da pulverização financeira. 

 Na história da EaD, observa-se que desde as primeiras experiências até a difusão 

inesperada e surpreendente da modalidade, as matrículas têm crescido de forma significativa 

nos últimos anos, principalmente nas IES privadas, conforme apresentado no Gráfico 6, do 

Capítulo 1. Assim, constata-se que a EaD é uma realidade presente no contexto educacional, 

acusando um crescimento de 17,4% nos anos de 2017 e 2018, acentuando ainda mais a sua 

expansão. Destaca-se, ainda, que a rede privada domina o setor da EaD, com um percentual 

de 91,6% do total de matrículas na modalidade, enquanto na rede pública o número diminuiu 

2,1% entre 2017 e 2018, detendo apenas o percentual de 8,4%, conforme apresenta o Gráfico 

13. A previsão, no entanto, é que com o tempo a EaD irá se expandir nas IES públicas, 

conforme afirma Peters (2012), e se tornará uma parte indispensável à educação superior. 
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Gráfico 13 – Representatividade das matrículas em EaD na educação superior por categorias 
administrativas em 2018 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados do Inep/Censo da Educação Superior de 2018 (BRASIL, 
2019a). 
 

 Ainda de acordo com Peters (2012), os interesses pela EaD estão relacionados aos 

avanços dos meios de comunicação e informação, os quais proporcionam aos professores, 

especialmente aos que atuam na educação a distância, inovações estarrecedoras e importantes, 

tais como: aperfeiçoamento da tecnologia de computadores pessoais, tecnologia de 

multimídia, tecnologia de compactação digital de vídeo e tecnologia de internet. Outras 

tecnologias também oferecem vantagens logísticas e pedagógicas inesperadas: a transmissão 

rápida de informações a qualquer momento e para toda parte; genuínas possibilidades para a 

aprendizagem autônoma; maior interatividade; disponibilidade de mais orientação para os 

alunos; maior individualização; e melhor qualidade dos programas, propiciando uma nova 

dinâmica de aprendizagem (PETERS, 2012). 

 A partir da segunda metade da década de 1990, como já abordado anteriormente, a 

EaD tornou-se estratégia privilegiada para a expansão da educação superior. Essa ênfase na 

modalidade tem sido ressaltada por estudiosos e pesquisadores da educação, tais  como 

Alonso (2010; 2014), Dourado (2010) e Lima (2014a), dentre outros, em suas análises de 

temas centrados especialmente nas formas dos cursos em EaD de graduação, pós-graduação, 

formação continuada, ambientes virtuais, dentre outros, porém, ainda de maneira discreta no 

que refere aos estudos e práticas institucionais desenvolvidas a partir da oferta da carga 
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horária a distância nos cursos de graduação presencial (SEGENREICH, 2014).  

No Quadro 15 a seguir é possível observar as portarias que regulamentam a oferta da 

carga horária a distância nos cursos de graduação presencial no período de 2001 a 2019. 

Quadro 15 – Portarias do MEC para a oferta da carga horária a distância nos cursos de 
graduação presencial no período de 2001 a 2019 

 
Ano 

 
Regulamentação para oferta da carga horária a distância nos cursos de graduação presencial  

 
2001 Portaria do MEC n.º 2.253, de 18 de outubro de 2001, que autoriza a inclusão de disciplinas não 

presenciais em cursos superiores reconhecidos. 
2004 Portaria do MEC n.º 4.059, de 10 de dezembro de 2004, que regula a oferta de disciplinas na 

modalidade semipresencial até 20%. 
2016 Portaria do MEC n.º 1.134, de 10 de outubro de 2016, que estabelece as normas para o uso de 20% 

da modalidade educação a distância nas disciplinas dos cursos de graduação presenciais 
regularmente autorizados. 

2018 Portaria do MEC n.º 1.428, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a oferta por instituições 
de educação superior (IES) de disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação 
presencial. 

2019 Portaria do MEC n.º 2.117 de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a oferta de carga horária na 
modalidade de ensino a distância – EaD em cursos de graduação presenciais ofertados por 
Instituições de Educação Superior – IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados do MEC (BRASIL, 2001b; 2004b; 2018b; 2019d).   

 

De acordo com Segenreich (2014), alguns professores e instituições já vinham 

desenvolvendo a prática de oferecer disciplinas a distância em cursos presenciais, mesmo 

antes da Portaria de n.º 2.253, de 18 de outubro de 2001, que dispõe que os institutos de 

educação superior poderiam ofertar até 20% de disciplinas de forma não presencial, 

demonstrando forte interesse em acelerar a inserção da EaD na educação superior presencial, 

o que propiciou a inserção da temática na agenda política. Como desdobramento da EaD, 

considera-se a educação semipresencial, que utiliza de recursos da EaD nos cursos presenciais 

de graduação, como uma possibilidade de interação entre as duas formas de cursos.  

Na perspectiva de romper a dicotomia entre educação presencial e a distância, e na 

busca pela convergência entre as duas modalidades, é que estudiosos e pesquisadores da 

educação consideram o acoplamento entre elas, ou seja, propõem novas formas de ensino-

aprendizagem, tais como o semipresencial, o blended learning39 ou ensino híbrido. Esses são 

                                                 
39  Processo complexo de mediação de aprendizagens através do recuso a diversos meios em momentos 
presenciais e não presenciais, síncronos e assíncronos, via internet; e que tem como pressuposto a comunicação, 
a interatividade, a partilha e a construção do conhecimento. Mas, do que integrar momentos presenciais e não 
presenciais, entendemos que o blended learning é uma estratégia dinâmica que envolve diferentes                           
recursos tecnológicos, diferentes abordagens pedagógicas e diferentes espaços (formais e informais). Ou seja, 
para além da questão da integração dos momentos presenciais e não presenciais atrás referidos, devemos te                    
em conta também a conjugação de diferentes abordagens de ensino, a integração de diversos recursos 
tecnológicos e a adoção dos diferentes espaços de vida no processo de ensino-aprendizagem (MOREIRA; 
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termos muitas vezes vistos como sinônimos, mas que apresentam algumas particularidades, 

apesar de todos eles trazerem, de forma uma geral, a convergência dos dois modelos de 

aprendizagem, presencial e a distância. 

  
A semipresencialidade permite que os cursos e, até mesmo as disciplinas, possam 
ser planejadas tanto na forma presencial quanto on-line. Essa convergência entre 
presencial e virtual, chamada de ensino semipresencial, é um hibrido entre as duas 
modalidades e tem proporcionado às IES tanto vantagens no sentido de aumentar os 
recursos e tecnologias empregadas no ensino, como desvantagens que podem ser 
visualizadas desde a infraestrutura necessária até o preparo para os profissionais da 
educação. (SILVA; MACIEL; ALONSO, 2017, p.  97). 

 

A expressão semipresencial é inicialmente empregada na Portaria MEC n.º 4.059, de 

10 de dezembro de 2004, a qual revogou a Portaria n.º 2.253, de 18 de outubro de 2001, 

mudando a denominação método não presencial para modalidade semipresencial, conforme 

visto anteriormente.  

A Portaria MEC n.º 2.253/2001, em seu artigo art. 1º, define que: 

 
As instituições de ensino superior do sistema federal de ensino poderão introduzir, 
na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos a 
oferta de disciplinas que em seu todo ou em parte, utilizem método não presencial, 
com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1996, e no disposto nesta portaria. (BRASIL, 
2001b, p. 1, grifo nosso). 

 

 Já a Portaria do MEC n.º 4.059/2004, art. 1º, passa, portanto, a definir que: 

 
As instituições de ensino superior poderão introduzir na organização pedagógica e 
curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes 
do currículo que utilizem modalidade semi-presencial com base no art. 81 da Lei n. 
9.394, de 1996, e no disposto nessa Portaria (BRASIL, 2004b, p. 1,  grifo nosso). 

 

 Gomes (2018) aponta que o termo semipresencial pode trazer algumas divergências 

tanto em sua origem etimológica quanto em sua base conceitual, e acrescenta que o prefixo 

latino “semi” significa metade ou quase. Assim, dependendo do contexto empregado, 

semipresencial pode ser interpretado como algo negativo e reforçar uma ideia discriminatória 

da EaD, ou um certo preconceito, inferiorizando a modalidade a distância. No entanto, neste 

estudo opta-se pelo termo semipresencial, visto que a portaria n.º 4.059/2004 que mais 

perdurou na regulação dessa prática pedagógica utiliza o termo e trouxe um movimento de 

aproximação entre a educação presencial e a educação a distância. Também se verifica que a 

                                                                                                                                                         
MONTEIRO, 2013, p. 86). 
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maior parte das produções realizadas sobre o tema em questão encontra-se sob a vigência da 

Portaria n.º 4.059/2004, que utilizava a expressão semipresencial. 

     Entende-se, contudo, que a permanência desse termo diz respeito ao reconhecimento 

de que é o mais usualmente utilizado para categorizar essa prática pedagógica, inclusive, 

utilizado como principal descritor na realização da presente pesquisa.  

Tanto a Portaria MEC n.º 2.253 de 2001 quanto a Portaria MEC n.º 4.059 de 2004 

dispõem sobre a oferta de 20% da carga horária a distância em cursos de graduação 

presenciais; mantêm no texto o mesmo teor da lei; e deliberam que os institutos de educação 

superior do Brasil, em sua organização pedagógica e curricular, podem oferecer disciplinas 

totalmente em EaD ou apenas parte delas na modalidade, conforme prevê a LDB n.º 

9.394/1996, art. 81. Segenreich (2014) destaca, porém, que a portaria de 2004 abriu 

possibilidades para que outras IES, e não somente universidades e centros universitários, 

pudessem ofertar as disciplinas mediante simples comunicação ao MEC. Outro aspecto 

mencionado nessa portaria de 2004 refere-se à figura do tutor como docente qualificado para 

a disciplina, caracterizando o conceito de tutoria, que não havia sido mencionado na portaria 

anterior.   

 Observa-se que, na portaria de 2001, as instituições deveriam ofertar as disciplinas 

obrigatoriamente nas duas modalidades, podendo o aluno optar pela que preferisse. Já na 

portaria de 2004, esse parágrafo desaparece. Não se pode negar a relevância da Portaria n.º 

4.059/2004 para a educação presencial e a EaD, pois viabilizou espaço para debates e 

discussões entre a educação presencial e virtual, colocando-as no contexto da produção do 

texto, conforme o ciclo da política pública. 

 Em 2016, o MEC publica a Portaria n.º 1.134, de 10 de outubro, revogando assim a 

Portaria n.º 4.059/2004. Nessa nova portaria, o termo semipresencial foi substituído pela 

expressão modalidade a distância (art. 1º).  

  
Art. 1º As instituições de ensino superior que possuam pelo menos um curso de 
graduação reconhecido poderá introduzir, na organização pedagógica e curricular de 
seus cursos de graduação presenciais regularmente autorizados, a oferta de 
disciplinas na modalidade a distância.  
§ 1º As disciplinas referidas no caput poderão ser ofertadas, integral ou parcialmente, 
desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do 
curso.  
§ 2º As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida no caput serão 
presenciais. § 3º A introdução opcional de disciplinas previstas no caput não 
desobriga a instituição de ensino superior do cumprimento do disposto no art. 47 da 
Lei n.º 9.394, de 1996, em cada curso de graduação reconhecido. (BRASIL, 2016b, 
p. 1, grifo nosso). 
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 De acordo com a Portaria n.º 1.134/2016, fica estabelecido que basta um curso de 

graduação ser reconhecido pelo MEC para que todos os demais cursos da instituição possam 

aplicar a oferta de 20% da carga horária total dos cursos em EaD. Tal disposição representa 

um gatilho para a modalidade, visto que a portaria formaliza a proposta de cursos de 

graduação semipresenciais sem a necessidade de credenciamento para a EaD. Outro destaque 

da portaria refere-se aos encontros presenciais com o apoio da tutoria, além de reforçar que, 

nos projetos de cursos, deverá constar a oferta das disciplinas na modalidade a distância para 

fins de análise e avaliação, quando da apresentação do protocolo dos pedidos de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos. 

 No último ano do governo Michel Temer, foi publicada a Portaria MEC n.º 1.428, de 

28 de dezembro de 2018, que dispõe novamente sobre a oferta das disciplinas na modalidade 

a distância em cursos de graduação presencial por instituições de educação superior. Nessa 

portaria ficam estabelecidos:  

  
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a oferta de disciplinas com metodologia a 
distância em cursos de graduação presencial ofertados por Instituição de Educação 
Superior - IES credenciadas pelo Ministério da Educação. Parágrafo único. Na 
aplicação desta Portaria, será observada a legislação educacional que dispõe sobre 
atos autorizativos de funcionamento de IES e de oferta de cursos superiores de 
graduação na modalidade presencial e a distância.  
Art. 2º As IES que possuam pelo menos 1 (um) curso de graduação reconhecido 
poderá introduzir a oferta de disciplinas na modalidade a distância na organização 
pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais regularmente 
autorizados, até o limite de 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. 
(BRASIL, 2018b, p. 1, grifo nosso). 

 

Na Portaria MEC n.º 1.428/2018, mantém-se o teor da anterior, inclusive, garantindo a 

mesma nomenclatura da Portaria n.º 1.134/2016 relativa à oferta de disciplinas na modalidade 

a distância, porém, introduz a expressão metodologia a distância como sinônimo de 

modalidade a distância. Destaca, ainda, que as ofertas das disciplinas nessa modalidade 

devem estar previstas no projeto de curso, assim como na matriz curricular. Porém, a portaria 

traz um diferencial, ao permitir que a expansão da carga horária a distância chegue a até 40% 

do total das disciplinas, desde que obedeçam os princípios da lei.  

 
Art. 3º O limite de 20% (vinte por cento) definido art. 2º poderá ser ampliado para 
até 40% (quarenta por cento) para cursos de graduação presencial, desde que 
também atendidos os seguintes requisitos:  
I - a IES deve estar credenciada em ambas as modalidades, presencial e a distância, 
com Conceito Institucional - CI igual ou superior a 4 (quatro); 
 II - a IES deve possuir um curso de graduação na modalidade a distância, com 
Conceito de Curso - CC igual ou superior a 4 (quatro), que tenha a mesma 
denominação e grau de um dos cursos de graduação presencial reconhecidos e 
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ofertados pela IES;  
III - os cursos de graduação presencial que poderão utilizar os limites definidos no 
caput devem ser reconhecidos, com Conceito de Curso - CC igual ou superior a 4 
(quatro);  
 IV - A IES não pode estar submetida a processo de supervisão, nos termos do 
Decreto n.º 9.235, de 2017, e da Portaria Normativa MEC n.º 315, de 4 de abril de 
2018. (BRASIL, 2018b, p. 1-2). 

 

A aprovação da Portaria n.º 1.428/2018 abre um novo gargalo para a oferta da EaD em 

cursos presenciais, sobretudo, regulamenta que sua expansão para 40% do total das 

disciplinas não se aplica aos cursos da área da saúde e engenharias, nos quais fica restrita 

apenas aos 20%. A portaria também dispõe sobre os métodos e práticas de ensino-

aprendizagem, visando o uso das tecnologias de informação e comunicação, assim como as 

atividades avaliativas, sendo estas aplicadas de forma presencial na própria IES e ou campus.  

Em dezembro de 2019, uma nova Portaria é aprovada pelo MEC, a de n. º 2.117 de 6 

de dezembro, a mesma revoga a portaria de 2018 e estabelece uma nova terminologia, ensino 

a distância – EaD. A Portaria 2.117/2019 dispõe sobre a oferta da carga horária na modalidade 

de ensino a distância em cursos de graduação presenciais, até o limite de 40% da carga 

horária total do curso. Destaca-se no parágrafo único do art. 1º que “o disposto no caput não 

se aplica aos cursos de medicina”. A restrição de oferta de até 40% apenas para medicina é um 

diferencial nessa portaria, assumindo a possibilidade de oferta nos demais cursos existentes, o 

que diferencia da portaria anterior, visto que havia a restrição para cursos de saúde e 

engenharias.  

A nova Portaria traz mais flexibilização da oferta da carga a distância de até 40%, não 

mais condicionada ao credenciamento prévio das IES. Como por exemplo ao Conceito 

Institucional (CI) 4, descrito no artigo 3º da portaria de 2018. Também não mais vigora a 

necessidade de existência do curso de graduação a distância com Conceito de Curso (CC) 4, 

de mesma denominação e grau de um curso presencial já reconhecido e ofertado pela IES.  

A nova portaria estabelece no artigo 7º que: 

 
Além dos critérios estabelecido pela Portaria Normativa MEC n.º 20, de 21 de 
dezembro de 2017, está sujeita à obtenção, pelo curso, de conceito igual ou superior 
a três em todos os indicadores a seguir: 
I – Metodologia; 
II – Atividades de tutoria; 
II – Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; e 
IV – Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC. (BRASIL, 2019d, p. 2). 
 
 

A Portaria n. º 2.117/2019 possibilita a implementação da oferta da carga horária a 

distância nos cursos em processo de autorização em trâmite com o objetivo de ganhar 
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celeridade, visto que, na portaria anterior levava-se vários meses. Outro aspecto que a Portaria 

apresenta refere ao parágrafo 3º do art.1º que as “atividades extracurriculares que utilizarem 

metodologias EaD serão consideradas para fins de cômputo do limite de 40%” (BRASIL, 

2019d, p. 1).  

No Quadro 16 a seguir, faz-se um comparativo de forma resumida entre as portarias 

que regulam a EaD. 

Quadro 16 – Resumo comparativo entre as portarias do MEC para oferta da carga horária a 
distância nos cursos de graduação presencial (2001 a 2019) 

Item Portaria n.º 
2.253/2001 

Portaria n.º 
4.059/2004 

Portaria n.º 
1.134/2016 

Portaria n.º 
1.428/2018 

Portaria n.º 
2.117/2019 

Termo Uso do termo 
“não presencial” 

 Uso do termo 
“semi-
presencial”. [sic] 

 Uso do termo 
“modalidade a 
distância” 

Manteve o termo 
anterior, 
modalidade a 
distância. Introduz 
o termo 
metodologia a 
distância (vista 
como sinônimo). 

Uso do termo 
modalidade de 
ensino a 
distância. 

Oferta da 
disciplina 

Oferta de 
disciplinas, em 
seu todo ou em 
parte, utilizando 
o método não 
presencial. 
 
Oferecimento da 
disciplina não 
presencial, 
obrigatoriamente, 
nas duas 
modalidades de 
ensino, 
presencial e não 
presencial. 

 Oferta da 
disciplina na 
modalidade 
semipresencial. 
 
 

Oferta da 
disciplina, 
integral ou 
parcialmente, 
desde que não 
ultrapasse 20% da 
carga horária total 
do curso. 

Manteve o 
dispositivo 
anterior para 
oferta dos 20%. 
Quanto à 
ampliação para 
40%, a IES deve 
estar credenciada 
em ambas as 
modalidades e 
possuir CI igual 
ou superior a 4 e 
CC igual ou 
superior a 4. 

Amplia a 
possibilidade 
da oferta da 
carga horária 
total dos cursos 
de graduação 
presencial para 
40%, com 
exceção do 
curso de 
medicina. 
Para 
autorização da 
oferta da carga 
horaria a 
distância o 
curso deve ter o 
conceito igual 
ou superior a 3. 
 

IES/MEC Somente as 
universidades 
podiam criar 
estas disciplinas 
mediante 
comunicação ao 
MEC, as demais 
IES eram 
obrigadas a pedir 
autorização 
prévia, para 
avaliação. 
 
O curso superior 
deve estar 

As IES devem 
comunicar ao 
MEC a 
introdução e 
oferta da 
modalidade 
semipresencial. 
 
 
 
 
 
 
Manteve o 
dispositivo 

Manteve o 
dispositivo 
anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendo a IES ao 
menos um curso 

Manteve o 
dispositivo 
anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manteve o 
dispositivo 
anterior para 

As IES devem 
informar no 
cadastro e- 
MEC a oferta 
de carga 
horária a 
distância para 
cursos 
presenciais.  
 
Os processos 
de pedidos de 
autorização de 
cursos 
ofertados por 
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devidamente 
reconhecido, 
com a necessária 
publicação da 
portaria de 
reconhecimento 
para introduzir. 

anterior. credenciado para 
EaD, poderá 
ofertar disciplinas 
a distância em 
todos os demais. 

oferta dos 20%. 
Quanto a 
ampliação até 
40% deve seguir 
os princípios desta 
portaria 

IES não 
credenciada 
para EaD, em 
que houver 
previsão de 
carga horária a 
distância em 
cursos 
presenciais, 
passarão por 
avaliação 
externa in loco. 

Avaliações Os exames finais 
devem ser de 
forma presencial. 

Deve prever 
encontros 
presenciais e 
atividades de 
tutoria ou 
quaisquer 
avaliações. 

Manteve o 
dispositivo 
anterior. 

Manteve o 
dispositivo 
anterior. 

Manteve o 
dispositivo 
anterior. 

Tutor Não apresenta a 
figura do tutor 

Introduz a figura 
do tutor e o 
trabalho de 
tutoria. 

Traz o tutor como 
um profissional 
responsável pela 
mediação no 
processo de 
ensino e 
aprendizagem e 
delibera que este 
deve ser um 
profissional da 
educação com 
formação na área, 
curso e 
qualificados em 
nível compatível 
ao previsto no 
projeto 
pedagógico 

Manteve o 
dispositivo 
anterior. 

Traz uma nova 
redação: “para 
mediação de 
docentes, 
tutores e 
profissionais da 
educação com 
formação e 
qualificação em 
nível 
compatível com 
o previsto no 
PPC e plano de 
ensino da 
disciplina” 
(BRASIL, 
2019d, p. 2). 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas portarias do MEC (BRASIL, 2001b; 2004b; 2016b; 2018b; 2019d).  

 

Desde 2001, quando foi aberta legalmente a possibilidade da oferta da modalidade 

semipresencial, impulsionada em 2004 pela Portaria MEC n.º 4.059, percebe-se uma 

tendência crescente das IES públicas em implantar essa política. Porém, principalmente nas 

IES privadas, a intenção é reduzir custos, pois as disciplinas comuns a vários cursos 

passariam a ser ofertadas em EaD, garantindo uma diminuição de despesas. 

Ao analisar o Quadro 16, observa-se que nas portarias do MEC n.º 2.253/2001 e n.º 

4.059/2004, os termos inicialmente utilizados permitiam que as IES inserissem essas 

disciplinas nos currículos dos cursos presenciais sem que fosse exigida qualquer 

contrapartida, ou seja, as instituições simplesmente poderiam implementá-las. Posteriormente, 

nas portarias n.º 1.134/2016 e n.º 1.428/2018, o termo semipresencial é suprimido, passando a 

ser utilizado modalidade a distância em seu lugar. Pesquisadores da área, Villela e Segenreich 
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(2018, p. 4) destacam que sobre essas portarias “[...] recai automaticamente a exigência do 

credenciamento específico até então contornado pelas portarias anteriores, mas explicitamente 

exigido pela Resolução CNE/CES 01/2016”. De acordo com essa resolução, o termo EaD, 

como modalidade, é caracterizado pelo tripé metodologia, gestão e avaliação, possuindo um 

conceito mais amplo do que simplesmente ser uma técnica de uso. 

No que tange à oferta de disciplinas em EaD e às IES, ao analisar as portarias 

supracitadas, constata-se que essas permitem a utilização das TICs e TIDCs nas práticas 

pedagógicas de ensino e aprendizagem, porém, estabelecem o percentual de 20% da carga 

horária a distância em EaD, adotada nessa tese como disciplinas semipresenciais. No entanto, 

a Portaria MEC n.º 1.428/2018 abre a possibilidade para alguns cursos estenderem esse 

percentual para 40%, desde que observem os critérios estabelecidos. E a Portaria MEC n.º 

2.117/2019 flexibiliza ainda mais esse percentual de 40%, restringindo apenas aos cursos de 

medicina. 

As cinco portarias do MEC estabelecem que as avaliações sejam realizadas 

presencialmente na sede ou em algum dos campi da IES. Nas portarias não aparecem 

orientações e/ou exigências sobre requisitos básicos que permitam avaliar qualitativamente a 

aprendizagem dos estudantes. 

Somente a partir da portaria de 2004 é que vem à luz a figura do tutor, porém, sem 

muito detalhar sobre a atividade desse profissional. Nas portarias de 2016 e 2018 é que se 

delibera sobre o trabalho de tutoria e sobre a função do tutor, sendo este considerado um 

profissional para o acompanhamento das atividades presenciais, semipresenciais ou online. 

Na Portaria de 2019, a figura do tutor aparece sutilmente no art. 4º como um dos profissionais 

que atua na mediação. 

As análises das portarias evidenciam a importância da incorporação das TICs e TIDCs 

nas práticas de ensino-aprendizagem dos cursos presenciais, convergindo a EaD e o 

presencial, na busca de práticas híbridas. De acordo com Silva, Maciel e Alonso (2017), a 

aplicação das práticas virtuais, juntamente com as práticas presenciais, provoca dúvidas entre 

os agentes do processo de ensino e aprendizagem, além de gerar modificações no sistema de 

gestão das instituições de educação superior que ofertam as disciplinas semipresenciais. 

Para que ocorra, portanto, maior articulação entre a educação presencial e a EaD, as 

IES necessitam de políticas institucionais de infraestrutura, formação docente, material 

didático, suporte técnico-pedagógico aos estudantes, dentre outros. É importante considerar 

ainda que tanto a educação superior presencial quanto a distância necessitam de políticas 

públicas para se constituírem, portanto, esse mapeamento dos aspectos legais que se faz neste 
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estudo, tem papel fundamental para compreender as decisões, as ações, planos e metas 

governamentais voltada à essa modalidade de educação.  

Nesse contexto, dedica-se atenção especial às políticas públicas direcionadas à EaD, 

principalmente à política de oferta de disciplinas semipresenciais em cursos de graduação 

presencial na IES investigada, visto que é recente o processo de implementação dessa medida.  
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CAPÍTULO 3 

DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS NA UEG – CAMPUS GOIANÉSIA: 

TRAJETÓRIA, FORMAÇÃO E VISÃO DOS AGENTES ACADÊMICOS 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar e analisar os dados coletados durante a 

investigação, tendo como base as teorias que contribuíram para a construção do objeto desta 

pesquisa, assim como os documentos analisados, as entrevistas semiestruturadas e os grupos 

focais. Inicialmente apresenta-se o histórico da Universidade Estadual de Goiás (UEG), 

mediante uma reflexão acerca do processo de criação e reestruturação dessa instituição de 

educação superior (IES), sobretudo a partir da década de 1990, período marcado por diversas 

reformas e políticas educacionais sobretudo no campo da educação superior. A UEG surge em 

meio a um contexto sociopolítico que propiciava a expansão e a interiorização da educação 

superior no Estado de Goiás, em um cenário bastante heterogêneo, historicamente construído 

por expressões das diferentes forças político-sociais que compuseram o estado desde seu 

início.  

Em seguida, neste capítulo buscamos examinar as políticas e concepções que orientam 

a UEG, principalmente as ações que regulamentam a educação a distância na instituição. Do 

mesmo modo, analisa-se a criação dos polos de apoio presencial à educação a distância (EaD) 

e do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) pois, uma nova política é 

implantada na universidade, com o objetivo de ofertar a carga horária a distância nos cursos 

de graduação presencial.  

Para compreender melhor o lócus de pesquisa, o capítulo apresenta a trajetória 

histórica do campus Goianésia, mediante uma breve caracterização, para que se conheça a 

realidade investigada. Também aborda a implementação das disciplinas semipresenciais no 

campus e a formação de professores para a oferta dessa modalidade de ensino. 

Ainda neste capítulo serão apresentadas algumas considerações prévias sobre os 

embates, possibilidades e limites na implementação das disciplinas semipresenciais na UEG – 

campus Goianésia. 

A Figura 6, a seguir, fornece uma melhor visualização dos itens abordados no          

capítulo.  
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Figura 6 ‒ UEG – campus Goianésia  e a implementação das disciplinas semipresenciais  

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

3.1 Histórico, concepções e implementação das disciplinas semipresenciais na UEG – 

campus Goianésia 

 

Este item apresenta um breve histórico da UEG, sua origem e estruturação na 

educação superior, suas ações em EaD, assim como a implementação das disciplinas 

semipresenciais nos cursos de graduação presencial da IES e no campus Goianésia. 

  

3.1.1 UEG: histórico, contextos e concepções 

 

Ao traçar a história da UEG, é necessário que se delineie inicialmente uma linha 

temporal resumida do contexto social e político que resultou na criação da instituição. A 

educação superior em Goiás é contemporânea à transferência da capital do Estado da cidade 

de Goiás para Goiânia. De acordo com Carvalho (2017), somente a partir dessa transferência 

é que a educação superior ganha maior impulso com a criação de várias faculdades. Em 1944 

cria-se em Goiânia a Escola de Enfermagem; em 1947, a Faculdade de Farmácia e 
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Odontologia; e em 1949, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Goyaz.  

O embate para a criação das primeiras universidades em Goiás ocorre a partir de uma 

disputa entre os setores público e privado. De um lado, a igreja católica, com o apoio do 

Arcebispado de Goiânia, cria a Universidade Goyas em 1959 e, em 1972, passa a ser 

denominada Universidade Católica de Goiás (UCG), com caráter privado. Do outro lado, a 

Maçonaria, que defendia a criação de uma universidade pública e laica, sendo a Universidade 

Federal de Goiás (UFG) criada em 1960. Ainda na década de 1960, outras IES foram 

implantadas no Estado, tal como a Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, criada em 1961 na 

cidade de Anápolis, com caráter privado. Em 1962, foi criada em Goiânia a Faculdade de 

Educação Física do Estado de Goiás, pública e estadual (CARVALHO, 2017). 

Com a educação superior ganhando maior visibilidade, em 2 de novembro de 1968 foi 

editada a Lei n.º 5.540, que propunha uma reforma universitária que expandisse e 

desenvolvesse a educação superior. A lei dispunha que deveriam ser realizadas articulações 

para que houvesse maior cooperação entre as áreas; institucionaliza a carreira docente; e 

estabelece constitucionalmente o percurso a ser seguido pelas instituições, como afirma em 

seu art. 10: “O Ministério da Educação e Cultura, mediante proposta do Conselho Federal de 

Educação, fixará os distritos geo-educacionais para aglutinação, em universidades ou 

federação de escolas, dos estabelecimentos isolados de ensino superior existentes no País” 

(BRASIL, 1968, p. 2). 

A partir dessa lei houve o estímulo à criação de faculdades isoladas pelos setores 

privado, público estadual e municipal. Assim, duas novas faculdades de caráter público e 

estadual foram criadas: em 1968, a Faculdade de Filosofia Cora Coralina, na cidade de Goiás, 

e em 1969, a Faculdade de Ciências Econômicas, estadual e pública em 1969. Também em 

1969 foi criada a Faculdade de Direito de Anápolis, pertencente à igreja evangélica, uma 

instituição de caráter privado. Carvalho (2017) salienta que as primeiras experiências de 

educação superior em Goiás foram de natureza estadual e destinadas a profissionais de 

carreira liberal. Ou seja, atendiam apenas uma parcela da população, a elite local, seguindo a 

mesma tendência das primeiras universidades criadas no Brasil. 

Ao passar por momentos de instabilidade econômica, devido à crise mundial do 

petróleo de 1974, e para vencer os obstáculos econômicos e sociais, Goiás assume 

responsabilidade com a industrialização em 1975. Mas para enfrentar esse período de 

recessão era necessária uma análise mais crítica das formas de trabalho e a agregação de 

novas tecnologias (BRZEZINSKI et al., 2006). Como em outros episódios da história 

brasileira, era importante para a economia moldar os trabalhadores para as novas exigências 
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do mercado de trabalho, e é nesse momento que o Estado atenta para o fato de não ser 

necessária somente a capacitação braçal, mas também a intelectual: “[Tal fato] Levou o 

mercado a exigir como patamar mínimo de qualificação o ensino médio e a profissionalização 

inicial em curso superior. Os detentores do capital, pelo menos no discurso, passam a 

valorizar cada vez maiores patamares de educação” (BRZEZINSKI et al., 2006, p. 25).  

 Nesse sentido, a partir dos anos de 1990, o governo federal passa a dar maior atenção 

ao ensino fundamental e à educação superior. Nessa época, o índice de escolaridade do 

brasileiro era o seguinte: “[...] 19% da população do País com primeiro grau completo; 13% 

com o segundo grau e 7% com o nível superior” (BRZEZINSKI et al., 2006, p. 26). Embora 

houvesse interesse pela educação, ocorreu certa desatenção governamental com os primeiros 

anos de escolaridade, o que claramente resulta no baixo ingresso na universidade.  

Nesse processo político de reestruturação do Estado devido à crise econômica, o 

governo federal passa a enfatizar a importância de serviços particulares, concebendo a ideia 

de que a educação não seria mais direito público e gratuito, e sim um serviço que poderia ser 

privatizado, como afirmam Oliveira e Ferreira (2008).  Em consequência, novas diretrizes 

para a educação superior foram elaboradas pelo Estado, priorizando as organizações privadas. 

Portanto, as políticas educacionais foram se adaptando conforme as necessidades econômicas 

do Estado e as novas políticas mundiais, contando para tanto com o respaldo, inclusive, da 

Constituição Federal de 1988, cujo art. 207 dispõe que “[...] as universidades gozam de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 

2018e, online). 

Em um contexto mais propício à expansão da educação superior no setor privado no 

qual ocorriam mudanças ocasionadas pela lógica da acumulação do capital provocada pela 

reestruturação do capitalismo, o governo forjou ajustes estruturais que contribuíram para a 

implantação do neoliberalismo no país, de modo a minimizar o papel do Estado, 

principalmente mediante a redução de investimentos em políticas sociais e a proposta de 

ampliação da participação do setor privado na educação. Desse modo, Oliveira e Ferreira 

(2008) destacam que em 1990 teve início um processo de ajustamento do projeto político à 

nova ordem mundial, e a reforma da educação superior faz parte desse processo, segundo um 

viés privatista e mercadológico.  

Chaui (2003) aponta para uma questão relevante, passar da ideia da universidade como 

instituição social para uma definição de universidade como organização prestadora de 

serviços. Conforme a autora destaca, o capitalismo tem como característica a fragmentação 
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das esferas da vida social e a competição, a passagem da universidade da condição de 

instituição à de organização a insere na mesma mudança geral da sociedade.  

Chaui (2003) observa que essa mudança ocorre em três fases sucessivas: na primeira, 

surge a universidade funcional, em que o foco é a preparação de mão de obra qualificada, com 

alterações no currículo para garantir a inserção do profissional ao mercado de trabalho. A 

segunda, a universidade de resultados, em que ocorre a expansão da educação superior 

privada e as parcerias das universidades com as empresas. Por último, a universidade 

operacional, voltada para si mesma, como estrutura de gestão e de arbitragem de contratos.  

Ainda de acordo com Chaui (2003), as mudanças ocorridas na universidade pública 

baseiam-se nas reformas neoliberais dos governos e nas propostas do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) para a reestruturação das universidades públicas da América 

Latina e Caribe. O propósito do banco, explica a autora, é aplicar à educação superior os 

mesmos critérios que são validos para todos os investimentos financeiros, reunindo, 

centralizando e racionalizando forças para que se alcance sucesso. Para isso, o BID adota 

critérios de avaliação custo/benefício, eficácia/ inoperância e, por fim, produtividade. De 

acordo com o ideário neoliberal, coloca-se a universidade privada como exemplo de 

modernidade e eficácia.  

Em decorrência da defesa da privatização da educação superior pelos sucessivos 

governos neoliberais, as políticas públicas em Goiás atenderam em grande parte às 

orientações dos organismos internacionais. Assim, a educação superior no Estado de Goiás 

nasce não de um processo simples e desordenado, mas de intencionalidades políticas e 

econômicas privatizantes (DOURADO, 2001). Baldino (1991) pontua que mesmo de forma 

não expressiva em 1970 já haviam instituições privadas e públicas no Estado. Sete instituições 

privadas e quatro IES públicas, uma federal e três estaduais.  No entanto, na contramão dessa 

política privatista e mesmo com a diminuição das verbas e recursos para a educação superior, 

os governos estaduais fundaram suas universidades, afim de atender os acordos políticos 

locais.  

Em 1980 e 1990 ocorre um intenso processo de expansão e interiorização de 

instituições isoladas, estas se desdobraram por meio de várias iniciativas do poder estadual, ao 

criar e instalar instituições isoladas (autarquias), do poder público municipal com a criação de 

fundações municipais e também por iniciativa privada (BALDINO,1991).  

O autor enfatiza que a expansão da educação superior em Goiás não seguia as 

recomendações governamentais para o setor educacional, em alguns casos, ia explicitamente 
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contrário. O grande rush expansionista da educação superior é registrado no governo de Iris 

Rezende de acordo com Baldino (1991). 

Em Goiás, a expansão do setor público estadual ocorreu principalmente pela criação 

da Universidade Estadual de Anápolis e de faculdades isoladas, em cidades estratégicas, em 

sua maioria por ações políticas, em um processo que visava expandir e interiorizar a educação 

superior no Estado. Baldino (1991) destaca que a expansão da educação superior em Goiás 

ocorreu “mediante um discurso institucional do progresso e a interiorização da ciência e da 

cultura, da fixação da juventude em sua terra de origem” (p. 24). No entanto, observa-se que 

ocorreu foi um processo imbuído de intencionalidades políticas cujo objetivo era atender as 

demandas dos grupos políticos locais. O autor faz uma crítica a essa expansão da educação 

superior, visto que, o estado mal dava conta de assumir as demandas do ensino fundamental. 

O resgate histórico dessa expansão e interiorização da educação superior no Estado 

para a compreensão do objeto de estudo desta pesquisa é, portanto, essencial. Tal processo, 

conforme Dourado (2001), nem sempre ocorre mediante um planejamento qualitativo, pois na 

maioria das vezes se dá por pressões sociais e acordos políticos, o que pode lhe atribuir um 

caráter aparentemente desordenado. Mas, de acordo com o autor, essa interiorização é 

resultante de um Estado capitalista, desigual e combinado, que possui funcionalidades 

econômicas, políticas e sociais. 

 
A interiorização aparece, nesse processo, como consequência inevitável da 
ampliação de oportunidades e serviços, apresentando-se como fator de consolidação 
e desenvolvimento de cidades interioranas. Esse processo de interiorização 
geográfica do ensino superior, através da criação e da instalação de estabelecimentos 
desse nível de ensino, predominantemente na forma de estabelecimentos isolados, 
efetivou-se sob o discurso de modernização e de desenvolvimento regional. 
(DOURADO, 2001, p. 24). 

 

Ainda de acordo com Dourado (2001), a interiorização da educação superior é um 

fenômeno significativo e tem provocado o levantar de bandeiras em defesa de uma política 

que traga um discurso de fixação do homem nas cidades do interior e que forme profissionais 

que atendam às demandas locais de serviços de saúde, educação, dentre outros. É importante 

destacar que o desenvolvimento econômico e o processo tecnológico do Estado provocaram 

mudanças na estrutura de emprego e novas exigências e padrões de qualificação profissional, 

e, em consequência, foram adotadas políticas de expansão e interiorização de serviços. Nesse 

aspecto, a educação superior passa ser vista como uma perspectiva de modernização e 

progresso. 
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Assim, em Goiás, várias autarquias de educação superior foram criadas pelo poder 

público estadual, sob a forma de Faculdade de Educação, Ciências e Letras (Anexo A), 

resultantes de acordos e pactos político-eleitorais, articulações com o empresariado local e 

prefeituras, enquanto os critérios técnicos foram negligenciados pelos setores responsáveis. A 

criação dessas IES demandou muitos esforços e lutas sociais por outras possibilidades de 

investimento na educação superior pública, manifestadas, sobretudo, durante os I e II 

seminários, referentes à expansão do ensino do terceiro grau e organizados no período de 

1986 e 1987 pela Delegacia Regional do Ministério da Educação e Cultura em Goiás. 

A União Estadual de Estudantes – seção Goiás manifestou-se pela criação de uma 

universidade multicampi40,  luta que se concretizou com a Universidade Estadual de Anápolis 

(UNIANA), com sede na antiga Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis (FACEA). A 

expectativa era de uma futura unificação de faculdades isoladas, pressão social que levou o 

então governador a incorporar uma efetiva política de descentralização (PEREIRA; 

TAVEIRA; VASCONCELOS, 2016). Para Carvalho (2017), esse modelo multicampi, todavia, 

provoca desagregação físico-espacial e possui maior complexidade quando se trata de uma 

universidade estadual, tendo em vista a fragilidade de alguns governos que muitas vezes não 

garantem o financiamento necessário para a manutenção da educação superior. 

Conforme Oliveira e Ferreira (2008), é nesse contexto de diminuição dos recursos do 

fundo público para as universidades públicas, especialmente para as universidades federais, 

que nasce a UEG. A instituição pública estadual tem caráter não só de melhoria do currículo, 

mas também de uma motivação estatal de progresso, ainda que gerasse um ambiente de 

rivalidade com as instituições privadas. O então governador Marconi Ferreira Perillo Júnior, 

por meio da Lei n.º 13.456, de 16 de abril de 1999, cria a Universidade Estadual de Goiás 

(UEG) a partir da incorporação da UNIANA e de 28 autarquias estaduais. Dessas, apenas a 

UNIANA e 13 faculdades isoladas de Educação, Ciências, Letras estavam em pleno 

funcionamento.  

 

Muitas autarquias estaduais, apesar de criadas por lei, não foram implantadas. Essa 
expansão acelerada ocorreu, sem dúvida, alicerçada em apelos e compromissos 
eleitoreiros, em que os critérios técnicos eram negligenciados pelos setores 
responsáveis pela fiscalização de escolas, sobretudo pelo Conselho Estadual de 
Educação. De maneira geral, a implementação dessas faculdades se deu de modo 

                                                 
40  Inicialmente entende-se como universidade multicampi a que é composta por vários campi espalhados em 
várias regiões ou cidades. No entanto, Carvalho (2017, p. 82) pontua que uma “[...] universidade multicampi vai 
além da simples designação de uma instituição formada por vários campi ou unidades; esse modelo universitário 
requer certo grau de integração de todo o seu conjunto e ainda envolve problemáticas que precisam ser tratadas 
no seu caráter diferencial, distinguindo-a das instituições universitárias formadas por um só campus ou mais de 
um em uma mesma localidade”  



159 
 

insatisfatório, sem condições básicas para o seu real funcionamento. Em muitos 
casos com espaços físicos provisórios, com ausência de um plano de carreira e de 
qualificação dos docentes e ainda com carência total ou improvisação de espaço para 
o funcionamento de bibliotecas. Essas escolas, em sua maioria, dispunham de 
pessoal docente insuficiente e pouco qualificado. (DOURADO, 2001, p. 68). 

 

Para Oliveira e Ferreira (2008) não se tratou, portanto, da criação de uma nova 

universidade em Goiás, e sim de uma mudança de denominação de Universidade Estadual de 

Anápolis para Universidade Estadual de Goiás (UEG), com sede em Anápolis e com unidades 

universitárias em Goiânia e cidades do interior. 

Apesar de considerada necessária, interiorização ocorreu como fruto de acordos 

políticos e sem planejamento, pois, a maioria das unidades da UEG não tinha prédio próprio, 

ocupando muitas vezes escolas estaduais, com salas de aulas inadequadas. Havia carência de 

bibliotecas e laboratórios e dificuldade de comunicação dos diretores das unidades com a 

reitoria da UEG. Carvalho (2017) salienta que as faculdades isoladas atuavam na formação de 

profissionais, sem contar com a articulação ensino, pesquisa e extensão. Com a crescente 

demanda por parte dos alunos, o quadro docente era suprido com professores temporários, 

que em sua maioria não tinha formação para atuar na educação superior, o que deixa evidente 

que, a princípio, a educação superior pública não tinha suporte estrutural nem pedagógico 

para exercer suas funcionalidades minimamente bem.  

Ao organizar-se como uma instituição multicampi incorporando 28 faculdades 

isoladas que trouxeram consigo sua história e sua estrutura, verificou-se que “somente 13 

encontravam-se em funcionamento pleno, ou seja, com cursos regularmente ofertados 

mediante processo seletivo”. (OLIVEIRA; FERREIRA, 2008, p. 204). 

No entanto, essa interiorização foi relevante em termos acadêmicos, já que à época as 

IES localizavam-se em Goiânia e Anápolis. Ainda que a UEG tenha sido criada em 1999, sua 

interiorização foi crucial para a descentralização da educação superior nesse período, já que 

era a única universidade pública estadual, com várias unidades localizadas no interior. Além 

disso, sua contribuição para o desenvolvimento do Estado é notória, ao permitir que muitas 

pessoas tivessem acesso à formação acadêmica, além de contribuir para o combate à 

desigualdade social da região. 

É interessante ressaltar que, com o respaldo das leis de criação de instituições isoladas, 

houve grande expansão na educação privada no país; no entanto, em Goiás, o quadro se 

modificou com a criação da UEG, atestando cada vez mais o papel social da instituição em 

meio ao conflito capitalista que havia se instalado no país.  
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Neste processo, as forças políticas foram essenciais para a implementação de 
instituições de ensino superior no Estado de Goiás, bem como para garantir sua 
interiorização e promover o desenvolvimento regional do Estado, que de acordo 
com a ideologia dominante, aumentariam as chances de competitividade dos 
municípios frente ao contexto modernizante e industrial do País. (PEREIRA; 
TAVEIRA; VASCONCELOS, 2016, p. 757). 

 

De acordo com Oliveira e Ferreira (2008, p. 201), é necessário fazer-se uma 

indagação: “Qual [é] o sentido político que marca a criação de uma universidade pública, 

estadual e multicampi em Goiás, considerado um Estado de economia agropecuária?” Cabe, 

portanto, enfatizar que a criação de universidades estaduais faz parte de um discurso de 

modernização das regiões interioranas. Nesse sentido, o desenvolvimento regional teve sua 

forma de concretização nos novos conhecimentos, nas novas profissões, e a educação é 

considerada fator estratégico para essas ações. 

Desde a promulgação da LDB de 1996, estabeleciam-se prazos para a qualificação de 

professores, e, assim, a denominação da instituição como uma universidade não mudou a 

estrutura física e social em que se encontrava a UEG, que basicamente oferecia cursos de 

formação de professores, o que requeria menor investimento governamental.  

Em 1999 foi implementado um projeto emergencial para a criação dos primeiros 

cursos de Licenciatura Plena Parcelada (LPP), que tinha a função de suprir professores da 

educação básica. De acordo com Pereira, Taveira e Vasconcelos (2016, p. 766), esse foi “[...] 

o primeiro projeto de formação de professores da educação básica do Estado de Goiás, na 

modalidade ‘capacitação em serviço’, o qual evidentemente foi relevante para educação 

básica, em especial o curso de pedagogia oferecido pela UEG”.  

O período de 1999 a 2003 na UEG é caracterizado, segundo Carvalho (2017), como 

anos de euforia, visto que a universidade passou de 9.008 para 34.113 estudantes, crescimento 

atribuído especialmente à oferta dos cursos de LPP. Nos anos posteriores houve um declínio, 

chegando a UEG em 2014 com 16.263 estudantes. Somente a partir de 2015 o quantitativo de 

alunos volta a aumentar e permanece em alta nos anos posteriores, atingindo 26.308 alunos 

em 2019. Esse crescimento é atribuído, entre outros fatores, à reestruturação curricular dos 

cursos de graduação da universidade e à implantação em 2017 do programa UEG em Rede, 

com a oferta de cursos a distância. O Gráfico 14 a seguir apresenta a evolução de alunos 

matriculados na graduação e da pós-graduação lato e stricto sensu na UEG. 
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Gráfico14 ‒ Números de alunos na UEG de 1999 a 2019 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na UEG em Dados (2018e); Relatório institucional 2012 em perspectiva: 
gestão 2012-2016 (2013). 
 

Carvalho (2018) ressalta o crescimento do número de matrículas na educação superior 

em instituições públicas e privadas durante os governos neoliberais e o alto número de 

professores na educação básica e superior, atribuindo-os à mundialização das relações 

capitalistas e, consequentemente, da educação. Para ela, a formação de docentes tornou-se um 

tema relevante para um projeto de burguesia neoliberal. Nesse contexto, Chaui (2003) 

enfatiza que o professor vem se constituindo em importante intelectual orgânico da nova 

“pedagogia da hegemonia”, que se constituiu pela metamorfose ocorrida na sociedade civil na 

arena de lutas de interesses antagônicos que transformou a educação em espaço de prestação 

de serviço social e de conciliação de conflitos.  

Nesse cenário, conforme Chaui (2003), o professor, como formulador e disseminador 

da hegemonia burguesa nas sociedades capitalistas, passa a ocupar um papel significativo na 

agenda política da pública. No entanto, os professores podem metamorfosear-se em 

formuladores e disseminadores de uma hegemonia opositora. Carvalho (2018), por seu turno, 

afirma que, com a interiorização dos campi universitários, houve uma massificação da 

educação superior, pois a criação de novas universidades priorizava o ensino, em detrimento 

da pesquisa e da extensão. 

Cabe aqui discutir o papel social da UEG e qual a concepção de universidade que 

prevalece na instituição. De acordo com Oliveira e Ferreira (2008), os documentos da 
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universidade não são claros quanto à sua concepção e função social, e que, inclusive, em 

alguns deles fica claro que a universidade está mais voltada para a resolução de problemas do 

Estado do que à educação. A UEG, conforme os autores, apresenta um viés pragmático ao 

enfatizar uma preocupação com o desenvolvimento econômico e com o controle social a 

serviço do Estado, o que a descaracteriza como instituição, conforme apresentado por Chaui 

(2003). 

A UEG surge em meio a conflitos vivenciados pela própria comunidade acadêmica, 

além dos desafios referentes à infraestrutura, à qualificação dos profissionais e à falta de 

servidores efetivos. Além disso, havia também divergências entre os campi universitários, 

cujas realidades eram diferentes. Outro desafio que a própria comunidade acadêmica teve de 

enfrentar foi o projeto de lei enviado pelo governo à Assembleia Legislativa (AL) com a 

proposta de cobrança de mensalidades dos alunos da instituição, o que infringia os princípios 

estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases de Goiás (LDB-GO), a Lei complementar n.º 26, 

de 28 de dezembro de 1998, que estabelece: 

 
Art. 72 - As instituições de educação superior estaduais e municipais são financiadas 
respectivamente, com recursos do poder público estadual e municipal, garantindo o 
princípio da gratuidade do ensino, e o estabelecido pela Lei 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996. 
§ 1º - cabe aos Estados e aos municípios assegurarem, anualmente, em seu 
Orçamento Geral, recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das 
instituições da educação superior por elas mantidas. (GOIÁS, 1999b, p.  17). 

 

Tal proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da AL, porém, em 

decorrência de mobilizações em prol da gratuidade da UEG, conseguiu-se uma vitória parcial: 

os cursos regulares de graduação continuariam gratuitos, mas não os de licenciatura plena 

parcelada (LPP), de gestão e os tecnológicos, que, juntos, garantiam naquele período o maior 

número de matrículas. Todos os cursos que ficariam sujeitos à cobrança de mensalidades dos 

alunos eram geridos pela Fundação Universitária do Cerrado (FUNCER).  

Em 1999, o Decreto de n.º 5.130, de 3 de novembro, homologou o Estatuto da UEG, 

conceituando-a como “[...] uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, como caráter 

público, gratuito e laico” (GOIÁS, 1999a, p. 1). Porém, no documento não se trata da 

produção do conhecimento e da pesquisa, atividades prioritárias da instituição, o que vem a 

fortalecer o discurso político de priorizar os anseios do Estado, ou seja, a formação de mão de 

obra para o mercado de trabalho. 

O primeiro credenciamento da UEG foi expedido pela resolução do CEE n.º 01/2002 

de 28 de janeiro de 2002, visto que a IES herdou o credenciamento da antiga UNIANA e das 
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IES isoladas. Assim, seu credenciamento foi concedido até 31 de março de 2003, pois previa 

que a UEG regularizasse várias questões internas, dentre elas: qualificação docente, 

infraestrutura dentre outros. Posteriormente foi protocolado ao CEE um novo pedido de 

recredenciamento da IES. Foram realizadas visitas em lócus e uma equipe de especialistas 

elaborou um documento que apresentava o diagnóstico da universidade e no parecer final fez 

a concessão do recredenciamento condicionado à assinatura de um termo de compromisso 

entre a UEG, o CEE, e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) se comprometendo a resolver as 

fragilidades apresentadas no diagnóstico (CARVALHO, 2017). 

Em 2011, foi homologado um novo Estatuto da UEG, pelo Decreto de n.º 7.441, de 8 

de setembro, revogando o Decreto n.º 5.130/1999. Algumas alterações foram realizadas, 

inclusive, no art. 5, que trata dos objetivos da UEG, a fim de buscar desenvolver a tríade 

ensino, pesquisa e extensão. 

 
I - formar, graduar e pós-graduar profissionais nas diversas áreas, preparando-os 
para o mundo do trabalho e cidadania, contribuindo para o desenvolvimento de 
Goiás e do Brasil; 
II - promover o desenvolvimento e a divulgação da ciência, da tecnologia, da 
reflexão e da cultura em suas várias formas; 
III - realizar e incentivar pesquisas necessárias para o desenvolvimento científico e 
tecnológico e a preservação do meio ambiente; 
IV - formar profissionais qualificados para o exercício da investigação científica e 
tecnológica, nos diversos campos do saber, tais como atividades econômicas, 
políticas, sócio-culturais, artísticas, dentre outras; 
V - difundir conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos, patrimônios 
comuns da humanidade e especificamente da vida do povo goiano e do cerrado; 
VI - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, em todos os níveis e 
modalidades, por meio de programas destinados à formação continuada de 
profissionais em diversos campos de atuação; 
VII - buscar a qualidade na ação e na produção das atividades de ensino, de pesquisa 
e de extensão. 
VIII - interagir com a sociedade pela participação de seus professores, alunos, 
gestores e pessoal técnico-administrativo em atividades comprometidas com a busca 
de soluções para problemas regionais e nacionais; 
IX - contribuir para a melhoria da gestão dos organismos, entidades públicas 
governamentais e não governamentais, bem como empresariais e do terceiro setor; 
X - prestar serviços especializados à comunidade, estabelecendo com ela, relação de 
reciprocidade; 
XI - cooperar com outras universidades e organismos públicos nacionais e 
estrangeiros nas atividades culturais, científicas, tecnológicas e educacionais. 
(GOIÁS, 2011, p. 2). 

 

Embora com poucas alterações, ainda prevalece no Decreto de n.º 7.441/2011 o 

compromisso explícito com a formação de mão de obra para atender as necessidades 

regionais, sendo a UEG caracterizada como 
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[...] Produtora de conhecimento novo que atenda as demandas da sociedade goiana; 
Formadora de profissionais da educação focados no contexto atual; [...] Formar 
universitários competentes, íntegros e preparados para a busca de soluções dos 
problemas sociais; Ser referência em educação com qualidade, pertinência e 
compromisso com a sociedade. (UEG, 2011, p. 20). 

 

No decorrer dos anos, a concepção e as funções da UEG sofrem um novo 

redimensionamento. De acordo com os documentos que foram sendo publicados, nota-se que 

“[...] do enfoque mais economista, do local, do regional, abre-se para a produção do 

conhecimento e da sua articulação com o plano nacional” (OLIVEIRA; FERREIRA, 2008, p. 

207). 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2010-2019) da UEG, a 

missão da universidade é “[...] produzir e socializar o conhecimento científico e o saber, 

desenvolver a cultura e a formação integral de profissionais e indivíduos capazes de se 

inserirem criticamente na sociedade e promoverem a transformação da realidade 

socioeconômica do Estado de Goiás e do Brasil” (UEG, 2010, p. 19). Essa missão mostra que, 

mesmo com as fragilidades institucionais e recursos estatais escassos, a UEG demostra sua 

relevância social e acadêmica. Consequentemente, a contribuição da instituição tem a 

premissa de minimizar as desigualdades socioeconômicas entre as regiões desenvolvidas e 

aqueles em desenvolvimento. De acordo com Brzezinski et al. (2006, p. 87), a instituição 

“[...] conta com o apoio das prefeituras municipais quanto à infraestrutura física, além das 

prefeituras auxiliarem na aquisição de terrenos e/ou aproveitamento de infraestruturas já 

existentes”.  

Evidentemente, a partir do histórico da universidade, observa-se que houve um 

crescimento desordenado da instituição. A UEG possui os velhos problemas das faculdades 

estaduais, no entanto, sua expansão continua. Em 1999, conforme já visto, foram 13 

faculdades que se uniram com a UNIANA para formar a instituição; em 2006, a UEG já 

possuia 25 campi e esse número vem crescendo gradativamente, chegando a 41 este ano. E a 

universidade continua investindo na educação a distância, com a criação do Centro de Ensino 

e Aprendizagem em Rede (CEAR), 15 polos de EaD e dois convênios municipais. No entanto, 

observa-se que o processo expansionista da UEG tem se efetivado historicamente sem 

condições básicas para o funcionamento das IES. 
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Figura 7 – Localização dos campi universitários da UEG em Goiás em 2019 

 

Fonte: UEG (2017). 
 

As ações de expansão da UEG mostram a existência de algum mecanismo de barganha 

política, pois observa-se que, geralmente em ano de eleições, várias unidades/campi são 

criadas, assim como cursos. Em 2006, ano de eleição para governador, foram criadas as 

unidades universitárias de educação a distância em Anápolis, de Aparecida de Goiânia, Edéia, 

Goiânia (unidade Laranjeiras), Jataí, Mineiros, Niquelândia, Palmeiras de Goiás, Pirenópolis, 

Senador Canedo e Trindade.  

Em 2017, ano que antecedeu as eleições para governador do Estado e deputados 

federais e estaduais, novamente ocorre uma nova expansão da universidade, apesar de ainda 

continuar com orçamento restrito e irregularidades a serem resolvidas a pedido do Ministério 

Público estadual, tal como o número excessivo de contratos temporários, fato esse que afeta a 

política interna da instituição, pois cria estruturas que possibilitam práticas clientelistas. A 
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esse respeito, diz Carvalho (2017, p. 89): “O clientelismo também está ligado a situações que 

envolvem inúmeros privilégios obtidos através do aparelho do Estado por meio das ações de 

indivíduos que se sentem donatários do patrimônio público e o utilizam para obter benéficos 

próprios”.  

Desde 2012, uma proposta de redesenho da universidade vem sendo discutida e prevê 

enxugamento de campi e cursos, mas, apesar disso, em 2017 seis campi ‒ Aparecida de 

Goiânia, Iporá, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Uruaçu ‒ receberam cursos de 

Medicina, Direito e Psicologia. Além da criação de cursos, foi também expressiva no período 

a expansão da UEG em Rede, com a criação de polos de EaD nos municípios em que não há 

campus da instituição, com cursos de Pedagogia (licenciatura – 4 anos), Administração 

(bacharelado – 4 anos) e Gestão Pública (superior de Tecnologia – 2 anos). É relevante 

destacar que essa expansão é incoerente com o PDI 2010/2019 da universidade, cujo texto 

considera que “[...] a instituição completou sua fase de implantação e expansão física e nesse 

momento necessita de consolidação acadêmica” (UEG, 2010, p. 2). 

 No decorrer dos anos, a estrutura da UEG modificou-se gradativamente, e atualmente 

a IES apresenta a estrutura administrativa mostrada na Figura 8 a seguir. 
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Figura 8 ‒ Organograma da UEG – Lei n.º 17.257/2011 

 
Fonte: UEG (2016a)41.  

 

A UEG oferta, conforme dados coletados no I semestre de 2019, 42 tipos de cursos 

presenciais em nível de bacharelado, licenciatura e superior de Tecnologia (tecnólogo), 

conforme se apresenta no Quadro 17. 

 

 

                                                 
41 Disponível em: http://cdn.ueg.edu.br/source/portal_ueg_306/conteudo_extensao/10032/UEG_Geral_4.jpg/. 

 

http://cdn.ueg.edu.br/source/portal_ueg_306/conteudo_extensao/10032/UEG_Geral_4.jpg
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Quadro 17 – Cursos de graduação presencial ofertados pela UEG e nível 

Fonte: UEG (2019a)42. 

                                                 
42 Disponível em: http://www.ueg.br/exec/listagem_cursos_graduacao/. Acesso em: 18 out. 2019. 

 

Cursos oferecidos 
 

 

Nível 
1 Administração Bacharelado 
2 Agronomia Bacharelado 
3 Arquitetura e urbanismo Bacharelado 
4 Ciências contábeis  Bacharelado 
5 Cinema e audiovisual Bacharelado 
6 Design de moda Bacharelado 
7 Direito Bacharelado 
8 Educação Física Bacharelado 
9 Enfermagem Bacharelado 
10 Engenharia Agrícola Bacharelado 
11 Engenharia Civil Bacharelado 
12 Engenharia Florestal Bacharelado 
13 Farmácia  Bacharelado 
14 Fisioterapia Bacharelado 
15 Medicina Bacharelado 
16 Medicina Veterinária Bacharelado 
17 Psicologia Bacharelado 
18 Química Industrial Bacharelado 
19 Sistemas de Informação Bacharelado 
20 Turismo e Patrimônio  Bacharelado 
21 Zootecnia Bacharelado 
22 Ciências Biológicas Licenciatura 
23 Educação Física Licenciatura 
24 Física Licenciatura 
25 Geografia Licenciatura 
26 História Licenciatura 
27 Letras/português/inglês Licenciatura 
28 Matemática Licenciatura 
29 Pedagogia Licenciatura 
30 Química Licenciatura 
31 Agroecologia Superior de tecnologia 
32 Agronegócio Superior de tecnologia 
33 Alimentos Superior de tecnologia 
34 Análise e desenvolvimento de sistemas Superior de tecnologia 
35 Design de moda Superior de tecnologia 
36 Estética e cosmética Superior de tecnologia 
37 Gastronomia Superior de tecnologia 
38 Gestão pública Superior de tecnologia 
39 Hotelaria Superior de tecnologia 
40 Logística Superior de tecnologia 
41 Mineração Superior de tecnologia 
42  Redes de computação Superior de tecnologia 

http://www.ueg.br/exec/listagem_cursos_graduacao/
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 Esses cursos são ofertados em vários campi da IES, totalizando 152 graduações 

presenciais e cinco em EaD, em nível de licenciatura, bacharelado e superior de Tecnologia. 

Desse total, Campos (2019) afirma que 15 foram cursos de uma única edição, por isso, são 

identificados como de oferta limitada, e alguns deles eram estruturados em módulos ou cursos 

modulares.  

Gráfico 15 – Evolução do número de cursos permanentes e cursos de oferta limitada – 2010 a 
2018 

 
Fonte: Campos (2019). 

 

A UEG, segundo Oliveira e Ferreira (2008, p. 208), “[...] situa-se, em alguns 

documentos, como a segunda maior universidade pública do Brasil em relação ao quantitativo 

de alunos matriculados na graduação”, taxa essa em que há bastante expressividade em 

relação a discentes matriculados em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. Outro ponto 

relevante no que diz respeito à graduação, é que o percentual de alunos matriculados nos 

cursos de licenciatura é de 55%, legado da IES, enquanto o percentual de estudantes do sexo 

feminino chega a 62,6% (Figura 9).  
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Figura 9 ‒ Número de alunos na UEG em 2018 por nível de formação 

 

Fonte: UEG (2018e). 
 

Sabendo que o foco da UEG ainda continua no ensino e nos cursos de licenciatura, 

observa-se que há políticas de incentivo a pesquisas e programas de extensão na IES. A 

política de pesquisa concentra-se nas áreas básicas do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e são geridas pela Pró-Reitora de 

Pesquisa e Pós-Graduação, por meio da Coordenação de Pesquisa. De acordo com o PDI, 

UEG (2010), os projetos são classificados em duas categorias, internos e externos, e são 

acompanhados pelo Comitê Institucional de Pesquisa da UEG. 

De acordo com os dados da UEG (2018e), no que tange ao quantitativo de pesquisas, a 

IES totaliza 1.495 projetos nas áreas específicas, e possui 746 estudantes em projetos de 

iniciação científica e 92, em iniciação tecnológica, o que caracteriza um incentivo à pesquisa 

na instituição. 
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Figura 10 ‒ Quantitativo de projetos de pesquisa na UEG em 2018 

 
Fonte: UEG (2018e). 

 

  De acordo com Brzezinski et al. (2006, p. 38),  

 
[...] a política para pesquisa, na UEG, tem como prioridade a pesquisa cooperativa, 
enfocando o regional, o interdisciplinar e o interinstitucional. O estabelecimento dos 
núcleos temáticos baseia-se em dois critérios: pessoal capacitado disponível na 
instituição e contribuição para o desenvolvimento sustentável da Região Centro-
Oeste. Destacam-se, entre as temáticas que orientam a implementação dos projetos 
de pesquisa: Meio Ambiente, Ciências Agrárias, Educação, História, Memória 
Sócio-Econômica e Ciências do Movimento Humano.  

 

No que refere à extensão, as diretrizes norteadoras das ações na UEG respaldam-se em 

programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços e produtos acadêmicos nas áreas 

temáticas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, 



172 
 

Tecnologia e Trabalho (BRZEZINSKI et al., 2006). Atualmente a IES conta com 1.111 ações 

de extensão (UEG, 2018e). 

Figura 11 ‒ Quantitativo de ações de extensão na UEG em 2018 

 

 
Fonte: UEG (2018e). 

 

A UEG possui uma política de pós-graduação que objetiva a qualificação acadêmico- 

científica e o estímulo à formação de especialistas, mestres e doutores. Também visa a 

institucionalização dos programas lato sensu, na modalidade presencial e a distância (UEG, 

2010). 

De acordo com Campos (2019), a UEG ofereceu em 2019 um total de 59 cursos lato 

sensu (especialização), número que pode variar, pois, embora possa haver mais de uma 
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edição de determinados cursos, uma vez que a oferta não é necessariamente regular. Dessas 

especializações, apenas três são ofertadas na modalidade EaD. Em cursos de pós-graduação 

stricto sensu, a IES possui 14 mestrados e dois doutorados, conforme se verifica no Gráfico 

16 a seguir. 

Gráfico 16 ‒ Cursos de pós-graduação stricto sensu da UEG 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados da UEG (2018e). 
 

Mesmo com os avanços apresentados, a UEG ainda possui outro desafio a ser 

superado, que é o de aumentar o quadro de funcionários efetivos.  De acordo com Campos 

(2019), o número de profissionais em 2018 era de 1.576 técnicos administrativos e 1.873 

docentes, sendo que 45% dos docentes e 64% dos técnicos administrativos possuíam 

contratos temporários. O corpo docente da instituição é formado por 654 mestres e 549 

doutores, e o corpo administrativo, por 30 profissionais, entre mestres e doutores.  
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Figura 12 ‒ Número de técnicos administrativos e docentes da UEG em 2018 

 
Fonte: UEG (2018e). 

 

A UEG possui, portanto, expressiva atuação no Estado de Goiás e apresenta-se em 

constante desenvolvimento, embora, como destaca Campos (2019), tenha muitos desafios 

ainda a serem superados. Tais desafios evidenciam que a instituição possui limitações e 

possibilidades, e vivencia várias dificuldades acadêmicas e materiais para sua consolidação 

como universidade pública, gratuita e de qualidade. O autor ainda ressalta a necessidade de a 

instituição aperfeiçoar seu planejamento, aumentar o quantitativo de docentes efetivos e 

técnicos administrativos, além de equacionar seu financiamento. 

 

3.1.2  UEG: EaD, CEAR, polos e disciplinas semipresenciais 

 

Como já mencionado nos capítulos anteriores, a EaD é uma experiência recente no 

Brasil, e especialmente na UEG. A modalidade passa por um processo de amadurecimento 

diante de uma trajetória repleta de desafios desde sua criação. A história da EaD na UEG tem 

início no ano 2000, com a proposta de criação da UEG Virtual. A IES passa a contar com a 

implantação da modalidade via projetos de consórcios entre a Universidade Virtual do Brasil 

(UniRede) e a Universidade Virtual do Centro-Oeste (Univir-CO). As primeiras ações em 
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EaD na UEG ocorreram em 2001, ao participar dos encontros do Consórcio Univir-CO e 

também mediante a oferta do Curso Excel Básico aos funcionários da IES via EaD, conforme 

afirmam Stacheira et al. (2015).  

 Ainda de acordo com os autores, em 2002, com base nesse embrião já iniciado na 

UEG, o impulso da modalidade veio com a transformação da UEG Virtual em Centro de 

Educação Aberta e Continuada e a Distância (CEAD), que possuía uma estrutura básica com 

apenas um canal de internet turbo, e cinco computadores: dois de mesa, que funcionavam 

como servidores, e três para gestão das atividades. Porém, mesmo com essa estrutura simples, 

em 2004 a UEG lança um edital para selecionar propostas de docentes para desenvolver e 

montar cursos em EaD. Assim, teve início o Curso de Contadores de Histórias, considerada a 

iniciativa piloto da modalidade na instituição. Seu objetivo era 

 
[...] validar o material didático e testar o Modular Object Oriented Dynamic 
Learning Environment (Moodle) como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
Nesse período, o Cead também ofertava o curso de Excel Básico, Excel Avançado e 
Power Point. Além disso, preparava os projetos dos cursos de Tecnologias em EaD, 
Lógica de Programação, Moodle e Formação Pedagógica em EaD. Esses primeiros 
elementos de incentivo também incluíram convênios firmados pela UEG com a 
Escola de Governo de Goiás, com a Agência Goiana de Administração e Negócios 
Públicos (Aganp) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-GO) 
para a oferta de cursos presenciais. Por meio do consórcio Univir-CO, em conjunto 
com a Universidade Federal de Goiás (UFG), também foram propostos e planejados 
os cursos de especialização em Educação e Multimídia e em Gestão Pública, ambos 
na modalidade a distância. (STACHEIRA et al., 2015, p. 31). 

 

Ainda em 2004, a UEG viabiliza a participação no Consórcio Setentrional 43 para 

impulsionar a oferta de cursos de licenciatura. Nesse sentido, foi ofertado o curso de 

licenciatura em Biologia na modalidade EaD, uma parceria entre UEG, UnB e UFG, com a 

oferta de 200 vagas. É mister salientar que até aquele momento as ações em EaD estavam 

vinculadas a Pró-Reitoria de Extensão e de Assuntos Estudantis, quando então passaram para 

a competência da Pró-Reitoria de Graduação, articulada com a Reitoria da universidade. 

Em 2005, a UEG participa da oferta de novas turmas de graduação em Biologia por 

meio do Consócio Setentrional. Nesse momento também foi proposta a oferta de vagas para 

cursos de graduação em Física, em parceria com a UFG, a Universidade Federal do Pará 

(UFPA), a Universidade Federal de Santa Cruz (UESC), a Universidade Católica de Goiás 

(UCG), a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e a Universidade Católica de Brasília 

                                                 
43  Formado por instituições públicas de Ensino Superior membros dos consórcios regionais Univir-CO, Norte e Nordeste, no 
âmbito da UniRede, o Consórcio Setentrional envolveu a UEG, a UnB, a UFG, a Universidade Federal do Pará (UFPA), as 
Universidades Federal e Estadual do Mato Grosso do Sul (UFMS e UEMS, respectivamente), a Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC), a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e a Universidade Federal do Tocantins (UFTO). 
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(UCB). Ainda nesse ano, a UEG assinou o acordo de cooperação técnica com o Banco do 

Brasil e com a UFG, mediante o qual teve início o projeto piloto do Curso de Administração 

na modalidade a distância, pelo sistema UAB. 

 
Esse também foi um marco importante na trajetória da EaD na UEG, pois ao mesmo 
tempo em que progredia a agenda da educação a distância na Universidade o 
governo de Goiás realizava uma ampla reforma administrativa nos órgãos do Estado, 
por meio da lei n.º 15.804 de 13 de novembro de 2006. Dentre as estruturas previstas 
no texto legal, criou-se dentro da UEG a Unidade Universitária de Educação a 
Distância – UnUEAD, nos moldes das demais unidades universitárias presenciais. 
(STACHEIRA et al., 2015, p. 32). 

 

Em 2006, o CEAD passa a ser denominado Unidade Universitária de Educação a 

Distância (UnUEAD). Com estrutura organizacional composta por um diretor acadêmico 

eleito, coordenadores, equipe de suporte tecnológico, além de uma equipe cujos membros 

permaneciam vinculados a seus campi, porém, atuavam na UnUEAD em diferentes projetos, 

permitindo o aproveitamento de diferentes equipes de trabalho com competências e 

desempenhos diversos. Essas experiências representavam a possibilidade de a UEG alcançar o 

credenciamento experimental proposto pelo MEC às IES proponentes e participantes do 

sistema UAB. Assim, em 2008, a UEG submeteu sua proposta da oferta do Curso de Biologia 

a distância de forma autônoma, o que garantiu o seu acesso oficial ao sistema UAB, 

garantindo assim financiamento para ações em EaD. A partir dessa ação, novas parcerias 

foram estabelecidas, e novas ofertas de cursos de graduação e aperfeiçoamento profissionais 

foram ofertados. 

A partir da criação da UnUEAD, a EaD ganha espaço e ascensão na agenda 

institucional. Nesse processo de busca pela consolidação e institucionalização da modalidade 

na IES, ocorre o credenciamento em caráter experimental da UEG, por meio das portarias do 

MEC n.º 1.050, de 22 de agosto de 2008, e n.º 858, de 4 de setembro de 2009, para a oferta de 

cursos na modalidade a distância via sistema UAB. A expansão da EaD na UEG ocorre por 

meio da oferta de cursos de graduação e pós-graduação em 15 polos do Estado de Goiás. A 

UnUEAD, além de ofertar cursos de graduação e pós-graduação, participou de iniciativas de 

formação continuada para docentes e técnicos administrativos da própria IES, e também 

integrou as modalidades presencial e a distância com a oferta de disciplinas semipresenciais, 

por meio do Programa de Ensino e Aprendizagem em Rede (PEAR). 

Em 26 de agosto de 2013, a Portaria/GAB n.º 801 da UEG designa servidores, 

representante da pró-reitoria de graduação, pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e 

docentes dos campus universitários, estudiosos da EaD, para comporem uma comissão que 
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teve por objetivo  constituir o grupo de trabalho (GT) de Política de Educação a Distância da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG). Esse grupo visava propor uma Política Institucional e 

um novo modelo de EaD para a Universidade Estadual de Goiás – UEG. Os trabalhos 

partiram de quatro frentes: 

 
- Estudo de cenário para o diagnóstico do modelo de Educação a Distância – EaD 
existente na Universidade.  
- Estudo desta modalidade educacional para estabelecer os princípios gerais para 
nortear a proposição.  
- Estudo das tendências atuais de EaD para estabelecer indicadores de caminhos a 
serem seguidos.  
- Estudo comparativo do atual desenho com outros modelos de EaD em 
Universidades públicas do país (Estaduais e Federais) para subsidiar a nova proposta 
de institucionalização da EaD. (UEG, 2014c,  p. 3). 

 

As propostas do GT de EaD, visava a incorporação das pesquisas e produções 

empreendidas pelo corpo docente da referida IES e o avanço nas propostas existentes. Desse 

modo foi realizado um diagnóstico da EaD na IES observando as limitações internas e 

externas, aspectos positivos e perspectivas na UnUEAD. A partir desse diagnóstico o GT 

realizou visita técnica a UnUEAD afim de analisar a estrutura física, pedagógica, tecnológica 

e profissionais. Posteriormente foi elaborado uma proposta de reestruturação da EaD na UEG, 

amparando-se também em visitas realizadas em outras IES, em documentos oficiais do MEC 

e documentos da própria UEG. Essa proposta se organizou em três dimensões: política, 

desenho e modelo do sistema de EaD para UEG (UEG, 2014c). 

Essa proposta traz uma concepção de EaD para UEG em que: 

 
Parte do pressuposto de que a modalidade não se resume a uma ou inovadora 
metodologia, nem à simples aplicação das TIC na educação, não levando em conta 
os sujeitos e seu contexto histórico e social. Não se alinha, ainda, à oferta de pacotes 
educacionais que massificam o saber e despersonalizam o aluno. (UEG, 2014c,        
p. 31). 

Em 2014 a Unidade Universitária da UEG de Anápolis (UnUEAD), responsável pela 

educação a distância (EaD), foi transformada por meio Resolução/CsU n.º 702, de 3 de 

dezembro em Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) e posteriormente 

homologada pela Lei estadual n.º 18.934, de 16 de julho de 2015, o qual deixou de ser uma 

unidade universitária (UnU) de administração direta e passou a ser um órgão executivo-

acadêmico da administração indireta ligado à Reitoria, atendendo ao processo de 

reestruturação da política de EaD na universidade.  
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Figura 13 – Organograma do CEAR/UEG  

Fonte: Coordenação Geral do CEAR44. 

 

 

 

                                                 
44 Solicitação via memorando a coordenação geral do CEAR, 2019. 
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De acordo com Stacheira et al. (2015), o CEAR é considerado um elemento 

estratégico para a educação a distância na UEG, visto que pode desempenhar um papel 

inovador na nova estrutura e nas diretrizes curriculares da instituição, além de impulsionar a 

modalidade na IES. O CEAR centraliza a gestão e a oferta de cursos de graduação e pós-

graduação na modalidade EaD, que são desenvolvidos nos polos localizados nos campi da 

IES e/ou em outros espaços.  

 
Além dos cursos de graduação e pós-graduação, o Centro conta, em parceria com a 
Pró-Reitoria de Graduação – PrG, com o Programa de Capacitação e Planejamento 
para a oferta da Semipresencialidade, que se dá por meio da capacitação de 
docentes, planejamento e oferta de disciplinas semipresenciais até o limite de 20% 
da carga horária de cursos presenciais. Também em parceria com a Pró-reitoria de 
Graduação (PrG), desenvolve o Programa de Ensino e Aprendizagem em Rede – 
PEAR, por meio do qual oferta disciplinas na modalidade a distância, que podem 
servir aos cursos presenciais, aos alunos em dependência e para a integralização dos 
créditos do Núcleo Livre da Estrutura Curricular vigente na Universidade. (UEG, 
2019b, p. 1). 

 

Em 2018 a UEG cria o programa “UEG em Rede” o qual foi aprovado pela resolução 

do CsA n.º 906 de 14 de junho de 2018  que delibera no artigo 1º que o programa: 

 
[...] é um instrumento da Universidade Estadual de Goiás (UEG) com vistas à 
universalização do acesso ao ensino superior e ao fortalecimento da sua presença e 
da sua participação em todos os municípios goianos, mediante a oferta de cursos na 
modalidade “em rede”. (UEG, 2018b, p. 2).   

 

No final do I semestre de 2019 era ofertado na UEG cursos de graduação, pós-

graduação, extensão e disciplinas semipresenciais nos 41 campi e 17 polos de EaD da IES. De 

acordo com Campos (2019), antes da criação da UEG, a educação superior estadual estava 

restrita a cerca de 10 municípios. Em 2019, constata-se que a IES alcança 39 municípios, com 

ensino presencial, e com a UEG em Rede (EaD) chegando a 246 cidades do Estado, 

possibilitando a oportunidade de acesso a cursos de graduação, extensão e pós-graduação 

(Figura 14).  
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Figura 14 ‒ Campi, polos de EaD e cidades atendidas pelo Programa UEG em Rede no ano de 
2018 

 
Fonte: UEG (2018e).  

 

De acordo com site oficial do CEAR/UEG45, em 2019 houve redução de recursos 

públicos estaduais  para UEG e com isso acarretou uma alteração  no número de cursos de 

graduação ofertados pela IES na modalidade a distância, sendo ofertados apenas os de 

licenciatura em Pedagogia, História e Computação, e de bacharelado em Administração 

                                                 
45 Disponível em: http://www.cear.ueg.br/conteudo/3989_polos.  

http://www.cear.ueg.br/conteudo/3989_polos
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Pública, porém, com aumento do número de vagas. Em nível de pós-graduação foram 

ofertados somente: Gestão Pública, Gestão Municipal e Gestão em Saúde. 

No quadro 18 apresenta-se os polos de EaD da UEG com os respectivos cursos 

ofertados no ano de 2019, no espaço da UAB. 

Quadro 18 ‒ Polos e cursos ofertados pela UEG/UAB46 na modalidade EaD em 2019 

 
 

Polos de 
EaD na 

UEG/UAB 

 
Coordenador (a)/ Fone/ E-mail 

 
Cursos de Graduação 

 
Especializações 

Águas 
Lindas de 
Goiás 

Dalmo Coelho da Silva 
Telefone: (61) 99260-5040 (Dalmo) / 
(61) 99381-3523 (Jorge) / (61) 
98463-3927 
E-mail: dalmodiretor@hotmail.com / 
secretaria@polouab.com  

Licenciatura em História 
Bacharelado em 
Administração Pública 
Licenciatura em Pedagogia 

Gestão Pública 

Alexânia Flávia Lopes Lima  
Telefone: (62) 99305-7424 
E-mail: uab.alexania@gmail.com 

Bacharelado em 
Administração Pública 
Licenciatura em Computação 
Licenciatura em História 
Licenciatura em Pedagogia  

Gestão Pública 
Gestão em Saúde 

Alto Paraíso 
de Goiás 

Marta Conceição da Silva 
Telefone: (62) 3446-1371 
E-mail: 
coord.uab.alto.go@gmail.com  

Licenciatura em Computação 
Licenciatura em História 
Licenciatura em Pedagogia 

Gestão Pública 

Aparecida de 
Goiânia 

Marlene Maria de Figueiredo 
Telefone: (62) 3545-4818 
E-mail: cmepuab@gmail.com 

Licenciatura em Ciências 
Biológicas 
Licenciatura em Computação 

_ 

Catalão Eliana Machado Canedo Borges  
Telefone: (64) 3442-2572 / (64) 
3411-3105  
E-mail: elianacatalao@gmail.com 

Licenciatura em Computação 
Licenciatura em História 
Licenciatura em Pedagogia 

Gestão Pública 
Municipal 

Formosa Dione Antônio de Castro 
Telefone: (61) 3631-1395 
E-mail: 
polouabformosa@hotmail.com  

Bacharelado em 
Administração Pública 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas 
Licenciatura em Computação 
Licenciatura em História 

Gestão Pública 
Municipal 
Gestão em Saúde 

Goianésia Daguimar de Fátima Miranda 
Lombardi 
Telefone: (62) 3935-1104 
E-mail: 
polouabgoianesiago@gmail.com                                                                  

_ Gestão Pública 
Municipal 
Gestão em Saúde 

Inhumas Lucineide Maria de L. Pessoni 
Telefone: (62) 3514-4389 
E-mail: 
polouabinhumas09@gmail.com  

_ Gestão Pública 
Municipal 
Gestão em Saúde 

                                                 
46 Em Goianésia o polo de EaD/UAB, o qual geralmente oferece cursos de graduação e pós-graduação funciona 
em espaço distinto do campus Goianésia. Ressaltamos, que em 2019 não houve oferta de curso de graduação no 
polo UEG/UAB devido redução de recursos destinados a modalidade. 
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Jaraguá  
Osmar Domingos 
Telefone: (62)3326-4128 / (62) 3326-
4128 
E-mail: dir.jaragua@ueg.br                    

Licenciatura em Computação 
Bacharelado em 
Administração Pública 

Gestão em Saúde 

Jussara Kelly Cristina Silva 
Telefone: (62) 3373-3503 
E-mail: ntejussara@seduc.go.gov.br      

Licenciatura em Computação Gestão Pública 
Municipal 
 
Gestão em Saúde 

Mineiros Lenilda Silva Brito Rezende 
Telefone: (64) 3661-0021 
E-mail: uabmineiros@gmail.com  

Licenciatura em Ciências 
Biológicas 
Licenciatura em Computação 
Licenciatura em História 
Licenciatura em Pedagogia 

Gestão Pública 
Municipal 

Niquelândia Polo Municipal: Rosângela Aparecida 
Ramos Lima 
Polo Associado: Artemes Souza Lima 
Rocha 
Telefone: (62) 3354-1571 / (62) 
3354-1571 
E-mail: 
polouabniquelandia@gmail.com    

Licenciatura em História 
Licenciatura em Pedagogia 
Bacharelado em 
Administração Pública 

Gestão Pública 

Posse Maria Aparecida P. De Melo 
Telefone: (62) 3481-4060 /(62) 3481-
4059 
E-mail: polouabposse@yahoo.com.b 

Licenciatura em Pedagogia _  

Santo 
Antônio do 
Descoberto 

Marly Abrão Araújo 
Telefone: (61) 3626-2275 
E-mail: marly1gf@yahoo.com.br               

Licenciatura em História 
Licenciatura em Pedagogia 
Bacharelado em 
Administração Pública 

Gestão em Saúde 

São Simão Niciene de Souza 
Telefone: (64) 3658-2465 / (64) 
3553-9512                                                          
E-mail: 
polouabsaosimao@gmail.com 

Licenciatura em Pedagogia 
Licenciatura em Computação 
Licenciatura em História 

Gestão Pública 
Municipal 
Gestão em Saúde 

Uruaçu Márcia Mendes Marques de Oliveira 
Telefone: (62) 3357-6687/ (62) 3357-
1500 
E-mail: 
uab.polouruacu@hotmail.com    

Bacharelado em 
Administração Pública 

_ 

Uruana Cleonice Borges Ribeiro 
Telefone: (62) 3344-1376 
E-mail: polouaburuana@gmail.com 

Licenciatura em Pedagogia 
Licenciatura em Computação 
Licenciatura em História 

Gestão Pública 
Gestão Pública 
Municipal 

Fonte: UEG (2019d)47.  
 

Além dos polos de EaD da UEG/UAB a instituição conta com o Programa de Ensino e 

Aprendizagem em Rede (PEAR) é o resultado de uma parceria entre o CEAR e a Pró-Reitoria 

de Graduação – PrG para oferta da modalidade EaD.  

 

 

                                                 
47 Disponível em: http://www.CEAR.ueg.br/conteudo/3989_polos. 
 

http://www.cear.ueg.br/conteudo/3989_polos
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De acordo com a UEG (2018c, p.15), o PEAR tem como objetivo 

 
[...] promover a integração e a convergência de disciplinas curriculares dos cursos de 
graduação presencial da UEG, com o uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), bem como propiciar alternativas para que os discentes ampliem 
suas oportunidades de integralização curricular e de acesso às tecnologias (art. 46) 

 

O PEAR não promove uma simples substituição de modalidades, e sim propicia 

alternativas para que os estudantes das IES ampliem suas oportunidades de integralização 

curricular por meio das tecnologias digitais educacionais. De acordo com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) da UEG (2011, p. 38), 

 
[...] a Educação a Distância firma-se como alternativa viável para enfrentar o desafio 
da educação contemporânea em romper as barreiras de espaço e tempo, pois permite 
atender à demanda educacional interna dos cursos de graduação da UEG. A 
Educação a Distância, em suas ações educativas respaldadas pela legislação, permite 
a interação com a educação presencial, pois, embora distintas, são compatíveis, o 
que possibilita a convergência das mesmas.  Com esses pressupostos, a UEG 
procura inserir esta modalidade de educação nos seus cursos de graduação 
presencial, mediante a regulamentação da oferta de disciplinas na graduação para os 
acadêmicos dos cursos regulares, com a adoção de ações efetivas e criteriosas que 
dão sustentação às práticas de ensino para uma educação de qualidade.  

 

De acordo com o CEAR (UEG, 2019b), o PEAR surgiu a partir do Projeto Sistema de 

Integração e Convergência entre as Modalidades de Educação Presencial e a Distância, 

resultado do Edital n.º 15, de março de 2010, publicado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), no âmbito do sistema UAB.  

As disciplinas ofertadas pelo PEAR, busca propiciar aos discentes da UEG  

 
[...]integralização de créditos do Núcleo Livre da estrutura curricular da 
Universidade; 
às demandas dos Cursos/Câmpus da UEG, principalmente, na ausência de docentes 
ou para composição do cronograma de oferta de disciplinas; 
às demandas específicas das Pró-Reitorias da UEG; 
a acordos, convênios ou parcerias; 
aos discentes de outras Instituições de Ensino Superior. (UEG, 2019b, p. 1). 

 

De acordo com o entrevistado G1 (2019), desde 2015/2 vêm sendo implementadas na 

UEG as disciplinas oferecidas pelo PEAR para atender às demandas internas de estudantes 

das matrizes curriculares de 2015 dos cursos de graduação presencial, assim como a 

estudantes de outras IES. Conforme relata o entrevistado, a oferta de disciplinas, assim como 

o quantitativo de matrículas nos quatro primeiros semestres, é inferior ao registrado nos 

quatro últimos semestres, em consequência do processo de implementação do PEAR (Tabela 
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9), ou seja, com o passar dos anos, tanto estudantes quanto professores vão aderindo à nova 

modalidade de ensino. 

Tabela 9 – Quantitativo de disciplinas e matrículas – PEAR – 2015/2 a 2019/2 

Ano Número de disciplinas ofertadas pelo 
PEAR 

Número de estudantes  
matriculados 

2015/2 05 100 
2016/1 03 105 
2016/2 08 200 
2017/1 05 250 
2017/2 23 1.110 
2018/1 22 1.320 
2018/2 30 1.750 
2019/1 30 1.700 
2019/2 38 2.500 

Fonte: Entrevistado G1 (2019). 

 

O programa disponibiliza disciplinas a distância aos estudantes da UEG e de outras 

IES conforme a demanda, e para que as disciplinas se efetivem é necessário que haja no 

mínimo 25 estudantes matriculados e no máximo, 5048. De acordo com dados do PEAR 

(UEG, 2019b), no segundo semestre de 2019 foram ofertadas 38 disciplinas a distância, 

demonstrando um quantitativo superior ao semestre anterior. Esse aumento também pode 

estar ocorrendo pois, 

 
[...] estrategicamente, a UEG terá que passar por um redesenho institucional para 
superar a crise financeira atual. E a Educação a Distância será fundamental nesse 
processo. Não somente com as disciplinas semipresenciais, mas com outros 
programas que possam ser implementados como é o caso do PEAR que já acontece 
é tem se mostrado extremamente positivo. (G1, 2019). 
 

Quadro 19 ‒ Disciplinas ofertadas em EaD pelo Programa de Ensino e Aprendizagem em 
Rede (PEAR) em 2019/2 

 

N.º 
 

Disciplinas ofertadas pelo PEAR em 2019 
 

CH 
 

CH em EaD 
 

01 Antropologia Cultural   60h 100% 
02 Biofísica  60h 100% 
03 Biologia Celular   60h 100% 
04 Bioquímica   60h 100% 
05 Cálculo Diferencial e Integral  60h 100% 
06 Cultura Afro-Brasileira e Indígena   60h 100% 
07 Didática    60h 100% 
08 Economia Brasileira  60h 100% 
09 Embriologia e Histologia  60h 100% 
10 Empreendedorismo  60h 100% 
11 Estatística Aplicada  60h 100% 

                                                 
48 As disciplinas que excederam ao número máximo de 50 estudantes, foram abertas turmas extras.  
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12 Ética Profissional  60h 100% 
13 Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas  60h 100% 
14 Filosofia e Ética  60h 100% 
15 Física Geral 60h 100% 
16 Genética  60h 100% 
17 Genética Clássica  60h 100% 
18 História Contemporânea I  60h 100% 
19 História da Arte  60h 100% 
20 História Geral da África I  60h 100% 
21 Inglês Instrumental  60h 100% 
22 Legislação e Ética em Saúde 60h 100% 
23 Língua Brasileira de Sinais – Libras  60h 100% 
24 Macroeconomia  60h 100% 
25 Matemática Básica  60h 100% 
26 Metodologia da Pesquisa Histórica 60h 100% 
27 Metodologia do Trabalho Científico  60h 100% 
28 Morfologia Vegetal  60h 100% 
29 Políticas Educacionais  60h 100% 
30 Psicologia da Educação  60h 100% 
31 Sociologia da Educação 60h 100% 
32 Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação  60h 100% 
33 Teoria da História I  60h 100% 
34 Teoria da História II  60h 100% 
35 Teoria da História III  60h 100% 
36 Zoologia dos Invertebrados I  60h 100% 
37 História Antiga I  60h 100% 
38 Música - Apreciação e História  60h 100% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados do site do PEAR (UEG, 2019c)49.  

 
De acordo com o regulamento geral da UEG (2018c), a estrutura curricular dos cursos 

de graduação da IES é composta por quatro núcleos: a) núcleo comum (NC), composto por 

disciplinas comuns a todos os cursos da instituição; b) núcleo modalidade (NM), composto 

por disciplinas de dimensões específicas e pedagógicas, conforme a modalidade do curso 

(licenciatura, bacharelado, superior em tecnologia/tecnólogo); c) núcleo livre (NL), com 

disciplinas e atividades complementares que os estudantes devem cursar ao longo do curso, 

mediante interesse e escolha; d) núcleo específico (NE), composto por disciplinas que 

atendam aos requisitos básicos da formação de cada curso, TC e estágio obrigatório. 

Ainda de acordo com o regulamento da UEG, no que se refere às disciplinas 

semipresenciais e a distância, somente as do núcleo comum não poderão ser ofertadas na 

modalidade EaD. Portanto, as disciplinas dos cursos de graduação podem ser oferecidas no 

campus nas formas presencial e a distância pelo PEAR e semipresenciais, pelo CEAR. No 

regulamento da UEG (2018c, p. 15), destaca-se que “[...] as disciplinas ofertadas pelo PEAR 

                                                 
49 Disponível em: http://www.CEAR.ueg.br/conteudo/11555_pear. Acesso em: 06 de outubro de 2019. 

 

http://www.cear.ueg.br/conteudo/11555_pear
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cursadas por discentes em razão de reprovação não serão computadas para a integralização 

dos 20% (vinte por cento) previstos no PPC para a semipresencialidade”.  

As disciplinas presenciais dos cursos poderão utilizar como ferramenta de apoio 

pedagógico o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), nomeado na UEG de ambiente virtual 

de ensino aprendizagem (AVEA)50. No entanto, essas disciplinas não se qualificam como 

semipresenciais e não são contabilizadas no percentual de 20% estipulado nas diretrizes. Os 

cursos também poderão ofertar disciplinas semipresenciais, porém, essas precisam estar 

expressas nos projetos pedagógicos dos cursos (PPC) e atender ao percentual máximo de 

carga horária total de 20% em EaD. 

O art. 38 do Regulamento Geral de Graduação da UEG estabelece: “As disciplinas 

semipresenciais são as disciplinas dos cursos presenciais da UEG em que 50% (cinquenta por 

cento) ou 100% (cem por cento) de sua carga horária é realizada a distância pelo discente, 

com a utilização de instrumentos disponibilizados pela UEG” (UEG, 2018c, p. 12). Para que o 

docente oferte a disciplina semipresencial, deverá adotar alguns procedimentos, conforme 

dispõe o art. 39, incisos de I ao VII do regulamento geral: 

 
Art. 39. Para a oferta de disciplinas semipresenciais, os seguintes procedimentos 
deverão ser cumpridos: 
 I - aprovação das disciplinas, da respectiva ementa, da bibliografia básica e dos 
docentes que irão ministrá-las, pelo colegiado do curso, com antecedência mínima 
de um período letivo, devendo haver o devido registro da aprovação em ata; 
 II - o docente responsável, com a ata de aprovação da disciplina semipresencial pelo 
colegiado, deverá preencher formulário de inscrição para fazer o curso de formação 
no CEAR, conforme orientações da PrG; 
III - a PrG deliberará sobre as solicitações de oferta de disciplinas semipresenciais 
encaminhadas nos termos do inciso anterior, devendo, após, encaminhar a relação 
dos docentes com solicitações aprovadas ao CEAR; 
 IV - os docentes devidamente autorizados pela PrG a ofertar disciplinas 
semipresenciais, nos termos do inciso anterior, estarão automaticamente 
matriculados em um curso de capacitação ofertado pelo CEAR para a oferta de 
disciplinas semipresenciais, que é composto por dois módulos: 
a) módulo 1: formação de docentes em Educação a Distância (EaD); 
 b) módulo 2: planejamento e construção de disciplinas; 
 V - após o curso de formação, o CEAR encaminhará à PrG a relação de docentes 
considerados aprovados, que deverá replicar a lista para as respectivas coordenações 
de curso; 
 VI - o docente aprovado no curso de capacitação ofertado pelo CEAR deverá 
encaminhar à coordenação de curso a disciplina devidamente planejada no formato 
semipresencial;   
VII - o colegiado de curso deverá aprovar a disciplina semipresencial para sua 
efetiva oferta aos discentes, comunicando ao CEAR essa decisão. (UEG, 2018c,                
p. 13). 

 

                                                 
50 Embora a IES utilize em seus documentos oficiais a sigla AVEA, opta-se neste trabalho pela adoção da sigla 
AVA, utilizada pela maioria dos estudiosos da EaD. 
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Portanto, as disciplinas semipresenciais são ofertadas semestralmente na UEG via 

CEAR, em parceria com a Pró-Reitora de Graduação (PrG) desde 2015/2, visto que com a 

reestruturação das matrizes curriculares dos cursos de graduação presencial, a oferta dos 20% 

da carga horaria total dos cursos em EaD passou a fazer parte dos PPCs dos cursos. No 

Gráfico 17 a seguir é possível visualizar os números de disciplinas semipresenciais ofertadas 

nos campi da UEG desde 2015/2. 

Gráfico 17 – Número de disciplinas semipresenciais ofertadas na UEG – 2015/2 a 2019/2 

Fonte: Entrevista com G1 (2019). 

Em conformidade com o entrevistado G1, verifica-se uma inconstância nos números 

de disciplinas semipresenciais ofertadas nos semestres subsequentes à implantação dos 20% 

de disciplinas em EaD. De acordo com o entrevistado, isso ocorre porque há um fluxo 

irregular das matrizes curriculares dos cursos de graduação presencial, visto que, em alguns 

semestres, mais disciplinas são previstas nos PPCs dos cursos. Porém, o entrevistado ressalta 

que há também outro agravante: muitas disciplinas são reprovadas no momento da 

formulação. Embora destacados esses aspectos, observa-se o elevado número de disciplinas 

ofertadas principalmente no semestre de 2019/2; no entanto, já se prevê uma queda no 

semestre de 2020/1, visto que todas as disciplinas propostas por professores em cargos 

temporários foram indeferidas. É o que consta do ofício a seguir, disponibilizado pelo 

entrevistado P3: 

Prezado docente,  
Tendo em vista que os cursos de formação ofertados pelo CEAR agora em 2019/2 
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têm como objetivo planejar as disciplinas semipresenciais que seriam ofertadas em 
2020/1 e considerando a rescisão contratual dos docentes em contrato temporário 
da Universidade Estadual de Goiás ao término do semestre letivo 2019/2, essa 
Coordenação de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação, juntamente à Coordenação 
de Programas e Projetos do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede, decidiram 
pelo desligamento dos docentes inscritos pela Circular n.º10/2019 de 14 de maio de 
2019 que se enquadram na condição de docentes temporários. 
Ciente do momento difícil que a Universidade está enfrentando e solidários a todos 
os docentes envolvidos neste processo, colocamo-nos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 
Atenciosamente,   
Coordenação de Ensino. (Entrevistado P3, 2019). 

 

Nesse sentido, até o momento não foi divulgado uma normativa explicando como será 

a oferta das disciplinas semipresenciais para 2020/1, visto que, segundo o regulamento geral 

da UEG, a aprovação delas e dos docentes que irão ministrá-las ocorrem sempre com 

antecedência mínima de um período letivo, pois requerem, além da aprovação, formação e 

planejamento. 

Dando continuidade à trajetória deste estudo, passa-se a analisar, no item a seguir, as 

políticas e concepções que orientam e regulam as ações da EaD na UEG. 

 

3.1.3  Política e concepções que orientam a regulamentação e as ações da EaD na UEG  

 

Desde o ano 2000, a educação a distância (EaD) já estava contemplada nas diretrizes 

da UEG, mas julgava-se necessário uma política institucional que deixassem mais claras as 

ações para a comunidade acadêmica. Conforme Stacheira et al. (2015), não havia uma política 

para a modalidade na IES e o modelo em vigor enfrentava desgastes, tais como a dependência 

excessiva do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a falta de integração com os 

campi e com as pró-reitoras, o que ocasionava uma frágil institucionalização da EaD.  

Em 2008 a universidade foi credenciada pelo MEC (Portaria n.º 1.050) para ofertar 

cursos superiores em EaD em caráter experimental. No ano seguinte, a Portaria ministerial n.º 

858, de 4 de setembro de 2009, autorizou a oferta de cursos superiores em EaD pelo sistema 

UAB. Com essa regulamentação, a UEG inicia seu trabalho de forma mais independente, pois 

até então a oferta de cursos em EaD somente ocorria por meio de parcerias com outras IES. 

Ao observar a UEG pelo prisma das legislações vigentes, verifica-se que a IES 

necessitava de uma política institucional de EaD, e por isso um grupo de trabalho (GT EaD) 

foi criado pela Portaria n.º 801/2013, de 26 de agosto de 2013, e renovado pela Portaria n.º 

1.768, de 25 de novembro de 2014. O GT propunha discussões e debates, além de 

regulamentar pesquisas e produções empreendidas pelos docentes da UnUEAD. 
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O GT EaD tinha como objetivo: “Propor uma política institucional e um novo modelo 

e desenho organizacional de EaD para a UEG, no marco das novas diretrizes e estrutura 

curricular da instituição” (STACHEIRA et al., 2015, p. 35). O grupo de trabalho realizou um 

estudo para diagnosticar o modelo de EaD da IES e estabelecer princípios e indicadores para 

orientar uma nova proposta para a modalidade, a ser apresentada à administração central da 

UEG.  

Embora haja o entendimento de que a EaD é uma modalidade oferecida por várias IES 

e que faz parte do contexto contemporâneo de educação, os membros do GT constataram, 

durante visitas a outras IES que também trabalhavam com a educação a distância, a aplicação 

de diferentes formatos e estruturas organizacionais da modalidade. Porém, Stacheira et al. 

(2015, p. 35) chamam a atenção para um ponto que deve ser tomado como referência por 

todos aqueles que trabalham com a educação, seja ela presencial, seja a distância: “[...] 

compreender a educação como princípio primeiro, e após pensar no seu modo de 

organização”. Constatou-se assim que o modelo desenvolvido na UEG, por meio da 

UnUEAD, não avançava e não atendia às perspectivas curriculares previstas pela instituição. 

Desse modo, o GT propôs um modelo integrador e apresentou sugestões de transição para um 

processo de reestruturação da EaD na UEG. 

Nessa perspectiva, o GT EaD adotou como base para a formulação da modalidade na 

UEG, o entendimento de que “[...] a modalidade não se resume a uma perspectiva logística, 

tampouco à mera aplicação das TICs na educação. Não alinha, ainda à oferta de pacotes 

educacionais que massificam o saber e despersonalizam o aluno enquanto sujeito de seu 

contexto histórico e social” (STACHEIRA et al., 2015, p. 35). 

De acordo com a LDB, art. 2º, a finalidade do processo educativo é o pleno 

desenvolvimento do estudante e sua qualificação para o mundo do trabalho. Portanto, a EaD 

vem com o propósito de compor o processo educativo com as demais modalidades. Nessa 

visão, a concepção adotada pela IES prima pela autonomia do estudante como agente ativo e 

protagonista do processo de aprendizagem. Além disso, conforme o art. 1º do Decreto 

5.622/2005, que traz o conceito de EaD, já abordado no Capítulo 2, a flexibilização, o tempo, 

o espaço, a mediação e a midiatização são conceitos fundamentais para a educação a 

distância. Nesse sentido a UEG adota esses conceitos como elementos fundantes da EaD na 

instituição. A flexibilização de espaços e tempos de estudo em EaD permite ao estudante 

definir em quais condições irá imprimir o seu ritmo de estudo e buscar conhecimento formal 

no local e no tempo que julgar mais adequado às suas necessidades e características pessoais.  

A mediação, elemento básico tanto na educação presencial como na EaD, refere-se às 
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relações de docentes e estudantes com o conhecimento, enquanto a midiatização diz respeito 

aos instrumentos que auxiliam a mediação tecnológica, ou seja, trata-se de uma dupla 

mediação. Essa, de acordo com Silva e Toschi (2015), é exercida tanto por professores quanto 

pelas tecnologias, e, por isso, o professor virtual precisa estar atento ao processo de mediação, 

pois na EaD, o face a face é suprimido por outras formas de presença, enquanto os recursos 

tecnológicos se apoderam de elementos mediadores. Para Stacheira et al. (2015), o modelo 

sugerido pelo GT EaD fundamentou uma proposta de aperfeiçoamento pedagógico e 

operacional da modalidade na UEG, de forma a subsidiar seu processo de institucionalização 

e restruturação, a fim de promover a interiorização da educação superior no Estado. 

Lima e Oliveira (2016), destaca que a institucionalização da EaD nas IES públicas é 

um desafio a ser enfrentado, pois a dependência de recursos via editais, e não via orçamento, 

fragiliza as IES para a oferta da modalidade. Outro aspecto vinculado a fragilidade da EaD é a 

relação direta com a regulação e regulamentação de políticas públicas para a área. No entanto, 

institucionalizar não significa somente legislar sobre o campo do conhecimento em EaD, e 

sim legislar em nível macro, no que diz respeito às políticas públicas, e em nível micro, no 

tocante às políticas institucionais. Assim, ainda há um esforço nesse sentido para tornar a EaD 

na UEG uma modalidade institucionalizada, mesmo que as experiências na modalidade 

ocorram desde os anos 2000.  

Em decorrência do trabalho realizado pelo GT EaD, em 2015 foi aprovada pela 

Resolução CsA n.º 4, de 17 de fevereiro, ad referendum, a política institucional de EaD na 

universidade, assim como a criação de polos em EaD. O que caracteriza uma abordagem top- 

down de implementação da política pública na IES. O Anexo Único do documento estabelece 

os princípios, a concepção e os objetivos para modalidade, deliberando que 

 
[...] a educação a distância da UEG se orienta pelos princípios elencados em seus 
documentos oficiais. Dentre eles destacam-se: qualidade de ensino; formação 
contínua e permanente de servidores da universidade; pesquisa sobre a EaD; a 
interdisciplinaridade acadêmica; a integração entre educação, trabalho e atuação 
social; reflexão e autonomia. (UEG, 2015, p. 4). 

 

Fica evidente que a concepção de política institucional da IES está em consonância 

com o Estatuto da universidade elaborado em 2011, pois se baseia no processo de ensino e 

aprendizagem em rede, em uma busca pela autonomia do estudante, tornando-o capaz de gerir 

seu próprio tempo e processo de aprendizagem. Essa concepção parte do pressuposto de que a 

modalidade não se define apenas pelo uso das tecnologias de informação de comunicação 

(TICs), ou como uma metodologia de trabalho, em que não se levam em consideração os 
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contextos históricos e sociais dos estudantes. A EaD parte de dimensões presenciais e não 

presenciais, articulando o físico e o virtual, possibilitando a mediatização e a virtualização na 

relação professor e estudante, acompanhada pela desterritorialização do espaço acadêmico 

(UEG, 2015). 

Quanto aos objetivos da política de EaD da UEG, a Resolução do CsA n.º 4/2015 

estabelece em seu anexo único: 

 
Promover e ampliar ações de EaD em consonância com a política de interiorização 
do ensino público, gratuito de qualidade. Ofertar, a partir de seus câmpus, cursos nos 
diversos níveis na modalidade a distância baseada no processo de ensino e 
aprendizagem em rede e no princípio da qualidade, entendida como a formação de 
profissionais que tenham, além do domínio científico da área do curso, espírito 
crítico, responsabilidade social com a profissão que escolheu e que a sociedade, em 
seu todo financiou. Implementar nos cursos de graduação presenciais o processo 
de flexibilização curricular que contemple a oferta de disciplinas com parte de 
sua carga horária semipresencial ou totalmente semipresencial. Estabelecer a 
relação alunos/professor adequada, não elevada, de modo a possibilitar o diálogo 
interativo, a análise rigorosa e o acompanhamento da vida escolar dos estudantes. 
Promover a formação contínua e permanente dos docentes e demais servidores da 
universidade, especialmente, no uso das TIC e inserção no contexto do ensino-
aprendizagem em rede. Atualizar continuamente os recursos de tecnologias da 
informação e comunicação. Instituir Grupo de Pesquisa em EaD, com a inserção de 
docentes, discentes e técnicos, que a partir de investigações científicas contribua 
com a permanente atualização do sistema de EaD em sintonia com os avanços da 
área. Estabelecer parcerias e interação com instituições que trabalham com a 
modalidade para compartilhamento de conhecimento e práticas educacionais em 
EaD. (UEG, 2015, p. 5, grifo nosso). 

 

Diante dos itens elencados pelo GT EaD, foi proposta a criação do CEAR em 

substituição à UnUEAD, medida que foi acatada pela gestão da IES, mediante a edição da 

Resolução CsU n.º 702/2014 e posteriormente pela Assembleia Legislativa do Estado, com a 

Lei n.º 18.934, de 16 de julho de 2015. Ao CEAR reserva-se o papel de ser um marco na nova 

estrutura e diretrizes curriculares da IES, apoiando as ações de semipresencialidade e 

dedicando-se a promover o ensino e a aprendizagem em rede, como um paradigma integrador. 

De acordo com Stacheira et al. (2015), o CEAR tem como desafio modelar e executar a 

política institucional de EaD para além da função logística, contribuindo para o 

amadurecimento da modalidade na IES. 

Em busca da implementação e regulamentação da EaD nos cursos presenciais, a IES 

criou grupos de trabalhos (GT) os quais promoveram discussões para a reestruturação 

curricular dos cursos de graduação em que a EaD foi colocada em pauta, mediante o debate 

sobre o seu papel.  
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Esse processo resultou numa nova estrutura curricular para todos os cursos de 
graduação e a definição da utilização da semipresencialidade por meio da resolução 
CsA n.º 53/2014. Dessa forma, de modalidade paralela ao dia a dia dos cursos, ela 
passou a ser elemento integrado á maioria dos projetos pedagógicos dos cursos. 
(STACHEIRA et al., 2015, p. 34). 

 

Concomitantemente ao processo de reestruturação curricular dos cursos de graduação, 

em 2014 a EaD aparece em destaque e ocupa lugar nas discussões na UEG, principalmente no 

que se refere à oferta da modalidade nos cursos de graduação presencial da IES, tanto como 

apoio às aulas presenciais como em atendimento aos requisitos da semipresencialidade, 

mediante a oferta do percentual de 20% das disciplinas a distância. Nesse sentido, a 

Resolução CsA n.º 53, de 19 de novembro de 2014, aprova o regulamento acadêmico para a 

oferta a distância, parcial ou integral, das disciplinas semipresenciais em cursos de graduação 

presencial da IES. Permite ainda o uso das tecnologias de informação e comunicação, a 

flexibilização dos horários das aulas e a integralização do currículo (UEG, 2014a).  

A Resolução n.º 53/2014 define também, no Anexo Único, que é de responsabilidade 

do coordenador do curso informar à equipe de gestão responsável pela modalidade 

semipresencial quais disciplinas serão ofertadas, conforme aprovação prévia do colegiado. 

Posteriormente, o coordenador também deverá solicitar à Secretaria acadêmica do campus o 

cadastramento das disciplinas no sistema acadêmico (UEG, 2014a).  

Quanto ao docente que irá ofertar disciplinas semipresenciais, a resolução delibera que 

ele deve possuir a capacitação necessária para o exercício das atividades em EaD e realizar o 

planejamento da disciplina sob a supervisão da equipe técnica e pedagógica do CEAR. O 

docente é o responsável pelo acompanhamento dos estudantes no AVA, assim como nas 

atividades presenciais, exercendo também o papel tutor. No que se refere ao discente, esse 

poderá cursar até 20% de disciplinas na modalidade semipresencial, e que devem ser 

desenvolvidas preferencialmente aos sábados, considerando o perfil dos estudantes da IES. As 

atividades online ficarão registradas no AVA e no sistema acadêmico, enquanto as avaliações 

presenciais ficarão registradas em atas com assinaturas (UEG, 2014a).  

O Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) são espaços da Word Wide Web (WWW) 

utilizados como espaços de aprendizagem articulados entre tempo, espaços e dispositivos que 

tem como objetivo promover a aprendizagem. Esses espaços são salas de aula online onde são 

desenvolvidas atividades educativas em cursos a distância ou semipresencial (ARAÚJO; 

PEIXOTO, 2013). 

É relevante destacar que as políticas delineadas pela UEG para o período de 2010 a 

2019, constantes no PDI da instituição, contemplam também as reivindicações/reflexões 
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colhidas nos relatórios do II e III Momentos do Seminário “Olhares sobre a UEG” e outros 

documentos normativos da instituição, além de estudos realizados pelas pró-reitorias de 

graduação , e de extensão e assuntos estudantis sobre políticas, ações e estudos realizados 

para os Planejamentos Plurianuais (PPAs), dentre outros documentos. Nesse sentido, destaca-

se como uma das políticas do PDI “Promover e ampliar as ações de educação a distância em 

consonância com a política de interiorização do ensino púbico, gratuito e de qualidade” 

(UEG, 2010, p. 31).  

De acordo com Stacheira et al. (2015, p. 34),  

 
[...]. Há grandes desafios para a sensibilização da comunidade acadêmica e execução 
da política institucional, merecendo destaque a inserção da modalidade nos sistemas 
acadêmicos e gerenciais da universidade e as regulamentações decorrentes, o que 
requer compreensão das especificidades da EaD e dos papeis dos atores envolvidos 
em sua execução.  

 

Diante dessas considerações, é necessário destacar que, de acordo com o PDI da 

instituição, a educação a distância firma-se como uma alternativa para atender às demandas 

internas e externas da UEG, enfrentando o desafio da educação contemporânea de superar as 

barreiras de espaço e tempo. 

A modalidade EaD na UEG vem se expandindo, principalmente com o programa UEG 

em Rede, e aparece como uma alternativa de redesenho da instituição como atesta um 

entrevistado no primeiro semestre de 2019. O entrevistado C4 enfatiza que está sendo 

proposto pela UEG esse redesenho institucional, em que a  

 
[...] EaD aparece como forma de oferta nos campi em substituição a alguns cursos 
presenciais, assim, alguns cursos se tornarão a distância, enxugando a quantidade de 
cursos presenciais e consequentemente a quantidade de campi, pois estes poderão 
ser extintos. (C4, 2019). 

 

Essa discussão, torna mais evidente nos debates do CsU, em que diretores dos campi 

defendem pela manutenção de seus cursos na modalidade presencial e não pela substituição 

em EaD. De acordo com o entrevistado C1 (2019) “o campus deve manter a oferta de seus 

cursos presenciais e a modalidade EaD deve ser uma opção ofertada pela IES, em que o 

discente possa escolher e não uma condição aos discentes, principalmente aos que residem 

no interior” De acordo com o entrevisto C1, a ideia de reestruração da UEG, transformando 

cursos presencias em EaD, seria principalmente para as cidades interioranas com número 

menor de cursos, transformando os campi em polos. 
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3.1.4  UEG – campus Goianésia: breve caracterização 

 

Na década de 1980, a educação superior pública em Goiás foi marcada por um 

acentuado desenvolvimento, pela regulação do governo estadual e pelo processo de 

interiorização desse nível de educação no Estado. Durante o primeiro mandato do governo de 

Iris Rezende de 1983 a 1987 ocorre o grande impulso à criação de faculdades isoladas, como 

já mencionado no item anterior. 

Baldino (1991) destaca que praticamente até a promulgação da Constituição Federal 

de 1988(CF/1988) todos os dispositivos da legislação educacional no Brasil, de forma 

implícita ou explicita favoreceram as tendências expansionistas da educação superior, com 

aumento de vagas, criação de novos cursos e criação de novas instituições superiores, sejam 

elas isoladas ou não. E com a promulgação da CF de 1988, a qual não faz nenhuma menção 

de alteração referente a esses dispositivos, mantiveram na prática os mesmos mecanismos de 

expansão, principalmente nas formas organizacionais diferenciadas de IES, “universidades e 

faculdades” (p. 102). 

  O processo de interiorização da educação superior em Goiás, ocorreu mediante um 

discurso governamental de desenvolvimento regional. Com a industrialização do país cada 

vez mais acentuada, havia a necessidade de fortalecer o Estado de Goiás, igualando-o na 

disputa com os demais Estados. “Da mesma forma que o poder público estadual, as 

instituições de educação superior municipais assumiram um importante papel no processo de 

expansão da educação superior no Estado de Goiás nos anos 80” (SILVA, 2008, p. 122).  

De acordo com Baldino (1991, p. 161), 

 
[...] só de uma vez, no ano de 1985, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 
autorizou a criação de dez Faculdades de Educação, Ciências e Letras do interior de 
Goiás que se encontrava “em franco desenvolvimento”: Morrinhos, Gurupi, Iporá, 
Jussara, Goianésia, Quirinópolis, São Luís de Montes Belos, Formosa, Luziânia e 
Santa Helena de Goiás (grifo nosso). 

 

 A trajetória da UEG – campus Goianésia insere-se no processo de interiorização da 

educação superior em Goiás, por meio das faculdades isoladas estaduais e municipais. 

Conforme Dourado (2001), tanto as faculdades isoladas quanto a UEG foram criadas servindo 

a um discurso político e a interesses de diversos agentes com intenções consentidas por atos 

políticos e intencionalidades políticas para atender as demandas clientelistas. Como constata 

Baldino (1991, p. 161), “[...] em 1990, entra em funcionamento a Faculdade de Educação 

Ciências e Letras de Goianésia, sem nenhum processo de autorização, sequer tramitados nos 
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órgãos pertinentes”. 

Nesse sentido, traz-se para este estudo um pouco da história da UEG – campus 

Goianésia para situar o lócus da pesquisa, pois a criação dessa unidade se insere no contexto 

maior da interiorização da educação pública estadual e traz traços e heranças desse processo. 

O município de Goianésia está localizado no centro do Estado de Goiás, a 151,34 km da 

capital, Goiânia, e possui uma extensão territorial de 1.547,274 km², área que representa 

0.4551% do Estado, 0.0967% da região e 0.0182% de todo o território brasileiro. Goianésia 

faz parte da região do Vale do São Patrício e faz divisa com os municípios de Barro Alto, 

Santa Rita do Novo Destino, São Luís do Norte, Vila Propício, Pirenópolis, Jaraguá e Santa 

Isabel. De acordo com o Censo do IBGE, em 2016 o município possuía aproximadamente 

66.649 habitantes, e, de acordo com as projeções, encontra-se com 70 mil/habitantes em 2019 

(UEG, 2018d). 

Figura 15 – Localização do município de Goianésia 

 
 
 

Fonte: Rodrigues (2017). 

 

A Faculdade de Educação Ciências e Letras de Goianésia (Facilgo) foi criada como 

autarquia jurisdicionada à Secretária de Educação de Goiás em 10 de dezembro de 1985, por 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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meio da Lei n.º 9.777, assinada pelo então governador Onofre Quinan. Iniciou seus trabalhos 

somente em 1990, tendo como seu primeiro diretor o professor e advogado Gilberto Batista 

Naves. Com quadro restrito de funcionários –  dois administrativos (diretor e secretária) e seis 

docentes, todos com contratos temporários, o que demonstra certa instabilidade funcional, e 

sem prédio próprio, a faculdade contava com dois cursos de licenciatura: o de História, 

somente reconhecido em 1996 pela Portaria n.º 1.210 de 05 de dezembro de 1996,  e o de 

Letras, reconhecido pela Portaria n.º 481, de 27 de março de 1997 (RODRIGUES, 2017). 

O primeiro vestibular foi realizado nos dias 24 e 25 de março de 1990 e contou com 

226 inscritos, dos quais 80 foram aprovados: 40 no curso de História e 40 no de Letras. No 

início de abril do mesmo ano, foi ministrada a aula inaugural na sede da Associação Médica 

de Goianésia (RODRIGUES, 2017). Em 1993, graduaram-se as duas primeiras turmas dos 

cursos de Letras e História. Nesse mesmo ano, a Facilgo passa a dispor de sede própria, 

situada na Rua 35 esquina com a Rua 12, no Setor Sul. Mas, apesar da conquista de uma sede 

própria, os obstáculos a serem superados eram muitos, principalmente em relação ao acervo 

bibliográfico para pesquisas e planejamento das aulas. 

 
Os professores, muitas vezes contavam somente com seu próprio material que 
adquiriram por conta própria, e na maioria das situações eram textos mimeografados 
por uma funcionária da secretaria, que os datilografava em estêncil, corrigia e os 
mimeografava para os alunos. (SILVA, 2006, p. 27). 

 

As más condições de trabalho, a falta de recursos, os contratos temporários ou cargos 

comissionados fizeram com que, a partir de 1991, docentes e discentes participassem “[...] dos 

debates que aconteciam em Anápolis, Goiânia, acerca das reivindicações das Instituições 

Isoladas e do anseio geral para a criação da Universidade Estadual de Goiás” (SILVA, 2006, 

p. 27). Desencadeou-se assim um movimento da comunidade acadêmica, que passou a exigir 

a criação da universidade, objetivo de luta concretizado em 1999, no governo de Marconi 

Perillo Junior. A Facilgo deixa então de ser uma instituição de educação isolada e passa a ser 

considerada uma unidade universitária (UnU) da recém-criada Universidade Estadual de 

Goiás (UEG). 

Posteriormente à criação da UEG, novos cursos foram implantados na IES:  

 
Em março de 2000 pelo decreto n.º 6.101 a UEG foi criada o curso de Pedagogia. A 
Unidade já contava com 4 turmas no curso de Letras e 4 turmas no curso de 
História. Registra-se nesse ano ampliação do acervo da biblioteca, passando de 
5.000 para 9.000 volumes.  
A partir de 2001 a UEG implanta os cursos sequenciais de nível superior. Em 
Goianésia estes cursos tiveram início com o sequencial em Gestão Pública em 2003 
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e o curso de Gestão em Agronegócio em 2004 no período noturno.  
O Projeto Licenciatura Plena Parcelada teve início no ano de 1999. A Unidade de 
Goianésia ofereceu os cursos de Letras, História, Pedagogia, Geografia e 
Matemática implantados sob o decreto n.º 5.181 de 13 de março de 1999. Além 
disso, foi implantado o Projeto para Habilitação em Docência na Educação Infantil e 
Primeira Fase do Ensino Fundamental para Licenciados. No mesmo ano aconteceu a 
Pós-Graduação em Psicopedagogia.  
A Unidade Universitária de Goianésia nos anos subsequentes cresceu 
consideravelmente, de dois cursos passou para oito cursos diferentes, nas 
modalidades Regular, Licenciatura Plena Parcelada Municipal e Estadual e Cursos 
Sequenciais, dando oportunidade a professores, servidores e alunos a se 
qualificarem. (UEG, 2018d, p. 8). 

 

A UEG – campus Goianésia continuou contribuindo para o desenvolvimento da 

comunidade local. Nos anos subsequentes ao de sua criação, a instituição cresceu 

consideravelmente, e de dois cursos passou para oito em 2005, oferecidos nas modalidades 

regular, licenciatura plena parcelada municipal e estadual, e sequenciais. Passou também a 

oferecer cursos de pós-graduação lato sensu, tal como “Palavra no Contexto da Leitura e 

Produção de Texto”, em parceria com a UFG, e em 2002 a especialização em Psicanálise e 

Educação, em 2005, dando oportunidade a professores, servidores e alunos de se qualificarem 

(SILVA, 2006). 

De acordo com Rodrigues (2017), com a oferta dos cursos de licenciatura plena 

parcelada (LPP) de 1999 a 2005, a instituição formou 407 professores, que atuavam tanto na 

rede estadual de educação como na municipal. A instituição cumpria assim o seu papel na 

formação de profissionais, conforme previsto no art. 5º de seu estatuto, inciso I: “[...] formar, 

graduar e pós-graduar profissionais nas diversas áreas, preparando-os para o mundo do 

trabalho e cidadania, contribuindo para o desenvolvimento de Goiás e do Brasil” (GOIÁS, 

2011). 

Tanto Silva (2006) quanto Rodrigues (2017) pontuam que o campus Goianésia tem sua 

origem em influências políticas. No que se refere à gestão, o primeiro gestor assumiu o cargo 

por indicação política, nele permanecendo, todavia, somente durante o ano de criação da 

unidade, 1990. Posteriormente, assume o cargo de gestora a secretária da unidade, que 

permanece na função por um longo período de nove anos, de 1991 a 1999. Em 2000, logo 

após a criação da UEG, uma nova gestora é nomeada para o cargo.  

Em 2001, a UEG lança seu primeiro edital para a realização da primeira eleição para 

diretor da unidade, “[...] um fato extraordinário e democrático, pois os diretores não eram 

eleitos e por isso facilitava a ingerência dos políticos locais e estaduais na indicação gestor, 

professores e técnicos administrativos (RODRIGUES, 2017, p. 76). A UEG dava assim um 

primeiro passo para estabelecer-se como uma universidade orientada por princípios 



198 
 

democráticos e com a participação coletiva de seus agentes acadêmicos. A gestora que fora 

anteriormente nomeada para o cargo é eleita e assume o mandato de 2002 a 2005; 

posteriormente, um novo pleito eleitoral ocorre e uma outra gestora assume o cargo, nele 

permanecendo de 2006 a 2013, em mandatos consecutivos.  

Em 22 de novembro de 2013, governo do Estado baixa o Decreto n.º 8.026, que limita 

a participação do diretor em pleitos eleitorais consecutivos:  

 
§ 1º O atual Diretor, integrante do quadro temporário da UEG ou à disposição dela, 
que, antes da edição do Decreto n. 7.441/11, estava apto a concorrer a um novo 
período de gestão, poderá participar como candidato do processo eleitoral de que 
trata o “caput” deste artigo, respeitado o limite de 8 (oito) anos de permanência na 
direção da Unidade Universitária ou 2 (dois) períodos de gestão por tempo igual ou 
superior a 2 (dois) anos cada um. 
§ 2º Não havendo docente efetivo na Unidade ou, em caso positivo, o docente 
efetivo não se candidatar à formação da lista tríplice para escolha do Diretor da 
Unidade Universitária e não ocorrendo a hipótese prevista no § 1º, a congregação 
poderá indicar nomes de seu quadro interno docente, independente dos vínculos 
funcionais com a UEG, para composição da lista tríplice, a ser encaminhada ao 
Reitor, que a submeterá ao Governador do Estado, para a escolha do Diretor e o 
provimento do respectivo cargo. (GOIÁS, 2013, p. 1). 

 

Assim, em 2014 é eleita uma integrante do quadro temporário do campus, em 

conformidade com o disposto no § 2º do Decreto n.º 8.026/2013, que assume o cargo por 

quatro anos, ou seja, até 2017. Nesse ano são realizadas novas eleições para gestores dos 

campi da UEG, e Goianésia elege então, pela primeira vez, uma candidata de seu quadro 

efetivo, que fica no cargo no período de 2018 a 2021. 

No decorrer dos anos, a UEG – campus Goianésia tem sofrido mudanças significativas 

tanto no que diz respeito à formação dos agentes que ingressam nos cursos quanto à 

qualificação de profissionais para atuarem no mercado de trabalho. Cada curso oferece 40 

vagas, com entrada anual. No que se refere à criação de novos cursos de nível superior, é 

sempre levado em conta o contexto socioeconômico, avaliando as necessidades do município 

e das demais cidades e regiões ligadas à UEG – campus Goianésia. Rodrigues (2017, p. 78) 

levanta a questão da relação entre a procura por cursos de nível superior e a oferta do campus 

Goianésia:  

 
A demanda por novos postos de trabalho ainda carece de oferta de cursos pela 
UEG/Câmpus Goianésia que preparem profissionais não só aptos a ingressar no 
mercado de trabalho, mas sobretudo cidadãos críticos que compreendam seu papel 
transformador na sociedade capitalista. 

 

 Em 2014 duas novas turmas de pós-graduação lato sensu são implantadas no campus: 
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uma de História, Cultura e Região e outra de Gestão, Agronegócios e Operações Logísticas. 

Em março de 2017 teve início a especialização em Educação e Diversidade, e em maio de 

2018, a de Gestão de Pessoas, com ênfase em Educação Coorporativa.  

Em 2015, por meio do processo de desenvolvimento curricular, os quatro cursos de 

graduação do campus (História, Pedagogia, Sistemas de Informação e Administração) 

passaram a ser semestrais, mantendo a entrada anual. Nesse momento ocorre a reformulação 

curricular dos cursos de graduação da UEG, e a oferta de até 20% das disciplinas a distância é 

contemplada nas matrizes curriculares dos cursos.  

Quadro 20 – Cursos de graduação presencial com oferta de 20% de disciplinas a distância na 
UEG – campus Goianésia 

 
Cursos de graduação presencial 

 

 
História 

 

O Curso de Licenciatura Plena em História foi reconhecido pela Portaria n.º 1.210, de 5 
de dezembro de 1996, com duração de mínima de 4 anos e máxima de 6 anos. O curso 
visa à formação do professor de História preconizada e fundamentada na interação 
entre o ensino e a pesquisa, entre teoria e prática como os eixos articuladores do 
processo formativo, de modo a proporcionar aos formandos: o domínio da natureza do 
conhecimento histórico e das práticas de produção e difusão do conhecimento histórico 
no âmbito acadêmico e em outros espaços que demandam a atuação do profissional da 
História. A carga horária é de 3.270 horas/aulas, 20% delas a distância, temporalidade 
anual e regime acadêmico semestral. Em 2019 conta com 4 turmas. 

 
Pedagogia 

O Curso de Pedagogia da Unidade Universitária de Goianésia foi autorizado pela 
Resolução do CSU n.º 6.101, de 13/03/2000. A carga horária de 3.220 horas/aulas; 20% 
delas a distância, temporalidade anual, regime acadêmico semestral, com duração 
mínima de 4 anos e máxima de 6 anos. O Curso de Pedagogia oferecido pela 
Universidade Estadual de Goiás – campus Goianésia tem como princípio a formação 
capaz de recriar a teoria para uma ação qualificada no processo educativo, tendo como 
função básica a formação do homem em sua totalidade. Em 2019 conta com 4 turmas. 

 
Sistema de 
Informação 

 

O Curso de Sistema de Informação foi criado pela Resolução CSU n.º 036, de 10/2001. 
Tem a duração mínima de 4 anos e máxima de 6 anos. A carga horária é de 3.240 
horas/aula, 20% delas a distância, temporalidade anual, regime acadêmico semestral. O 
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação tem como objetivo formar 
profissionais empreendedores aptos a analisar, projetar, desenvolver, implantar e 
gerenciar sistemas de informação, utilizando soluções inovadoras, em organizações 
públicas ou privadas. Em 2019 conta com 4 turmas. 

 
Administração 

 
 
 

A Unidade teve aprovada a solicitação para iniciar em 2006 o Curso de Administração. 
Autorizado pela Resolução do CsU n.º 55, de 07/10/05. O curso tem a duração de 4 
anos. A carga horária é de 3.200 horas/aulas, 20% delas a distância, temporalidade 
anual e regime acadêmico semestral. O Curso de Administração tem o objetivo de 
preparar profissional na área de gestão organizacional e administração de produção. 
Capacita-o para o trabalho, dotando-o de habilidades para desenvolver pesquisas. O 
mercado de trabalho inclui as organizações em geral: empresas, organismos públicos, 
escolas, instituições sociais, sociedades civis e outras. Em 2019 conta com 4 turmas. 

Fonte: UEG (2016b; 2019e).    
 

Em maio de 2015 firma-se uma parceria entre a UEG e a Universidade de Rio Verde 

(UniRV), por meio da qual essa última unidade passa a ofertar o curso de Medicina na cidade 



200 
 

de Goianésia, utilizando para tanto o prédio da UEG – campus Goianésia no período diurno. 

Em contrapartida, a UniRV ampliou a infraestrutura do campus, instalando no prédio 

aparelhos de ar-condicionado, subestação de energia elétrica, dentre outros. Essa parceria 

durou até o primeiro semestre de 2019. 

Desde 2017 há um projeto em tramitação na UEG/CEAR para a oferta de uma pós-

graduação lato sensu na modalidade EaD em Gerência, análise e projeto de sistemas de 

informação, a ser ofertada pelo campus Goianésia. Ainda em 2017 foi implantado no campus 

o Curso Técnico em Agricultura, pelo Mediotec, uma ação do Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) que oferece cursos técnicos simultâneos ao ensino 

médio. O curso no campus Goianésia funciona no período vespertino (UEG, 2018d). 

Atualmente a UEG – campus Goianésia mantém a oferta de 4 (quatro) cursos de 

graduação, como mencionado anteriormente, atendendo alunos do município e dos distritos 

de Juscelândia, Natinópolis, Cafelândia. Também estudantes dos municípios circunvizinhos, 

Vila Propício, Santa Rita do Novo Destino, Barro Alto, Santa Isabel e Jaraguá, são atendidos. 

 O campus Goianésia possui uma estrutura institucional, o qual está em conformidade 

com o estatuto da UEG. Apresenta-se na figura 16 a seguir o organograma do campus. 

Figura 16 – Organograma do campus Goianésia 

 
Fonte: UEG (2018d). 
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O campus Goianésia, tal como ocorre no contexto maior da UEG, possui um quadro 

de funcionários em que a maioria possui contratos temporários. Isso se caracteriza como um 

desafio para a IES, visto que há uma ação do Ministério Público de Goiás que cobra da 

instituição a regularização desse quadro, pois 47% dos servidores estão com contratos 

vencidos. 

O campus Goianésia possui 57 servidores, dos quais 41 são docentes e 16, técnicos 

administrativos. Entre os docentes, 32 são temporários e apenas nove, efetivos. O campus 

possui um docente doutor, um pós-doutor e seis mestres, e apenas um no Regime de Tempo 

Integral de Dedicação à Docência e à Pesquisa (RTIDP). Para Carvalho (2017), a qualificação 

e o regime de trabalho do corpo docente são fatores essenciais para uma universidade 

desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de proporcionar ao professor o 

período necessário para seu aprimoramento e realização de atividades pedagógicas. Conforme 

o autor, o alto número de docentes em regime temporário e com baixa qualificação sinaliza a 

existência de atividades voltadas somente ao ensino, o que provoca a indissociabilidade entre 

a tríade universitária, instrumento importante para o desenvolvimento da IES. 

Tabela 10 – Número de docentes, formação e regime de trabalho – campus Goianésia/UEG 

Vínculo/formação Especialista Mestre Doutor Pós-Doutor 
Efetivo RTIDP - - - 1 
Efetivo RTI 1 6 1 - 
Efetivo Parcial - - - - 
Temporário 29 2 - - 
Disposição 1 - - - 
Total 31 8 1 1 

Fonte: Dados coletados pela autora na Coordenação Administrativa do campus Goianésia – UEG, 201951.  

 

Em relação ao quadro de funcionários técnico-administrativos aprovados no último 

concurso, realizado em 2014, houve uma chamada o qual elevou o número para 8 efetivos no 

campus, igualando ao número de técnicos em cargo temporário (tabela 11). É relevante 

destacar que embora, alguns desses técnicos administrativos possuam graduação em nível 

superior, ocupam cargo em nível médio.  

 

 

 

                                                 
51 Dados coletados via memorando à coordenação administrativa do campus Goianésia, 2019. 
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Tabela 11 – Servidores técnicos administrativos por vínculo de trabalho e nível de 
escolaridade – campus Goianésia/UEG  

Vínculo/formação Nível Fundamental Nível Médio Nível Superior 
Efetivo - 2 6 
Temporário 4 - 3 
Disposição - - 1 
Total 4 2 10 

Fonte: Dados coletados pela autora na Coordenação Administrativa do campus Goianésia – UEG, 201952.  

 

Em relação ao corpo discente, em 2019 o campus Goianésia conta com 593 estudantes 

matriculados na graduação, dos quais 152 cursam Administração; 123, História; 174, 

Pedagogia; e 144, Sistemas de Informação. Já na pós-graduação lato sensu são 51 estudantes. 

Devido à demanda ser de estudantes trabalhadores, todos os cursos são noturnos, o que indica 

haver por parte do corpo discente menor tempo para estudos e menor permanência em 

atividades diurnas. 

A UEG Goianésia tem participação fundamental na formação acadêmica e profissional 

de seus alunos, capacitando-os em áreas específicas para atuar no mercado de trabalho. A 

presença da instituição possibilitou uma mudança significativa no município e região 

circunvizinha (RODRIGUES, 2017).   

 

3.1.5  A trajetória da implementação das disciplinas semipresenciais na UEG – campus 

Goianésia 

 

Em 2015, após a aprovação da política institucional em educação a distância (EaD) na 

UEG (Resolução o CsA n.º 4)  e a criação do Centro de Ensino Aprendizagem em Rede –

CEAR (Resolução n.º 702), a modalidade passa a ocupar um papel de destaque na IES e a ser 

utilizada inclusive nos cursos de graduação presencial, atendendo à reestruturação curricular 

ocorrida no mesmo ano. O CEAR atende à demanda da educação a distância em todos os 

campi da UEG, oferecendo graduação e pós-graduação lato sensu em EaD, além de diversos 

cursos de extensão e disciplinas na modalidade semipresencial. A inserção de disciplinas 

semipresenciais nos cursos de graduação da UEG tem início, de forma efetiva e sistematizada, 

no segundo semestre de 2015, conforme previsto nos projetos pedagógicos (PPC) dos cursos 

de graduação (UEG, 2019e). 

Em 2014, ao iniciar o processo de formulação da política para a oferta das disciplinas 

                                                 
52 Dados coletados via memorando à coordenação administrativa do campus Goianésia, 2019. 
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semipresenciais, a UEG buscou organizar uma estrutura que oferecesse suporte aos campi, o 

CEAR. A partir de então, é estabelecida uma política de implementação das disciplinas nos 

campi da IES. De acordo com o entrevistado G1 (2019),  

 
[...] as orientações foram realizadas aos gestores e coordenadores de curso 
inicialmente via PrG [Pró-Reitoria de Graduação] e, posteriormente, pelo CEAR, 
por meio de memorandos. 

  

Apesar de o entrevistado G1 afirmar que as ofertas das disciplinas semipresenciais 

começaram a serem ofertadas na UEG no segundo semestre de 2015, no campus Goianésia 

elas têm início em 2016/2, nos cursos de História e Sistemas de Informação, conforme 

previsto nas suas respectivas matrizes curriculares, o que pode também ser conferido mais 

adiante nas Tabelas 12 e 13. 

De acordo com o entrevistado G1 ao implantar as novas matrizes curriculares nos 

cursos de graduação presencial, que dispõem que 20% da carga horária total dos cursos 

devem ser em EaD, iniciam-se as primeiras experiências com a semipresencialidade no 

campus Goianésia. Em reuniões dos colegiados, os professores começam então a analisar as 

matrizes curriculares e a levantar as possíveis disciplinas a serem ofertadas a distância.  

De acordo com a Resolução CsA nº. 51, de 19 de novembro de 2014, que passa a ter a 

seguinte numeração, Resolução do CsA nº. 841/2014 e Resolução CsA nº. 1.052, de 22 de 

fevereiro de 2018, as disciplinas do núcleo comum (NC) devem ser ofertadas somente na 

modalidade presencial, enquanto as demais podem ser disponibilizadas na modalidade 

semipresencial, desde que aprovadas em reunião de colegiado. Segundo o entrevistado G2, 

para garantir uma melhor logística das ofertas das disciplinas semipresenciais dos cursos, 

previsto em seus PPC, cada semestre passa a ter um determinado percentual de disciplinas a 

distância, visto que foram retiradas as aulas presenciais aos sábados, deixando as presenciais 

somente de segunda a sexta-feira. 

Ao analisar a trajetória da implementação das disciplinas semipresenciais no campus, 

observa-se que inicialmente não houve muita adesão dos estudantes. Ainda conforme o 

entrevistado G2, esse fato ocorreu porque o processo estava no início e por isso não era 

conhecido pelos estudantes, dada a ausência de divulgação da oferta das disciplinas pelo 

campus. Ressalte-se, no entanto, que as aulas ofertadas na modalidade a distância constam do 

sistema acadêmico e o próprio estudante tem autonomia para realizar sua matrícula via 
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sistema Fenix53. O entrevistado C1 destaca que a baixa adesão pode ter ocorrido também pelo 

fato de as disciplinas ofertadas inicialmente serem de núcleo livre, que podem ser cursadas 

em qualquer momento da graduação. 

Os dados coletados, no entanto, deixam evidente que, nos anos subsequentes à 

implantação da EaD nos cursos presenciais, as adesões às disciplinas semipresenciais 

aumentaram. No campus Goianésia há a oferta de disciplinas semipresenciais na modalidade 

de núcleo livre e específico por docentes do quadro temporário, à exceção do curso de 

História, que em 2016/2 ficou a cargo de docentes do quadro efetivo. O curso de História 

possui maior número de disciplinas semipresenciais ofertadas desde a implantação da 

modalidade, o que torna evidente que, durante o processo de planejamento e construção das 

disciplinas, todas foram aprovadas, o que demonstra que, embora seja “[...] desafiador a 

etapa da elaboração e planejamento da disciplina” (G2, 2019), os docentes do curso têm 

superado essa fase e cumprido a oferta conforme previsto no PPC do curso. 

Tabela 12 – Disciplinas semipresenciais do curso de História no campus Goianésia/UEG de 
2016/2 a 2019/2 

Ano de 
oferta/ 

reoferta 

 

Disciplinas 
ofertadas  

 
Núcleo 

 
Período 

 
Matriculados 

 
Aprovados 

 
Reprovados 

 
Evadidos 

 
Trancados 

2016/2 A pesquisa em 
História Medieval: 
Teoria e 
Metodologia 

Livre -  16 7 1 8 0 

2017/1 Projeto de Pesquisa 
em História 

Específico 5° 23 15 3 4 1 

2017/1 Tópicos de História 
do Brasil 

Específico 3° 34 16 3 9 6 

2017/2 Lições do Texto: 
Leitura e (Re) 
escritura 

Livre  - 47 27 8 11 1 

2018/1 Projeto de Pesquisa 
em História 

Específico 3° 43 22 3 13 5 

2018/1 Projeto de Pesquisa 
em História 

Específico 5° 27 14 4 7 2 

2018/2 História e Literatura Livre -  50 34 6 10 0 

2018/2 Lições do Texto: 
Leitura e 
(Re)escritura 

Livre -  50 36 11 3 0 

2018/2 História e Gênero Livre -  51 36 10 5 0 

2019/1 Tópicos de História 
do Brasil 

Específico 3º 50 24 14 12 0 

2019/1 Projeto de Pesquisa 
em História 

Específico 3º 36 23 3 7 3 
 

2019/2 História e Gênero 
 

Livre - 48 17 12 17 2 

2019/2 Meio Ambiente Livre - 49 24 7 16 2 

Fonte: Dados coletados pela autora na Secretaria Acadêmica do campus Goianésia – UEG, 2019. 
 

Outro aspecto que também chama a atenção nesta análise diz respeito ao número de 

                                                 
53 Fenix – Sistema acadêmico online da UEG. 
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estudantes reprovados e evadidos em relação ao de matriculados. Observa-se na Tabela 12 

que, no primeiro ano, a soma do número de reprovados e evadidos totaliza 50% dos 

estudantes, índice que permanece o mesmo nos anos seguintes.  

 Alonso (2014) destaca que, de acordo com os dados do censo da EaD e da Associação 

Brasileira de Educação a Distância (ABED), a evasão é um assunto constante nessa 

modalidade, chegando a 30% ou mais de seus estudantes. As causas apresentadas para o 

abandono do curso demonstram falta de tempo dos estudantes e inadaptação à metodologia 

empregada.  

Corroborando com Alonso (2014), as entrevistas desta pesquisa realizadas em 2019 

com o grupo focal de estudantes de História (GF-H1) mostram que 99% de seus integrantes 

tiveram dificuldades de cursar disciplinas semipresenciais. Entre as dificuldades, os alunos 

elencaram a falta de internet em casa e de tempo para se dedicarem às disciplinas 

semipresenciais e, consequentemente, a prioridade dada às presenciais, e a perda dos prazos 

para a postagem das atividades online.  

Já no grupo focal com estudantes de Administração (GF- A1), são elencados outros 

motivos que ocasionaram a evasão, dentre eles: desconhecimento dos alunos sobre o uso da 

ferramenta; dificuldade de aprendizagem com conteúdo online; falta de uma plataforma mais 

interativa e acessível, uma vez que o Moodle não funciona no celular; dificuldade de manter 

uma disciplina de estudos; falta de comunicação, de feedback;  dificuldade da auto-

organização; e falta de alerta sobre o prazo final das atividades.  

A análise da trajetória das disciplinas semipresenciais no curso de Sistemas de 

Informação, iniciado também em 2016/2, mostra que a prioridade recaiu sobre disciplinas de 

núcleo específico, pois, segundo entrevista com C2,  

 
[...] em muitos casos, os docentes não conseguiram concluir o planejamento e 
construção das disciplinas e houve inúmeros problemas, como, por exemplo, a 
reprovação das mesmas.  

 

De acordo com o Regulamento Geral da Graduação (UEG, 2018c), o docente que 

quiser ministrar disciplinas semipresenciais deve participar de uma capacitação ofertada pelo 

CEAR, que é composta de dois módulos: o primeiro, de formação docente em EaD e o 

segundo, de planejamento e construção de disciplinas. Posteriormente à aprovação no curso, 

estarão aptos a ofertar as disciplinas. 

 Nesse sentido, as disciplinas semipresenciais de núcleo específico (Tabela 13) passam 

a ser ofertadas exclusivamente por docente efetivo, que resida em outro município e tenha 
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logrado êxito no seu planejamento e construção. Os estudantes do curso de Sistemas de 

Informação cursaram as disciplinas de núcleo livre de 2017/1 a 2019/1, ministradas em outros 

cursos do campus e pelo Programa de Ensino aprendizagem em Rede (PEAR).  Somente em 

2019/2 a disciplina foi oferecida pelo próprio curso. 

Tabela 13 – Disciplinas semipresenciais do curso de Sistemas de Informação no campus 
Goianésia/UEG de 2016/2 a 2019/2 

Ano de 
oferta/ 

reoferta 

 
 

Disciplinas 
ofertadas  

 
Núcleo 

 
Período 

 
Matriculados 

 
Aprovados 

 
Reprovados 

 
Evadidos 

 
Trancados 

2016/2 Sistemas 
Colaborativos: 
Fundamentos e 
Aplicações 

Livre -  1 0 0 0 1 

2017/1 Interação 
Humano-
Computador 

Específico 3° 42 17 1 22 2 

2017/1 Engenharia de 
Software II 

Específico 5° 14 6 6 2 0 

2017/2 Engenharia de 
Software I 

Específico 4° 38 16 3 13 6 

2018/1 Engenharia de 
Software II 

Específico 5° 28 15 4 9 0 

2018/2 Engenharia de 
Software I 

Específico 4º 45 18 10 15 2 

2019/1 Engenharia de 
Requisitos 

Específico 5º 50 22 16 10 2 

2019/1 
 
 
 

Engenharia de 
Sistemas de 
Informação   

Específico 3º 50 15 20 12 3 

2019/2 Fundamentos de 
Contabilidade 

Livre - 50 21 17 12 0 

2019/2 Projeto de 
Software I 

Específico 4º 47 15 7 21 4 

2019/2 Engenharia de 
Software I 

Específico 6º 49 18 12 17 2 

         
Fonte: Dados coletados pela autora na Secretaria Acadêmica do campus Goianésia – UEG, 2019. 

 

Conforme a Tabela 13, no primeiro ano da oferta da disciplina Sistemas Colaborativos: 

Fundamentos e Aplicações no regime semipresencial do curso de Sistemas de Informação, 

apenas um estudante se matriculou, mas posteriormente trancou a matrícula. Dada a baixa 

procura, a disciplina não foi ofertada nos semestres seguintes. Na mesma perspectiva de 

análise, observam-se altos índices de reprovação e evasão nas demais disciplinas, o que vem a 

ser justificado em entrevista realizada em 2019 com estudantes de Sistemas de Informação do 

grupo focal (GF-SI 1). Mais da metade deles (56%) disse ter encontrado dificuldades nas 

disciplinas, alegando os seguintes motivos: impossibilidade de frequentar os encontros 

presenciais aos sábados para sanar as dúvidas em decorrência do trabalho; postergação das 

atividades em EaD para a última hora, o que acarretava perda do prazo das postagens; e 

principalmente porque alguns conteúdos necessitam de explicação presencial, e, com a 

ausência de um professor, as dúvidas e incertezas se acumulavam (GF - SI 1, 2019). 
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Em 2017/1, tanto o curso de Administração quanto o de Pedagogia iniciaram o 

processo de implementação das disciplinas semipresenciais, conforme apresenta-se nas 

Tabelas 14 e 15 a seguir. 

Tabela 14 – Disciplinas semipresenciais do curso de Administração no campus 
Goianésia/UEG de 2017/1 a 2019/2 

Ano de 
oferta/ 

reoferta 

 

Disciplinas 
ofertadas 

 
Núcleo 

 
Período 

 
Matriculados 

 
Aprovados 

 
Reprovados 

 
Evadidos 

 
Trancados 

2017/1 Economia de 
Mercado 

Específico 3º 40 30 3 6 1 

2017/1 Administração 
de Marketing II  

Específico 5º 53 39 7 5 2 

2017/2 Administração 
de Marketing I 

Específico 4º 38 30 2 5 1 

2018/1 Administração 
de Marketing II  

Específico 5º 45 29 16 0 0 

2018/1 Gestão de 
Agronegócio 

Específico 7º 50 43 5 0 2 

2018/2 Administração 
de Marketing I 

Específico 4º 49 36 3 9 1 

2018/2 Teoria Geral da 
Administração 
II 

Específico 2º 50 38 4 7 1 

2019/1 Administração 
de Marketing II  

Específico 5º 49 31 2 16 0 

2019/1 Gestão de 
Agronegócio 

Específico 7º 50 33 3 13 1 

2019/2 Teoria Geral da 
Administração 
II 

Específico  2º 51 25 7 17 2 

2019/2 Administração 
em Marketing I 

Específico 4º 51 23 5 21 2 

Fonte: Dados coletados pela autora na Secretaria Acadêmica do campus Goianésia – UEG, 2019. 
 

A leitura dos dados da Tabela 14 permite verificar que foram ofertadas no período 

2017/1 a 2019/2 somente disciplinas de núcleo específico do curso de Administração do 

campus Goianésia/UEG. Nota-se também que houve grande adesão dos acadêmicos, visto 

tratar-se de disciplinas obrigatórias e por terem recebido estímulo do campus:  

 
 No período de matrícula, a coordenação do curso, juntamente com os professores 
das disciplinas, realiza uma forte divulgação para que os acadêmicos possam se 
matricular. (C1, 2019).  

 

Outro fato a mencionar refere-se ao número bastante expressivo de aprovados nas 

disciplinas, baixando, consequentemente, o percentual de reprovados. A exceção ocorre com a 

disciplina Administração de Marketing II, ofertada em 2018/1, que teve um percentual de 

35,6% de reprovação.  

Quanto ao número de estudantes evadidos e que trancaram matrículas, o quantitativo é 

baixo nos anos de 2017/1 a 2018/2, mas se eleva a partir de 2019/1, nas disciplinas de 

Administração de Marketing II (32,6%) e Gestão de Agronegócio (22%). Em 2019/2, os 
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números se acentuam, visto que a disciplina Teoria Geral da Administração II atinge o 

percentual de 33,33% de evadidos, enquanto a de Administração em Marketing I chega a 

41,10%. Cabe destacar que, conforme visto anteriormente, os estudantes de Administração, 

bem como os de Sistemas de Informação, cursaram as disciplinas de núcleo livre em outros 

cursos do campus e pelo PEAR.  

Considera-se também relevante destacar que as disciplinas semipresenciais do curso 

de Administração são todas ofertadas por docentes do quadro efetivo da UEG que residem em 

outro município e ofertam somente a modalidade a distância no campus. 

Quanto ao curso de Pedagogia, a Tabela 15 a seguir apresenta detalhadamente os 

dados das disciplinas semipresenciais ofertadas de 2017/1 a 2019/2 no campus Goianésia. 

Pondera-se que, de todos os cursos do campus, é a que teve o menor número de ofertas.  

Tabela 15 – Disciplinas semipresenciais do curso de Pedagogia no campus Goianésia/UEG de 
2017/1 a 2019/2 

Ano de 
oferta/ 

reoferta 

 

Disciplinas 
ofertadas 

 
 

 
Núcleo 

  
Período 

 
Matriculados 

 
Aprovados 

 
Reprovados 

  
Evadidos 

 
Trancados 

2017/1 AEA54 - 
Gestão de 
Pessoas 

 
 
 

 
Específico 

  
3º 

 
45 

 
36 

 
3 

  
4 

 
2 

2017/1 AEA - 
Cognição 
Social  

 
 
 

 
Específico 

  
5º 

 
34 

 
28 

 
2 

  
1 

 
3 

2017/2 Gestão de 
Conflitos na 
Educação 

 
 
 

 
Livre 

   
- 

 
37 

 
30 

 
1 

  
4 

 
2 

2018/1 AEA - 
Gestão de 
Pessoas 

 
 
 

 
Específico 

  
3º 

 
42 

 
33 

 
6 

  
1 

 
2 

2019/1 AEA - 
Cognição 
Social  

 
 
 

 
Específico 

  
5° 

 
50 

 
34 

 
10 

  
5 

 
1 

2019/2 Português 
Instrumental 

 Livre  - 49 31 5  13 0 

Fonte: Dados coletados pela autora na Secretaria Acadêmica do campus Goianésia – UEG, 2019. 
 

Examinando a evolução da oferta de disciplinas semipresenciais no curso de 

Pedagogia, verifica-se que desde a primeira vez que foram disponibilizadas o número de 

matrículas é expressivo, demonstrando forte adesão à modalidade. O mesmo ocorre com o 

número de aprovados, com exceção da disciplina AEA - Cognição Social, ofertada em 2019/1, 

que teve 20% de reprovação. Em 2019/2 chama a atenção o número de acadêmicos evadidos 

e, pela primeira vez, com um índice expressivo de 26,5%. 

Apesar de haver uma adesão notável dos estudantes à modalidade semipresencial, 

muitos desafios foram enfrentados no que refere à oferta. Conforme constata-se nas 

                                                 
54 AEA - Atividades de enriquecimento e de aprofundamento. 
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entrevistas, a oferta de várias disciplinas foi reprovada pelo CEAR, pelo fato de os docentes 

não conseguirem cumprir as diretrizes e os prazos estabelecidos. De acordo com entrevistado 

C3 (2019),  

 
[...] os principais desafios encontrados na implementação das disciplinas é o 
domínio da estrutura por parte dos docentes e o cumprimento do cronograma, ou 
seja, os prazos estabelecidos e a adaptação ao novo modelo de educação.  

 

As disciplinas semipresenciais do curso de Pedagogia foram ofertadas tanto por 

docentes do quadro efetivo quanto do quadro temporário.  

No que refere aos estudantes, embora 75% tenham dito durante as entrevistas que 

tinham dificuldades com a modalidade, os dados mostram que o aproveitamento é positivo. 

No entanto, um deles destacou:  

 
É muito conteúdo e pouco tempo para dedicar, assim, me dedico às outras 
[disciplinas] e acabo deixando ela por último. (GF- P1, 2019). 

 

Desde 2016 o CEAR disponibiliza a oferta contínua do curso Educação a Distância: 

Teoria e Prática, cujo público-alvo são os estudantes da UEG interessados em cursar ou que já 

estejam matriculados em qualquer disciplina na modalidade EaD. O curso tem como objetivo 

“[...] propiciar ao aluno a ambientação ao moodle e instrução para a utilização deste ambiente 

virtual de ensino e aprendizagem” (UEG, 2019b, online)55. As inscrições e o curso podem ser 

feitos em qualquer momento. Reitera-se que, para cursar as disciplinas semipresenciais, no 

ato da matrícula o estudante deve inserir no sistema Fênix o certificado de aprovação no curso 

sobre a EaD. 

O fato de os docentes efetivos que ofertam disciplinas semipresenciais não residirem 

no município de Goianésia, permite que se conclua que essa modalidade facilita o 

cumprimento da carga horária que o professor precisa cumprir no campus. Outro aspecto 

relevante a destacar é que, a partir de 2017/2, o CEAR deliberou que as disciplinas 

semipresenciais só seriam ofertadas com um número mínimo de 25 estudantes matriculados, 

caso contrário, a disciplina seria cancelada. Isso impulsionou o campus a ampliar a 

divulgação e a informação aos estudantes no período de pré-matrícula. 

 

 
                                                 
55 Disponível em: 
http://www.CEAR.ueg.br/noticia/27062_inscricoes_abertas_curso_de_formacao_em_ead_teoria_e_pratica/. 
Acesso em: 10 nov. 2019. 

about:blank
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3.1.6 Estrutura, formação docente e profissionais envolvidos na oferta de disciplinas 

semipresenciais na UEG – campus Goianésia 

 

Neste subitem são examinadas a estrutura, as condições e a formação de professores e 

demais profissionais envolvidos na oferta das disciplinas semipresenciais no campus 

Goianésia da UEG. Quanto à estrutura, Draibe (2001) pontua que, quando se inicia o processo 

de implementação de uma política, os recursos materiais, logísticos e estruturais devem estar 

previstos. Nesse sentido é que foi criado o CEAR como estrutura central de apoio à política 

de EaD na UEG, conforme visto anteriormente. No entanto, a administração central da UEG 

não se preocupou em criar ou melhorar a estrutura dos campi a fim de atender à nova 

modalidade de ensino e à oferta das disciplinas semipresenciais. 

A estrutura física do campus Goianésia possui uma área construída de 285,29 m². É 

dividida em quatro blocos, que contêm os seguintes ambientes: 16 salas de aulas; uma (1) sala 

para material pedagógico; uma (1)  sala de estudo; uma (1)  secretaria com dois ambientes, 

sendo um (1) guichê e um (1) arquivo; uma (1) sala para arquivo morto; dois (2) sanitários 

para estudantes (masculino e feminino); dois (2) sanitários para funcionários; uma (1) sala de 

direção; uma (1) sala para professores; uma (1) cantina com espaço para o refeitório; uma (1)  

sala para a coordenação administrativa; uma (1)  sala para a coordenação pedagógica; uma (1) 

sala para fotocópias (trabalho terceirizado); um (1) almoxarifado; e uma (1) biblioteca com 

acervo impresso e digital (gnuteca)56.  

A gnuteca é um sistema de automação e gestão de bibliotecas, que permite ao 

estudante do campus Goianésia da UEG o acesso a vários acervos digitais. O campus possui 

dois (2) laboratórios de informática com acesso à internet, denominados Laboratório de 

Informática I e Laboratório de Informática II, locais disponibilizados a professores, para as 

aulas práticas e atividades dirigidas, e a estudantes, para as atividades extraclasse (UEG, 

2019e). Esses dois espaços são de fundamental importância para os acadêmicos, visto que 

muitos não possuem rede de internet em casa e/ou computadores.  

Na entrevista com os grupos focais, foi formulada a seguinte pergunta: “O campus no 

qual você estuda oferece infraestrutura adequada para dar suporte às disciplinas 

semipresenciais”? Dos entrevistados, 68,75% disseram que sim, possuem; 25% responderam 

que em parte; e 6,25%, que não. No entanto, ainda foi possível perceber nos relatos que 

muitos questionam a estrutura que o campus possui no que se refere aos suportes tecnológicos 

                                                 
56 Disponível em: https://www.gnuteca.ueg.br/. Acesso em: 10 nov. 2019. 

about:blank
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para a realização das disciplinas semipresenciais. É o que se contata, por exemplo, nas 

seguintes respostas dos grupos focais:  

 
Sim, mas temos um campus grande, a internet é ruim e temos poucos computadores, 
e o sistema não é acessível, não fornece suporte adequado devido ser Linux. (GF-
H1, 2019). 
 
[A estrutura é] razoável, às vezes os computadores estão estragados ou falta acesso 
à internet. Há certa estrutura, mas não é completa. (GF-H2,2019).  

 

Em relação à estrutura física do campus é boa, mas a estrutura tecnológica precisa 
ser melhorada, ter uma sala própria para a realização das atividades online, 
melhorar a internet do campus e ter mais computadores para atender todos os 
alunos que necessitam. (GF-SI, 2019). 

 

É perceptível nas falas dos entrevistados que um dos problemas em relação à estrutura 

do campus está relacionado à internet, que não comporta o acesso dos estudantes ao sistema 

Moodle para a realização as atividades online. Assim, de acordo com o entrevistado C2, para 

sanar essa dificuldade dos estudantes, em 2018 o campus aumentou a capacidade da internet e 

adquiriu roteadores para melhorar o acesso, porém a UEG central proibiu, solicitando a 

retirada dos equipamentos, alegando que o campus estaria saindo do padrão de rede de 

internet da IES. Ressalte-se que, segundo o PDI da UEG, entre as políticas delineadas para 

2010-2019, um dos pontos destacados é “[...] modernizar a estrutura dos laboratórios em 

atendimento aos cursos” (UEG, 2010, p. 31). 

O Quadro 21 a seguir traz a distribuição dos computadores nos dois laboratórios do 

campus, além da descrição das configurações. 

Quadro 21 – Laboratórios de informática do campus Goianésia/UEG 

Laboratório 
 

Número de 
computadores 

Descrição dos computadores 

Laboratório de 
Informática I 12 

11 – Intel Dual Core 2.8 GHz, 2 GB DDR2, HD 320 GB Sata, 
Sistema Operacional UEG Linux 14.04 32 bits. 
01 – Intel Core i5 3.2 GHz, 4GB DDR3, HD 500 GB Sata, Sistema 
Operacional UEG Linux 14.04 64 bits. 

Laboratório de 
Informática II 20 

13 – AMD A8 9600 4-Core 3.4 Ghz, 8 GB DDR4, HD 500 GB, 
Sistema Operacional UEG Linux 14.04 64 bits. 
2 – Intel Core i7-7700, 16 GB DDR4 SDRAM, HD 1 TB, Sistema 
Operacional UEG Linux 14.04 64 bits. 
5 – Intel Dual Core 2.0 GHz, 3 GB DDR2, HD 160 GB Sata, 
Sistema Operacional UEG Linux 14.04 32 bits. 

Fonte: Dados coletados pela autora na Coordenação Administrativa do campus Goianésia – UEG, 2019. 

 

Outro aspecto relevante sobre a estrutura do campus refere-se à rede elétrica. O 

campus não possui uma rede compatível com o seu porte, que, segundo dados da UEG, é 
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porte 3. Portanto, compete aos agentes internos a tomada de decisões para que os problemas 

relacionados à implementação de uma política sejam sanados. Carvalho, Barbosa e Soares 

(2010) destacam a capacidade dos agentes de acomodar acontecimentos imprevistos e 

imprevisíveis no processo de implementação. Nesse sentido, ao firmar parceria com a 

Universidade de Rio Verde (UniRV) em maio de 2015, ficou estabelecido que uma das 

contrapartidas do campus seria implantar uma subestação de energia, e, até que isso ocorresse, 

a UniRV instalou um gerador que estabilizou parcialmente os problemas apresentados no 

campus.  

No primeiro semestre de 2019 é implantada a subestação, que, todavia, ainda não se 

encontra em funcionamento, por questões burocráticas. Assim, ao serem ligados todos os 

equipamentos eletrônicos do campus, ocorrem sempre quedas de energia, o que inviabiliza o 

trabalho acadêmico.  

Em relação à formação docente e dos demais profissionais para a oferta das disciplinas 

semipresenciais no campus, o regulamento geral da UEG prevê que fique a cargo do CEAR. 

Os incisos IV, V e VI da seção II do regulamento preveem: 

 
IV - os docentes devidamente autorizados pela PrG a ofertar disciplinas 
semipresenciais [...] estarão automaticamente matriculados em um curso de 
capacitação ofertado pelo CEAR para oferta de disciplinas semipresenciais, que é 
composto por dois módulos: 
 a) módulo 1: formação de docentes em Educação a Distância (EaD); 
 b) módulo 2: planejamento e construção de disciplinas; 
 V - após o curso de formação, o CEAR encaminhará à PrG a relação de docentes 
considerados aprovados, que deverá replicar a lista para as respectivas coordenações 
de curso; 
 VI - o docente aprovado no curso de capacitação ofertado pelo CEAR deverá 
encaminhar à coordenação de curso a disciplina devidamente planejada no formato 
semipresencial; 
[...] 
§ 1º É proibida a oferta de disciplina semipresencial por docente não aprovado no 
curso de capacitação ofertado pelo CEAR. (UEG, 2018c, p. 13). 

 

Ainda de acordo com o regulamento geral da UEG (2018c), o docente que possuir 

formação em EaD, mesmo que não seja pelo CEAR, após apresentar certificado atestando que 

possui as habilidades necessárias, estará apto a ofertar a disciplina; porém, deverá 

obrigatoriamente participar do módulo II, relativo ao curso de planejamento e construção de 

disciplinas. No entanto, se o mesmo documento atestar que o docente foi aprovado no curso 

de capacitação, estando apto para posteriormente ofertar as disciplinas semipresenciais, ele 

não precisará cursar novamente o módulo I.  

Ao realizar o levantamento sobre a formação dos agentes implementadores das 



213 
 

disciplinas semipresenciais, foi possível perceber que somente dois dos entrevistados não 

fizeram cursos em EaD e que a maioria possui somente os cursos básicos ofertados pelo 

CEAR. Poucos buscaram aprofundar sua formação em EaD, conforme apresenta o Quadro 22. 

Quadro 22 – Agentes entrevistados do CEAR e da UEG – campus Goianésia e formação em 
EaD 

 
Agentes entrevistados 

 
Formação em EaD 

 
Gestor G1 
 

Tutoria em EaD 
Legislação em EaD 
Recursos Educacionais Abertos (REA) 
Curso de Moodle 
Curso de Robótica 

Gestor G2 Não possui  
Gestor G3 Ambientes virtuais de aprendizagem 

Pós-graduação lato sensu em Planejamento, implantação e gestão de EaD 
Gestor G4 Formação continuada em EaD 
Coordenador C1 Tutoria em EaD 

Legislação em Educação a Distância 
Redes de Aprendizagem 
O uso de Power Point como Recurso Didático 
Elaboração de Projetos em EaD 
Tecnologias na Educação: Ensino e Aprendizagem com as TIC 
Introdução a Educação Digital 

Coordenador C2 Planejamento e construção de disciplina 
Capacitação de professores formadores/tutores 

Coordenador C3 Programa de Educação INFOCO 
Curso de tecnologias na educação: ensinando e aprendendo com as TIC 

Coordenador C4 Não possui 
Coordenador C 5 Tutoria em EaD 

Legislação em EaD 
Planejamento e construção de disciplinas em EaD 
Desenho educacional 

Professor Formador – PF 1 Tutoria em EaD 
Legislação em EaD 
Curso de Moodle 

Professor Formador – PF 2 Formação de professores em EaD 
Planejamento e construção de disciplina 
Pós-graduação em Informática e Educação a distância 

Professor de disciplina 
semipresencial/Tutor – P1 

Formação de professores em EaD 
Elaboração de disciplinas em EaD 
Gravação de vídeoaulas 

Professor de disciplina 
semipresencial/Tutor– P2 

Planejamento e construção de disciplina 
Capacitação de professores formadores/tutores 

Professor de disciplinas 
semipresencial/Tutor– P3 

Educação a distância: Tutoria e Prática 
Formação de professores na e para EaD  

Professor de disciplina 
semipresencial/Tutor – P4 

Educação a distância: Tutoria e Prática 
Formação de professores na e para EaD 

Professor de disciplina 
semipresencial/Tutor– P 5 

Educação a distância: Tutoria e Prática 
Construção de disciplinas em EaD 

Fonte: Dados coletados pela autora, a partir das entrevistas semiestruturadas, 2020. 
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Durante a coleta de dados, foi realizada uma entrevista com o entrevistado G1 (2019), 

o qual destacou: 

 
Ao longo dos últimos quatro anos, o CEAR realizou formações com secretárias 
acadêmicas dos campi, coordenadores de cursos e com os gestores. E 
semestralmente com os professores cursistas. No entanto, a formação por si só não 
garante o comprometimento de todos para com o processo. É necessário haver 
vontade e compromisso pedagógico para que o processo aconteça. Infelizmente, há 
gestores que ainda desconhecem a semipresencialidade e professores que 
participam, mas fazem questão de manifestar que não gostariam de participar, 
contudo, são obrigados.  

 

Durante a pesquisa de campo, constatou-se que a formação dos docentes para a oferta 

de disciplinas semipresenciais é feita em EaD, e em alguns momentos são realizadas reuniões 

presenciais, que ocorrem geralmente somente no módulo II. O entrevistado P2 (2019), ao ser 

indagado sobre como recebe a formação para atuar com disciplinas semipresenciais, 

respondeu:  

 
A distância, em casos MUITO, pontuais, também presenciais (grifo do 
entrevistado). 

 

Em consonância com P2, o entrevistado P1 (2019) relatou: 

 
O CEAR cria uma sala virtual no ambiente Moodle, e o professor é acompanhado 
por um tutor durante o processo de elaboração da disciplina.  

 

Lima e Mill (2013) ressaltam que os docentes ainda estão se habituando com a EaD e 

com as complexidades típicas da prática pedagógica dessa modalidade. Portanto, considera-se 

a necessidade de formação na área, pois os docentes da EaD precisam reaprender e 

ressignificar seus saberes da educação presencial, além de (re) aprenderem com a prática na 

EaD. Caso contrário, o ensino em EaD pode trazer muitos conflitos e ansiedade para os 

envolvidos. Para os autores, o que caracteriza o docente de EaD é o acompanhamento mais 

intenso dos estudantes por meio das TIC e ou das TDIC. 

 Araújo e Peixoto (2013) afirmam que a docência, seja ela presencial, seja online ou 

virtual, demanda planejamento, preparação do material didático, organização do ambiente e 

elaboração de processos avaliativos, fundamentados na orientação didático-pedagógica do 

professor. Para os autores, a docência sugere “[...] uma estrutura e organização conforme as 

relações didáticas, a cultura escolar, a percepção dos professores e alunos, os modos de pensar 

e de agir diante das situações educativas” (ARAÚJO; PEIXOTO, 2013, p. 153). 
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Apesar de o entrevistado G1 afirmar que ocorreram e ainda ocorrem formações de 

gestores e coordenadores de curso para a implementação das disciplinas semipresenciais, 

destaca-se que elas são realizadas via memorandos e correio eletrônico (e-mail). O 

entrevistado G2 (2019) afirma, no entanto, que,  

 
[...] enquanto gestor, não tive nenhuma formação sobre esse processo. O restrito 
conhecimento adquirido nessa área ocorreu devido às dificuldades enfrentadas por 
professores e coordenadores, onde era necessário ligar ou ir até o CEAR para 
tentar amenizá-las.  

 

Nessa direção, o entrevistado também reforça:  

 
Os gestores precisam receber mais informações sobre a implantação das disciplinas 
semipresenciais. (G2, 2019). 

 

Essa ambiguidade também ocorre em relação à formação dos coordenadores de curso. 

Segundo entrevista com C3 (2019), somente são realizadas orientações por meio de 

memorandos, correio eletrônico ou telefone, o que muitas vezes dificulta o trabalho 

acadêmico, visto que, de acordo com regulamento geral da UEG, art. 41, é de 

responsabilidade da coordenação de curso “[...] acompanhar, permanentemente, docentes e 

discentes nas atividades das disciplinas semipresenciais, inclusive o conteúdo, o lançamento 

de notas e a frequência no AVEA do CEAR” (UEG, 2018c, p. 14). 

Quanto aos profissionais da Secretaria Acadêmica do campus que estão diretamente 

em contato com estudantes e docentes via sistema Fênix, eles tiveram uma reunião (formação) 

no início do processo de implementação das disciplinas em 2015. No entanto, o entrevistado 

G2 (2019) ressalta que houve a troca de profissionais com a convocação dos técnico-

administrativos aprovados em concurso e que depois disso não foi ministrada nenhuma outra 

formação, o que ocasiona muitas informações desencontradas, visto que ocorreram várias 

alterações durante o processo de implementação das disciplinas semipresenciais.  

 

3.2 Embates, possibilidades e limites na implementação das disciplinas semipresenciais 

na UEG – campus Goianésia: visão dos gestores, coordenadores, docentes e 

estudantes 

 

Este subitem visa apresentar a análise dos dados coletados durante a investigação, 

fundamentada nas teorias abordadas nos capítulos anteriores, nos documentos oficiais do 
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MEC (normatizações e legislações), nas normativas da UEG, assim como nas informações 

levantadas em campo. Ludke e André (2012) salientam que os dados coletados, tais como as 

transcrições de entrevistas e extratos de vários tipos de documentos, podem ser considerados 

elementos significativos que visam a subsidiar uma afirmação ou esclarecer um ponto de 

vista. 

 Para discutir os embates, possibilidades e limites da implementação das disciplinas 

semipresenciais na UEG – campus Goianésia, busca-se dar voz aos agentes da pesquisa 

envolvidos no processo de sua implementação, selecionados de acordo com os objetivos 

propostos e critérios adotados na investigação.  O tempo de trabalho e a experiência dos 

agentes gestores (G), coordenadores (C), professores formadores (PF) e professores da 

educação superior e da EaD/disciplinas semipresenciais (P) são elementos importantes para a 

análise das suas percepções nesta investigação, e foram levantados mediante entrevistas 

semiestruturadas. A identidade dos entrevistados foi preservada usando-se uma sigla baseada 

em letras e números. 

Os Gráficos 18 e 19 a seguir apresentam o tempo de trabalho e de experiência dos 

entrevistados, respectivamente.  

Gráfico 18 –  Tempo de trabalho dos entrevistados na educação superior 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de entrevistas semiestruturadas, 2020. 
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Os dados evidenciam que os entrevistados atuam de cinco (5) a 29 anos na educação 

superior, o que permite concluir que possuem experiência e maior compreensão sobre esse 

nível de educação e suas especificidades, assim como sobre o percurso das políticas públicas 

para a educação superior.  

No que se refere à experiência dos agentes em cargos de gestão e coordenação, 

especialmente daqueles vinculados à modalidade EaD, o intervalo de tempo de atuação é de 

dois (2) a 12 anos. A maioria dos entrevistados possui cursos de formação, porém, ainda há os 

que não têm nenhuma formação em educação a distância (ver quadro22 no Capítulo III, item 

3.1.6), o que demonstra um grande desafio a ser enfrentado. 

Em relação à experiência dos agentes implementadores, professores formadores e 

professores de disciplinas semipresenciais, o intervalo é de um (1) a dez (10) anos. A 

experiência desses agentes foi adquirida praticamente durante a implementação da política de 

EaD na IES. 

Gráfico 19 – Tempo de experiência dos entrevistados em EaD/disciplinas semipresenciais 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir das entrevistas semiestruturadas, 2020. 
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Na formação dos grupos focais (GF), o critério de seleção consistiu na escolha de 

apenas estudantes que cursam ou cursaram disciplinas semipresenciais, conforme apresenta o 

Quadro 23.  

Quadro 23 –  Número de disciplinas semipresenciais cursadas pelos estudantes da UEG – 
campus Goianésia 

Número de disciplinas semipresenciais cursadas 
GF- A1 03 a 06 disciplinas 
GF- H1 02 a 05 disciplinas 
GF- S1 02 a 03 disciplinas 
GF- P1 04 a 06 disciplinas 
GF - A2 05 a 07 disciplinas 
GF - H2 01 a 06 disciplinas 
GF - S2 03 a 06 disciplinas 
GF - P2 04 a 07 disciplinas 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados levantados nos grupos focais, 2019. 

 

Para a análise dos dados, utiliza-se a estratégia da triangulação que, de acordo com 

Minayo et al. (2005), se trata de uma dinâmica de organização em que os dados coletados são 

adequados a uma determinada realidade com fundamentos interdisciplinares. Para a 

triangulação, conforme a autora, é necessário que ocorra inicialmente uma análise interna do 

material coletado.  

Nesta investigação, o material foi construído a partir de transcrições das entrevistas 

semiestruturadas com gestores do campus Goianésia e do CEAR/UEG, com professores 

formadores, coordenadores de cursos que ofertam as disciplinas semipresenciais e com 

professores de disciplinas semipresenciais/tutores, assim como com estudantes dos grupos 

focais que cursam ou cursaram disciplinas semipresenciais. 

Para a triangulação dos dados, foram estabelecidas quatro categorias de análise: a) 

gestão acadêmica e administrativa; b) infraestrutura e tecnologias; c) docência; e d) mediação 

pedagógica, considerando os resultados combinativos e contraditórios da realidade. Lima 

(2013) fundamentada na explicitação metodológica de Minayo et al (2005) considera que para 

a triangulação dos dados é necessário que se faça um cruzamento de vários pontos de vista, 

sejam eles dos entrevistados, sejam de documentos analisados, tendo como aporte as teorias.  

Saravia (2006), Souza (2006), Rodrigues (2011) e Howlett, Ramesh e Perl (2013)  

enfatizam que para implementar uma política pública, fase que interessa a esta tese, é 
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necessário o cumprimento dos estágios anteriores, tais como a definição da agenda e a 

formulação da política, e posteriormente monitorar e avaliá-la.  

A seguir são apresentadas as quatro categorias consolidadas que surgiram das 

respostas dos entrevistados e dos estudantes dos grupos focais, e que foram cruzadas com os 

dados para o delineamento dos pontos comuns ou divergentes. Os resultados desse 

cruzamento são analisados e interpretados à luz do referencial adotado no estudo.  

 

a) Gestão acadêmica e administrativa 

 

Essa categoria propõe uma reflexão acerca da gestão acadêmica e administrativa da 

instituição, visto que esta possui grandes desafios. É importante considerar que a gestão de 

uma IES deve ser orientada para o alcance de objetivos e metas contidos em seu Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto 

Pedagógico dos Cursos (PPC). Além disso, deve buscar uma estreita articulação com o corpo 

docente, técnico-administrativo e estudantes, a fim de subsidiar e apoiar o seu desempenho, 

visando o alinhamento das estratégias e políticas organizacionais com a comunidade interna e 

externa. 

A categoria gestão acadêmica e administrativa, portanto, emerge das respostas e 

percepções que os agentes da pesquisa demonstraram durante a coleta de dados. Algumas 

variáveis tornaram-se pertinentes neste estudo: políticas de EaD; diretrizes; organização, 

gestão e tomada de decisão; oferta das disciplinas semipresenciais e planejamento. 

  Ao analisar as variáveis políticas de EaD e as diretrizes nessa categoria, reporta-se ao 

conceito de política de Rodrigues (2011), que a conceitua como um processo em que grupos 

diversos da sociedade, com interesses e objetivos específicos, buscam tomadas de decisões 

que se convertam em uma política comum. Assim, as políticas de EaD, embora recentes nas 

diretrizes brasileiras, tornam-se tema de discussões no meio acadêmico.  

No decorrer das análises, constatou-se que a política de EaD está presente nos 

documentos normativos da IES, no PDI (2010), no PPI (2011) e na Política Institucional de 

Educação a Distância (Resolução CsA n.º 849/2015 ad referendum), aprovada a partir do 

relatório do grupo de trabalho de educação a distância da UEG. Resolução que demonstra que 

a política institucional foi implementada por meio de uma ação top-down, por se tratar de um  

ad referendum, vindo do alto escalão administrativo para baixo, desconsiderando os 

implementadores. 

A oferta das disciplinas semipresenciais passou a fazer parte da política da IES em 
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2014, por meio da Resolução do CsA n.º 843/2014, integrada ao Projeto Político Pedagógico 

dos Cursos (PPC) de graduação e aos memorandos com orientações encaminhadas aos campi. 

Em 2018, foi publicado o regulamento geral da graduação (Resolução CsA nº. 1.052, de 22 de 

fevereiro), em que a modalidade foi contemplada com a oferta de disciplinas semipresenciais 

(UEG, 2018a). 

Durante as entrevistas e grupos focais, foram formuladas questões sobre a política de 

EaD e as diretrizes que regulamentam a modalidade na IES, especialmente sobre a 

implantação das disciplinas semipresenciais. As respostas foram distintas, visto que o 

conhecimento sobre a política se restringe principalmente aos gestores e coordenadores, 

enquanto professores e estudantes se ocupam mais com a prática e/ou a execução da política, 

como se pode constatar nas falas a seguir. 

 
Especificamente, iniciamos as discussões com a reestruturação curricular 
implementada na UEG em 2015. A regulamentação aconteceu em 2015/1 e as 
disciplinas semipresenciais começaram efetivamente a ser ofertadas aos estudantes 
em 2015/2. (G1, 2019). 
 
Participamos das discussões para implementar as disciplinas semipresenciais nos 
cursos de graduação, juntamente com a reestruturação das matrizes curriculares. 
Assim, a partir de 2015, foi orientado que todos os PPCs dos cursos de graduação 
presencial deveriam contemplar essa modalidade de ensino. (C4, 2019). 
 
Sobre a política de EaD na UEG, pouco conheço, sei que na matriz curricular de 
2015 é obrigatória a oferta das disciplinas semipresenciais. E, desde então, oferto 
essas disciplinas nos cursos que atuo. (P5, 2019). 
 
Não sabemos ao certo, o que nos foi passado é que as matrizes dos cursos agora 
têm uma carga horária a distância, as chamadas disciplinas semipresenciais. (GF-
H2,2019). 

 

Fica evidente nesses depoimentos que apenas alguns agentes implementadores 

possuem conhecimento sobre a política de EaD na IES, o que configura, conforme Draibe 

(2001), uma falha na divulgação e informação no processo de implementação. Para autora, ao 

implementar uma política, supõe-se que ocorra divulgação e informações, ao menos aqueles 

mais diretamente afetados pela política, ou seja, os que vão implementar e os que dela vão se 

“beneficiar”. Draibe (2001) enfatiza que a divulgação e informação qualificada é parte do 

sucesso, desde ocorra junto aos seus públicos internos e externos, de forma clara e suficiente 

entre os agentes implementadores e beneficiários. 

Quanto à gestão, organização e tomada de decisão de uma política pública, Saravia 

(2006) pontua que essas ocorrem a partir de interesses de diversos agentes envolvidos no 

processo, dentre os quais os gestores e os agentes públicos que participam da produção e das 
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ações públicas. Vários embates ocorreram durante o processo de implementação das 

disciplinas semipresenciais e da reestruturação das matrizes curriculares da UEG, 

especialmente no campus Goianésia, momentos de debates e discussões dos quais alguns 

representantes do campus fizeram parte. Diretor, coordenador e representantes de professores 

uniram-se aos grupos de trabalhos (GT) da UEG, juntamente com o reitor, os pró-reitores e os 

representantes de outros campi, para definirem as novas matrizes e a oferta das disciplinas. 

No entanto, segundo o entrevistado C1 (2019), 

 
[...] nessas reuniões, nem todos tinham voz, aqueles que tinham mais 
representatividade detinham os discursos e argumentavam em prol da EaD, da 
oferta das disciplinas semipresenciais e mudanças nas matrizes curriculares dos 
cursos de graduação presencial, prevalecendo quase sempre o interesse da gestão 
central, ao qual muitos estavam vinculados.  

 

A partir da fala do entrevistado C1, observa-se o que Carvalho, Barbosa e Soares 

(2010) pontuam quando se referem a algumas características do estágio de implementação, 

tais como: o processo de negociação, as ações entre e dentre as redes implementadoras, a 

capacidade de acomodar os acontecimentos imprevistos e imprevisíveis e, por fim, a 

capacidade de ser adaptável. 

Ao discorrer sobre as políticas institucionais para o docente que oferta disciplinas 

semipresenciais, o entrevistado G1 relata que o tratamento é isonômico aos demais 

professores, não havendo vantagens adicionais ao trabalho. Destaca ainda que inclusive a 

remuneração é isonômica à de uma disciplina presencial. As políticas institucionais, portanto, 

são as mesmas válidas para os demais docentes. 

Sobre as variáveis oferta das disciplinas semipresenciais e planejamento, a Resolução 

do CsA n.º 843/2014, ainda em vigor na IES, dispõe no art. 1º, Anexo único, que “[...] é 

permitida à Universidade Estadual de Goiás (UEG), por meio de seus campus, ofertar 

disciplinas na modalidade semipresencial, conforme estabelecido na Portaria n.º 4.059, de 10 

de dezembro de 2004, do Ministério da Educação”. No entanto, ao questionar professores e 

estudantes sobre a oferta dessa modalidade em cursos de graduação presencial, constatam-se 

divergentes opiniões, tais como: 

 
Na minha opinião, a UEG tem buscado apenas reduzir custos. Não consigo 
compreender este processo como algo pensado, como forma de maximizar a 
qualidade do ensino. (P1, 2019). 
 
[Vejo] com restrições! É uma metodologia inovadora, porém, os resultados das 
disciplinas que ministrei não me convenceram a continuar ofertando disciplinas na 
modalidade. (P2, 2019). 
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Ora, obviamente avalio [a oferta da modalidade] de uma maneira bem positiva. Não 
à toa eu estou com esse vínculo com o CEAR. Eu acredito na ferramenta, acredito 
na plataforma, acredito que o CEAR desenvolve um trabalho bem interessante, bem 
sério, bem cuidadoso. Então eu avalio de uma maneira bastante positiva. (PF 1, 
2019). 
 
Considero positivo pelo fato de haver grande interação digital e a otimização do 
seu tempo levando a ter maior bagagem de conhecimento associado a um curto 
prazo, qualidade dos conteúdos selecionados, liberdade de horários, facilidade de 
acesso em qualquer lugar, a forma como são aplicadas as atividades, bem 
estruturado e organizado, o prazo que temos para estudar e fazer as atividades. 
(GF- A1, 2019). 
 
Nem todos os professores se preocupam em tirar as dúvidas dos alunos, a falta da 
presença pessoal, a distância dificulta a comunicação do professor, as vezes não 
temos o mesmo empenho, falta aplicativo que auxilie com um fácil acesso e com 
lembretes. Quando tem encontro presencial, há uma falta de aula produtiva, poucas 
matérias são ofertadas, não tem tolerância para atrasos em postar as atividades. 
(GF- A2, 2019). 

 

O regulamento geral da graduação (UEG, 2018a) dispõe sobre o planejamento e a 

organização para a oferta das disciplinas semipresenciais, trazendo orientações no âmbito da 

gestão. No artigo VII, parágrafo 5º dispõe: “A coordenação do curso será incluída para 

acompanhamento do processo de planejamento e construção da disciplina semipresencial” 

(UEG, 2018a, p. 13). Em conformidade com esse parágrafo, o entrevistado G3 pontua:  

 
Além de memorandos circulares e mensagens com orientações, os coordenadores 
dos cursos e/ou os coordenadores pedagógicos dos campi são inseridos nas turmas 
para poderem acompanhar o desenvolvimento da disciplina. Sugere-se que o 
coordenador do curso acompanhe o desenvolvimento da disciplina como deve ou 
deveria fazer com as disciplinas presenciais. (G3, 2019). 

 

 O que se observa, no entanto, é que na fase de planejamento e construção da 

disciplina o coordenador é comunicado via memorandos e e-mails, não participando de forma 

ativa do processo. Após a aprovação da disciplina pela equipe técnica do CEAR e da PrG, as 

turmas são formadas e um coordenador é designado para acompanhá-la. É o que relata o 

entrevistado C2 (2019):  

 
Não acompanhamos de fato o planejamento e a construção das disciplinas 
semipresenciais; somos informados do processo. Porém, quando os estudantes são 
matriculados, somos inseridos na turma para acesso e acompanhamento. 

 

O estudo sobre a implementação de uma política pública oferece possibilidades de 

visualizar falhas, desafios e avanços. O modelo de análise apresentado por Draibe (2001) e 

Lima (2013) no Capitulo 1 – baseado em sistemas ou subprocessos da implementação e no 

sistema gerencial e decisório, principalmente quando trata da estrutura hierárquica e o grau de 



223 
 

autonomia x dependência – permite que se observe, nessa categoria, que os campi possuem 

um alto grau de dependência da administração central, especialmente da PrG e do CEAR, o 

que acarreta morosidade nas tomadas de decisões e implementações das ações.  

 
Em muitos momentos o CEAR atua de forma independente, não havendo 
comunicação com a PrG, e isso traz sérios problemas para gestão dos campi sobre 
as disciplinas semipresenciais. (C1, 2019). 

 

Ao finalizar a análise dessa categoria, verifica-se inicialmente que as diretrizes que 

regem a modalidade semipresencial na UEG ainda estão fundamentadas na Portaria nº. 

4.059/2004 do MEC, o que requer adequações, pois já foram publicadas três novas portarias 

referentes ao tema: a Portaria n.º 1.134/2016, a Portaria n.º 1.428/2018 e a Portaria n.º 

2.117/2019. Outro aspecto analisado refere-se à necessidade de maior apoio da gestão central 

da universidade para a conscientização dos gestores sobre o programa e a responsabilidade 

compartilhada com eles na gestão dos processos, assim como uma maior relação da gestão 

acadêmica e administrativa da UEG com o CEAR e os campi, visto que as orientações se 

divergem e muitas vezes chegam primeiro aos estudantes e só posteriormente ao gestor do 

campus e ao coordenador.  

Nesse sentido, o entrevistado G4 (2020) destaca:  

 
O CEAR ainda é uma unidade desconexa da gestão local, onde são ofertados os 
cursos presenciais; necessita de maior diálogo. [...] efetivamente, é muito frágil a 
relação, mas sempre o CEAR se dispõe a responder as questões colocadas. (G4, 
2020).  

 

O CEAR possui uma gestão própria, porém, necessita de mais diálogo com a PrG e 

com o campus, a fim de que sejam repassadas as mudanças das regulamentações e decisões 

diretamente aos gestores e coordenadores de curso. 

De modo geral, compreende-se que a superação de alguns dos desafios encontrados 

pela IES na implementação das disciplinas semipresenciais requer uma efetiva participação 

dos gestores no acompanhamento e avaliação da oferta das disciplinas e no estabelecimento 

de uma cultura de educação a distância no corpo docente e discente, bem como entre os 

gestores da universidade. 

De acordo com o entrevistado G1 (2019), a EaD tornar-se-á vital para a manutenção 

da UEG, constituindo-se em um caminho irreversível, ou seja, não haverá possibilidade de 

retrocesso. Afirma ainda que cobranças são feitas constantemente à administração central, no 

intuito de que contribua para o desenvolvimento contínuo da instituição. 
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b) Infraestrutura e tecnologias 

 

A segunda categoria que baliza a investigação-exposição refere-se à importância da 

provisão de recursos materiais, equipamentos, financiamentos e custos para a implementação 

de uma política pública (DRAIBE, 2001). Essa categoria tornou-se evidente durante a coleta 

de dados, realizada por meio das entrevistas semiestruturadas e principalmente nos grupos 

focais. Nesse sentido, o processo de categorização ficou nítido, demonstrando que 

infraestrutura e tecnologias são categorias relevantes para a análise, e isso foi se confirmando 

à medida que documentos coletados na IES foram sendo analisados. Nesse processo, algumas 

variáveis foram identificadas, tais como a relacionada com as estruturas da UEG, do CEAR, 

do campus Goianésia, dos laboratórios de informática e dos computadores, da internet, de 

equipamentos multimidia e do ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

Na contextualização e caracterização do lócus da pesquisa realizadas no Capítulo III, 

recorreu-se a Oliveira e Ferreira (2008), que discutem o surgimento da IES em meio a 

conflitos vivenciados pela comunidade acadêmica. Entre os desafios que os autores 

detectaram, são apresentados especialmente os que se referem à infraestrutura, notadamente a 

deficiência da biblioteca e dos laboratórios, a inadequação das salas de aulas, dentre outros 

fatores. 

Dourado (2001) enfatiza que a implantação das faculdades isoladas em Goiás – que 

posteriormente passaram a constituir a UEG, dentre elas, o campus Goianésia –, se deu “[...] 

de modo insatisfatório, sem condições básicas para o seu real funcionamento”. O autor deixa 

evidente que em muitos casos essa implantação ocorreu em espaços físicos provisórios e 

improvisados, cedidos por outras instituições. Em conformidade com Dourado (2001), 

Carvalho (2017, p. 86) também afirma que a UEG surge com os mesmos problemas das 

extintas faculdades isoladas:  

  
[...] falta de recursos financeiros, baixo salário pago aos servidores, baixo número de 
servidos concursados, inexistência de plano de cargos e salários e regime de 
dedicação exclusiva, baixa qualificação dos servidores, problemas de infraestruturas 
nos prédios, escassez de laboratórios para os cursos, bibliotecas defasadas. 

 

Muitos desses problemas ainda se perpetuam na UEG, e com a implantação da política 

de EaD na IES é indiscutivelmente evidente que a educação superior, tanto presencial quanto 

a distância, passou por muitas mudanças, incluindo  a incorporação das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) e das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
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(TDIC). Para incorporar a EaD, a IES teve de passar por ajustes, pois a modalidade trouxe 

consigo diversas exigências, em face da estrutura física inadequada, dos poucos recursos 

tecnológicos e da equipe de profissionais insuficiente, conforme já relatado no item 3.1.2 

deste capítulo. A então UEG Virtual é transformada em Centro de Educação Aberta e 

Continuada e a Distância (CEAD) e posteriormente em Unidade Universitária de Educação a 

Distância (UnUEAD), com nova estrutura organizacional (STACHEIRA et al., 2015). 

Em 2008 a UEG é credenciada pelo MEC em caráter experiencial para a oferta de 

cursos via sistema UAB nos polos da UEG/UAB. Embora tenha ampliado a estrutura física na 

IES para a oferta dos cursos na modalidade, o relatório do GT de EAD da IES destaca: 

 
[...] a estrutura física não comporta a equipe, equipamentos e a infraestrutura 
tecnológica necessária para a qualidade do trabalho ofertado. Com a perspectiva da 
implementação da política e a efetiva institucionalização da EaD, faz-se necessária 
essa mudança em curto prazo e o planejamento para a sede própria para a execução 
do trabalho com qualidade. (UEG, 2014c, p. 17). 

 

Em 2014 a UnUEAD é transformada em Centro de Ensino Aprendizagem em Rede 

(CEAR), pela Resolução/CsU n.º 702, com nova sede e estrutura organizacional (Ver Figura 

13), que, segundo Stacheira et al. (2015), visa centralizar a gestão da oferta dos cursos na 

modalidade EaD nos campi, polos localizados em outros espaços e na gestão e 

operacionalização das disciplinas semipresenciais nos cursos de graduação presencial.  

Ao realizar as entrevistas semiestruturadas, evidenciou-se que o CEAR, embora tenha 

tal responsabilidade, conta com estrutura deficitária para atender com qualidade o trabalho na 

modalidade EaD e a oferta das disciplinas semipresenciais nos campi da IES. Essa 

inadequação fica clara no depoimento do entrevistado P1 (2019):  

 
[Os dirigentes] não dão condições para o professor atuar com mais qualidade. Não 
possuímos estúdios e nem treinamento para gravarmos aulas. 

 

Além da falta de estúdios, outro entrevistado destaca: 

 
[...] a ausência de recursos materiais e financeiros para a administração de 
encontros presenciais obrigatórios, recursos humanos na área de web-designers e 
técnicos em audiovisual disponíveis para dar suporte. (C5, 2019). 

 

Ao reportar aos documentos, ao histórico da UEG, do CEAR e do campus Goianésia, 

nota-se que, para a implementação das disciplinas semipresenciais, não foi considerado 

adequadamente o fator infraestrutura, visto que nem mesmo o CEAR a possui de maneira 



226 
 

apropriada para a gestão da modalidade. Portanto, o campus Goianésia enfrenta desafios ainda 

maiores, como já discutido anteriormente, destacadamente no que diz respeito ao espaço 

físico, a rede de energia, internet, quadro de profissionais efetivos, dentre outros.  

Durante a coleta de dados, foi perguntado nos grupos focais se o campus oferece 

infraestrutura adequada para dar suporte às disciplinas semipresenciais. Algumas das 

respostas foram: 

 
Um pouco, o básico para poder cursar. A infraestrutura existe, mas para tornar 
adequada deve melhorar em alguns pontos. (GF-A1, 2019). 
 
Em parte, pois temos laboratório de informática, por exemplo. Mas às vezes os 
computadores estão estragados ou falta acesso à internet. (GF- H2, 2019). 
 
Em parte, porque há necessidade de laboratórios com mais computadores, uma sala 
para mais ampla, pois a sala do campus não consegue comportar um grande 
número de acadêmicos. (GF- SI1, 2019). 

 

Nos relatos acima fica clara a necessidade de ampliar a estrutura tecnológica para o 

desenvolvimento das disciplinas semipresenciais nos laboratórios do campus Goianésia. 

Embora haja dois laboratórios no campus (Quadro 18, subitem 3.1.2), um deles é 

praticamente destinado às atividades práticas do curso de Sistemas de Informação 

(Laboratório II), enquanto o outro (Laboratório I), com apenas 12 computadores,  fica 

disponível  a todos os estudantes do campus para realizarem as atividades das disciplina 

semipresenciais. Fica evidente, portanto, a insuficiência tanto do espaço físico quanto dos 

recursos tecnológicos, sem desconsiderar o acesso à internet. 

A expansão da educação a distância consolida-se com o avanço das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) e das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC), provocando mudanças significativas no modo de ensinar e aprender. De acordo com 

Silva e Toschi (2015), a evolução das TIC e das TDIC fez com que a comunicação por meio 

delas proporcionasse a simulação, a virtualidade, a acessibilidade e a diversidade de 

informações, que são constantemente atualizadas. 

Ao indagar aos entrevistados sobre as tecnologias e o acesso à internet na IES, eles 

foram unânimes em destacá-los como um fator essencial para o bom desempenho nas 

disciplinas semipresenciais. Segundo eles, em horários livres, intervalos ou em horários 

contrários aos das aulas presenciais, muitos estudantes realizam suas atividades nos 

laboratórios de informática instalados no campus por não terem computadores nem internet 

em suas residências. Os relatos a seguir justificam essa afirmativa. 
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Às vezes tenho dificuldade de acessar, quando a quantidade de pessoas que estão 
acessando aumenta. Não consigo, raramente consigo. (GF-A2, 2019). 
 
Bom, tirando a parte que o site trava toda hora, pois utilizo o laboratório do 
campus, consigo com muita dificuldade. (GF-H2, 2019). 

 

Em conformidade com os relatos dos estudantes nos grupos focais, o entrevistado P1 

(2019) confirma: 

 
A internet do campus Goianésia é precária. Os estudantes carentes que não 
possuem internet em casa precisam realizar as atividades no campus, e assim a 
navegabilidade no ambiente fica muito ruim. 

 

Em 2018 o colegiado do curso de Sistemas de Informação conseguiu ampliar a rede de 

internet, mas a direção central da UEG solicitou ao campus a retirada dos equipamentos 

tecnológicos, alegando desvio de padrão.  Conforme afirma o entrevistado C2 (2019) “a UEG 

tem um padrão a ser seguido em todos os campi, assim, não era permitido os equipamentos 

de ampliação da rede de internet”. 

Na UEG, a sigla utilizada para denominar os ambientes virtuais de ensino e 

aprendizagem é AVEA, como já mencionado em capítulos anteriores, porém adotado nesse 

estudo a sigla AVA, conforme comumente são chamados. “Também [são] chamados de sala de 

aula virtual, pois se destinam a ser espaço de realizar atividades educativas para 

desenvolvimento de cursos (SILVA; TOSCHI, 2015, p. 71). Esses ambientes integram várias 

características esperadas para uma plataforma de e-learning, tais como: fóruns de discussão, 

gestão de conteúdo, criação de questionários com possibilidades de opção por vários tipos de 

respostas, sistemas de chats e blogs, dentre outros.  

A Resolução CsA n.º 843/2014 no anexo único art. 11 delibera que: 

 
O professor e os alunos da disciplina devem estar devidamente registrados no 
sistema acadêmico para cadastro no AVEA, obedecendo o limite máximo de alunos 
por turma de até 10% (dez por cento) acima do número de vagas oferecidas no 
processo seletivo.  
§ 1º O AVEA designado para a disciplina deverá ser supervisionado pelo 
coordenador de curso. 
§ 2º O discente é responsável por sua senha e a regularidade de acesso ao AVEA 
da(s) disciplina(s). (UEG, 2014a, p. 3-4).  

 

De acordo com Silva e Toschi (2015, p. 76), “[...] adequar os métodos, os recursos, 

reorganizar atividades e flexibilizar a programação dos cursos são estratégias cada vez mais 

presentes nos AVA e que exigem muito da docência em ambientes virtuais”.  

Durante a coleta de dados, os professores foram indagados sobre como ocorrem as 
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orientações para que elabore as disciplinas semipresenciais no AVA. Seguem abaixo três das 

respostas.  

 
Cria uma sala virtual no ambiente Moodle, e o professor é acompanhado por um 
professor formador durante o processo de elaboração. (P1, 2019). 
 
A distância, e em casos muito pontuai, também presenciais. (P2, 2019). 
 
É uma relação de parceria, pois a disciplina é construída aos poucos e cada etapa é 
enviada ao ambiente do curso (Moodle) para o professor formador corrigir e dar a 
devolutiva. (P4, 2019). 

 

Foi possível perceber o distanciamento entre os professores que ministram as aulas e o 

professor formador durante o processo de elaboração e construção das disciplinas 

semipresenciais. Fica evidente nas falas e expressões dos entrevistados que o anseio é por 

mais proximidade e orientação para a realização do trabalho, considerado parcialmente 

deficitário, pois chega a comprometer muitas vezes a estrutura do AVEA e consequentemente 

a implantação da disciplina no ambiente.  

Quanto aos aspectos técnicos e culturais relacionados com as tecnologias, foi 

analisada nas falas dos grupos focais a avaliação que fazem do ambiente virtual no aspecto 

acesso e navegação. Os relatos foram convergentes, como se observa a seguir. 

 
É uma plataforma razoável, que atende as necessidades dos estudantes, se 
comparado com outras plataformas. (GF-SI1, 2019). 
 
Trata-se de um espaço bem estruturado, com aulas e atividades muito bem dispostas 
para sua realização. Tem todas as informações necessárias e é bem explicativo. 
(GF-A1, 2019). 
 
Eu acho que qualquer um que acessar nele pela primeira vez já consegue entender 
como funciona; assim não vejo dificuldade. (GF-P1, 2019). 
 
Bom, fácil de lidar. Simples e objetivo. (GT-H1, 2019). 

 

Na Figura 17 pode-se visualizar a estrutura do ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) da UEG conforme apresentam os relatos nos grupos focais.  
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Figura 17 – Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UEG para a oferta das disciplinas 

semipresenciais 

 
Fonte: P1 (2019).  

 

Parte significativa dos entrevistados afirmou que o acesso e a navegação no ambiente 

são amigáveis ou fáceis. A UEG ainda oferece de forma contínua o curso Formação em EaD: 

Teoria e Prática, como visto no subitem anterior, para que os estudantes possam se 

familiarizar com o ambiente.  
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Acho essencial [a oferta do curso], pois ele fornece técnicas para acesso, de forma 
clara e objetiva. Nos orienta como prosseguir com o curso e tira cerca de 80% das 
dúvidas que surgirão ao longo das disciplinas na plataforma, como olhar notas, 
atividades, textos e outros. (GF- A1, 2019). 

 

Nos primeiros anos de oferta das disciplinas semipresenciais – 2015, 2016 e 2017 –, o 

curso era pré-requisito para cursar as disciplinas, mas a partir de 2018 passou a ser somente 

uma recomendação aos estudantes. O curso está disponível na página do CEAR, como se 

observa na Figura 18. 

 

Figura 18 – Página do CEAR/UEG para oferta do curso de formação em EaD: Teoria e 
Prática 

 

 
Fonte: Página eletrônica do CEAR/UEG.57 

 

De acordo com Santana e Victor (2013, p. 141), “[...] o design é concebido 

semioticamente como linguagens, ou sistema de signos capazes de comunicar mensagens”. 

Nesse contexto em que imagens, vídeos, links e hiperlinks são recursos chamativos em um 

ambiente de aprendizagem virtual (AVA), durante os grupos focais questionou-se sobre o 

ambiente ser atrativo e motivador. As opiniões foram divergentes conforme se apresentam nas 

falas:  

                                                 
57 Disponível em: http://www.CEAR.ueg.br/ Acesso em: 15  abr. 2020. 

about:blank
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Nada de atrativo, e sim cansativo e burocrático, textos extensos, e às vezes o site 
apresenta problemas. Acrescento que é simples, não há dificuldade, mas também é 
desinteressante, pouco criativo, não dialoga com o estudante, em especial com o 
jovem. (GF-H2,2019). 
 
Sim, muitos atrativos e motivadores, induzem o estudante a ler a matéria se quiser 
realmente responder os questionários ofertados. Porém, vejo que falta o hábito e o 
compromisso, do mesmo modo que no presencial. (GF-A2, 2019). 
 
São atrativos, vários materiais como videoaulas, textos, estudos dirigidos e 
questionários. Possui um layout interessante, como cores atrativas e fontes boas de 
leituras. (GF-P2, 2019). 
 
São na verdade desmotivadores, nem um pouco intuitivo e de difícil manuseio. O 
layout da plataforma não oferece interação nenhuma. (GF-SI2, 2019). 

 

As opiniões dos estudantes divergem quanto ao item questionado, e foi possível 

perceber, durante as entrevistas, que as impressões externadas dependiam das relações entre 

os estudantes e a modalidade de educação ou as tecnologias.  

Durante a análise dessa categoria, constatou-se a importância de refletir-se sobre os 

sistemas logísticos e operacionais conforme destacado por Draibe (2001), pois, no processo 

de implementação da política, é fundamental que se avaliem os parâmetros de suficiência. 

Deve-se, portanto, saber se os recursos financeiros são suficientes para os objetivos e metas 

propostos, assim como analisar se os recursos materiais e tecnológicos atendem à demanda 

discente e se possuem qualidade adequada.   

Ao concluir a análise dessa categoria, foi possível perceber que ainda há desafios para 

a política de EaD na UEG, especialmente no campus Goianésia, pois falta à instituição uma 

infraestrutura física e tecnológica adequada, e especificamente no CEAR, uma que dê suporte 

técnico, administrativo e pedagógico para os campi. Outro ponto a ser destacado é o número 

insuficiente de profissionais para atuar na EaD, situação confirmada pelo entrevistado P3 

(2019), ao ser indagado sobre os desafios que enfrenta na implementação das disciplinas 

semipresenciais:  

 
[...] falta pessoal no CEAR para montagem das disciplinas, inclusive, “tive que 
aplicar as mesmas atividades ofertadas anteriormente, visto a indisponibilidade de 
equipe suficiente para montagem de novas disciplinas. 

   

No campus Goianésia há falta de espaço físico para uma sala de apoio aos estudantes 

de disciplinas semipresenciais, com computadores em número suficiente e internet que 

garanta o acesso sem prejuízo ao acadêmico. 

Destaca-se, pois, a ausência de logística e recursos materiais ou financeiros para que o 

campus possa realizar suas atividades, tanto virtuais quanto presenciais. Para complicar ainda 
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mais a precariedade do quadro de profissionais da UEG, houve no final de 2019 a demissão 

de 658 técnicos administrativos e 662 docentes da IES (Portarias UEG n.º 1.283/2019 e n.º 

1.284/2019), atingindo profundamente o campus Goianésia. Nesse campus, a maioria dos 

professores demitidos trabalhava em regime de contrato temporário, conforme visto 

anteriormente na Tabela 10, dentre os quais os que ofertavam disciplinas presenciais e a 

distância. Também perderam o vínculo com a universidade técnicos administrativos (Tabela 

11) que davam suporte ao campus (UEG, 2019f; 2019g).  

 

c) Docência 

 

A terceira categoria analisada, docência, suscitou algumas variáveis relevantes, tais 

como: formação e capacitação; professor de disciplina semipresencial e trabalho docente; 

tutoria e percepção crítica dos agentes da EaD. 

Ao analisar o contexto da UEG, verifica-se que um dos desafios a ser superado é a 

“[...] escassez de profissionais com formação em EaD, o que acarreta retrabalho, sobrecarga 

entre departamentos e comprometimento dos resultados” (UEG, 2014c, p. 5). Assim, a IES 

passou a ofertar, a partir de 2014, seus primeiros cursos de formação continuada:  

“Capacitação para Tutoria em EaD, 50 vagas; Curso de Educação a Distância – EaD: Teoria e 

Prática, 50 vagas; Elaboração e Produção de Material Didático para EaD (1ª edição), 30 

vagas;  PHP5 e Ajax: Desenvolvendo Aplicações Dinâmicas, 90 vagas; Tutoria em EaD, 400 

vagas; Elaboração e Produção de Material Didático para EaD (2ª edição), 50 vagas; JAVA 

para desenvolvimento Web, 50 vagas; e Webdesigner, 50 vagas” (UEG, 2014c, p. 14). 

 Esses cursos foram oferecidos em parceria/convênio com a UAB para atender à 

necessidade de formação de um quadro especializado de profissionais para trabalhar com a 

modalidade EaD. De acordo com documento da UEG (2014c), a criação de uma política de 

formação continuada permanente, em que docentes e colaboradores da IES possam adquirir 

conhecimentos sobre a modalidade, com possibilidade de acesso à utilização das TIC, das 

TDIC e das ferramentas de educação não presencial, faz com que o grupo se fortaleça na 

oferta da educação a distância.  

“A EaD é uma modalidade que permite o alcance de grande público nos cursos de 

extensão, com potencialidade a ser explorada pela Universidade, inclusive para o público 

externo” (UEG, 2014c, p. 14). Nesse sentido, foi necessário que o quadro de professores da 

educação presencial estruturasse a educação a distância na IES. Esses docentes passaram a  

fazer parte da equipe de EaD, elaborando materiais didáticos e também atuando na oferta e 
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acompanhamento das disciplinas e no trabalho de tutoria.  

Lima e Mill (2013) pontuam que um passo importante nessa modalidade é a formação 

continuada do docente em EaD, pois nesse processo ele se posiciona como aprendiz que 

busca cotidianamente se (re)descobrir em nova ambiência, em uma nova linguagem e em 

novos desafios. Os autores destacam que os saberes da formação inicial para a docência 

presencial são essenciais na prática docente, porém, não se limitam, por si sós, ao exercício da 

docência virtual, o que demanda uma formação continuada na área.  

Mesmo que a didática em EaD utilize estratégias da educação presencial e vice-versa, 

para a modalidade a distância não basta uma simples transposição de práticas bem-sucedidas 

da educação presencial. A EaD tem especificidades e organização didático-pedagógicas 

próprias que fazem pensar em uma forma de trabalho que supere a dicotomia tempo e espaço 

(SILVA; TOSCHI, 2015). 

Ao analisar o tempo de docência em educação a distância dos professores da UEG, 

especialmente os do campus Goianésia, chega-se à constatação de que, com raríssimas 

exceções, a maioria deles adquiriu experiência na própria IES durante a implementação da 

política de EaD, ou seja, estão ainda se habituando às complexidades da prática pedagógica e 

às particularidades da rotina docente e do processo de ensino-aprendizagem na modalidade. 

Na educação presencial, o trabalho estava centrado na figura do professor, enquanto na EaD 

ele se estende a outros profissionais, o que Tavares (2010) denomina docência ampliada, na 

qual a própria Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) é uma forma de alargamento 

da docência, dando um novo sentido ao trabalho do professor. Para Lima e Mill (2013), o 

docente da educação presencial precisa reaprender e ressignificar os saberes da docência 

presencial para os saberes necessários à docência virtual. 

A partir da proposta de reformulação das matrizes curriculares dos cursos de 

graduação presencial, a UEG aprova em 2014 a Resolução do CsA n.º 843, que dispõe sobre a 

oferta das disciplinas semipresenciais nos cursos da IES. O Anexo único do art. 3º dispõe                  

que “[...] o professor da disciplina será responsável pelo acompanhamento dos alunos                      

no Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA) e nas atividades presenciais,  

conforme previsto no programa de curso e carga horária” (UEG, 2014a, p. 2). Portanto, para a 

oferta das disciplinas semipresenciais em cursos presenciais na UEG, o professor, além de 

atuar nas atividades próprias da docência e no planejamento, elaboração de objetivos e 

avaliação do ensino-aprendizado, realiza a formatação da disciplina no ambiente virtual 

(AVA). Nos momentos presenciais (aulas e avaliações), exerce também o papel de tutor, 

atividade que na EaD geralmente cabe a outro profissional, conforme as diretrizes que 
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regulamentam a modalidade.  

  O entrevistado G1 (2019) afirma:  

 
O planejamento da disciplina semipresencial é sempre antecipado em um semestre, 
uma vez que planejar uma disciplina exige compromisso do professor. Nesse caso, o 
professor atua também como tutor nas disciplinas semipresenciais (grifo nosso). 

 

Para atuar na oferta das disciplinas semipresenciais, a Resolução n.º 843/2014 da 

UEG, em seu art. 4º, define que “[...] o professor que queira oferecer disciplina parcial ou 

integral na modalidade semipresencial deverá possuir a capacitação necessária para o 

exercício de atividades nesta modalidade” (UEG, 2014a, p. 2). Nessa perspectiva, a IES 

estabelece uma política de capacitação docente, com o objetivo de dar suporte para o docente 

planejar e ofertar as disciplinas semipresenciais. De acordo com o entrevistado G3 (2019), a 

formação ocorre em dois momentos: 

 
O primeiro para dar suporte para o planejamento de novas disciplinas/e ou 
replanejamento das disciplinas reofertadas. No segundo, para formatação da 
disciplina no AVA, e suporte tecnológico no decorrer da oferta da disciplina.  

 

Conforme estabelecido no regulamento geral da UEG (2018c), o CEAR oferece os 

seguintes cursos para os professores que desejam ofertar as disciplinas semipresenciais:  

módulo I – Formação de Docentes em Educação a Distância (EaD) e módulo II – 

Planejamento e Construção de Disciplinas. O regulamento estabelece que se o professor não 

for aprovado nos cursos não estará apto a ofertar as disciplinas semipresenciais. No caso de 

haver desistência do professor durante o processo, ele ficará impossibilitado de ofertar 

disciplinas nessa modalidade, conforme especificado no art. 39, parágrafo 8º:  “O docente que 

desistir do curso durante o processo ficará impossibilitado de participar da formação oferecida 

pelo CEAR nos 2 (dois) semestres subsequentes” (UEG, 2018c, p. 14). E não será possível 

ofertar disciplinas semipresenciais nesse período.  

Quanto à formação em EaD ou para o acompanhamento e/ou orientação das 

disciplinas semipresenciais para gestores dos campi, o CEAR não oferece um curso 

específico. Ao indagar o entrevistado G4 (2020) qual era o procedimento para orientar e sanar 

as dificuldades encontradas por professores que ministram disciplinas semipresenciais, a 

resposta foi a seguinte: 
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Entramos em contato com o CEAR e procuramos resolver a questão pontual; no 
entanto, é muito difícil, pois não recebemos uma formação para atuarmos juntos 
aos professores de disciplinas semipresenciais. 

   

Essa fala se confirma na de outro entrevistado, G3 (2019), que assim se expressa:  

 
Até o presente momento, a formação é dada semestralmente para todos, mas não há 
um curso de formação especificamente para os gestores, o que é uma necessidade e 
ótima sugestão. 

 

Quando G3 se refere a todos, é apenas aos professores que desejam ofertar as 

disciplinas semipresenciais, pois, se o gestor não se enquadrar nesse grupo, ficará 

impossibilitado de receber uma formação na área oferecida pelo CEAR. Isso ocorre porque 

não é permitido realizar a formação e não oferecer disciplina semipresencial. 

O regulamento também estabelece que se o professor possuir algum curso de 

formação em EaD será dispensado do módulo I, porém, é obrigatória a realização do módulo 

II. No entanto, em entrevista com P1 (2019), ele relata que a forma como são ofertados os 

cursos de formação aos professores, assim como a relação entre o professor formador e o 

professor de disciplina semipresencial, deixa muito a desejar: 

 
O curso é realizado por uma equipe do CEAR totalmente desmotivada e 
despreparada. Os professores formadores são muitas vezes agressivos e fazem 
comentários infelizes, apresentam-se confusos nas orientações e instruções, no 
intuito de padronizar os materiais e práticas. Assim tornam a disciplina engessada, 
sem condições de adequar à realidade do estudante local. 

 

A docência na EaD geralmente adota uma parceria coletiva entre profissionais e 

especialistas que direta ou indiretamente atuam juntos, com divisões de tarefas entre os 

envolvidos. Conforme Lima e Mill (2013, p. 36), o que caracteriza o docente de EaD é “[...] a 

função de acompanhar os alunos no processo de aprendizagem na EaD, que se dá nessa 

modalidade pelo uso mais intenso de tecnologias digitais de comunicação (TDIC) e também 

pelo modo coletivo”. 

Lima e Mill (2013) pontuam que as atividades docentes na educação presencial e a 

distância são as mesmas, apesar de realizadas de formas distintas. No trabalho docente 

presencial – explicam –, o professor prepara a disciplina, faz o manejo da turma, realiza o 

processo de avaliação e faz a gestão da disciplina, enquanto na EaD, ele faz esse mesmo 

trabalho, mas conta com o suporte de outros profissionais e tecnologias específicas para o 

desenvolvimento da disciplina. Além disso, todo o planejamento precisa ser minuciosamente 

feito com antecedência para ser cadastrado no sistema antes dos estudantes se matricularem.  



236 
 

Entre o conjunto de atividades e saberes do professor em EaD, Lima e Mill (2013, p. 

39) enfatizam: 

 
- Atender   às   demandas   dos   alunos, ajudando-os     na     aquisição     de     uma 
metodologia    autônoma    de    estudo    e aprendizagem. 
- Auxiliar os alunos na compreensão do material didático do curso, estimulando o 
aprofundamento dos conteúdos das disciplinas. 
- Promover situações   de   estímulo   à prática reflexiva e à participação crítica, 
auxiliando-os   na   construção   dos   seus conhecimentos. 
- Estimular os alunos a buscar informações pertinentes em bibliotecas virtuais, 
auxiliando-os na familiarização com o hábito da pesquisa bibliográfica. 
- Promover a construção coletiva de vínculos afetivos, orientando os alunos na 
construção de identidade com o curso, instituição e com a comunidade virtual de 
aprendizagem.  

 

Como na EaD o professor atua com o suporte de uma equipe técnica e pedagógica, seu 

trabalho fica exposto a críticas e julgamentos prévios muitas vezes necessários para o 

desenvolvimento do trabalho.  

 
O professor tem o acompanhamento de profissionais do CEAR, professor formador 
e equipe de desenho educacional que o auxilia a desenvolver objetos de 
aprendizagem específico para a disciplina. (G1, 2019). 

 

No relato do entrevistado C2 (2019) foi constatada uma relação conflitante entre 

professor formador e professor de disciplina semipresencial, como se observa a seguir. 

 
O professor não conseguiu cumprir com os prazos estabelecidos, o cronograma 
colocado pelo professor formador. Assim, a disciplina foi reprovada, ocasionando 
um sério problema no campus, pois a mesma iria ser ofertada presencialmente aos 
sábados, visto que não comporta no horário noturno durante a semana. O professor 
argumentou que não teve a orientação necessária para que as etapas fossem 
cumpridas com sucesso, assim, a responsabilidade da reprovação da disciplina não 
cabia a ele. 

 

O relato do coordenador indica que o professor não cumpriu o prazo definido no 

cronograma, o que difere do que estabelece a Resolução n.º 843/2014, que deixa claro que a 

etapa de planejamento e construção da disciplina deverá estar concluída 30 dias antes do 

início de sua oferta. Caso contrário, será reprovada pela equipe técnica do CEAR e da PrG. 

Em outro caso foi necessária a intervenção da coordenação de curso e da gestão do 

campus Goianésia para mediar o conflito entre o professor formador e o professor de 

disciplina semipresencial. O relato a seguir mostra a falta de comunicação entre as partes, o 

que ocasionou também a reprovação da disciplina.  
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Nos reunimos com a equipe do CEAR para ver o que estava acontecendo, visto que 
a disciplina tinha sido reprovada e o professor de disciplina semipresencial 
argumentava não estar recebendo as orientações necessárias para planejamento e 
construção da mesma. Que enviava o material (arquivos) e não recebia feedback do 
professor formador, somente ao término do processo recebeu um e-mail dizendo que 
a disciplina estava reprovada. (C1, 2019). 

 

Nos dois casos, os resultados foram diferentes, pois no primeiro a disciplina 

semipresencial foi reprovada, demonstrando que o professor que a ministraria não conseguiu 

cumprir os prazos estabelecidos. No segundo caso, ficou evidente que o professor 

encaminhava o material solicitado, porém, o professor formador não lhe dava o feedback 

necessário. Portanto, foi estabelecido um novo calendário e as atividades foram cumpridas 

com êxito. Esses conflitos, se resolvidos de forma reflexiva e dialogada, podem influenciar 

positivamente o desenvolvimento da ação. Porém, caso sejam mal resolvidos, podem se tornar 

algo insustentável e ocasionar o fracasso do trabalho (LIMA; MILL, 2013). 

Ao analisar essa categoria, foi possível constatar a importância do docente nas 

disciplinas semipresenciais e de cursos de formação continuada para atuar tanto no ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA) quanto no presencial (tutoria). Uma participação mais efetiva 

e qualificada do docente no curso de capacitação é essencial, especialmente no módulo de 

planejamento da disciplina. Os relatos enfatizam a necessidade de formação não somente dos 

professores que irão ministrar as disciplinas, mas também dos gestores e coordenadores de 

cursos dos campi em que as disciplinas serão ofertadas.  

Na análise ficou também evidente que ocorre no campus uma separação entre o 

trabalho dos professores das disciplinas semipresenciais e os das disciplinas presenciais. 

Gestores e coordenadores por não receberem formação específica para oferta das disciplinas 

semipresenciais ficam muitas vezes impossibilitados de atuar com esse grupo de professores  

demonstrando uma separação de modalidades, que, de fato, deveriam caminhar juntas. Em 

relação ao trabalho docente, o professor de disciplina semipresencial da UEG ‒ campus 

Goianésia relaciona-se pedagogicamente mais com a gestão externa ao campus, no caso, com 

o CEAR, mesmo com dificuldades e restrições, do que com a administração local.  

De acordo com três professores de disciplinas semipresenciais, a gestão local é 

solicitada apenas para: 

 
[dar] suporte operacional aos professores para aplicação de provas, agendamento 
de local/sala e reforço de recados em sala de aula para comparecimento no dia e 
horário preestabelecidos. (P1, 2019). 
 
 [fazer] as intermediações sempre que necessárias junto aos estudantes. (P3, 2019). 
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 [...] alertar os estudantes em relação à pontualidade e compromisso com as 
disciplinas. (P4, 2019).  

 

d) Mediação pedagógica 

 

Como uma modalidade de educação que exige ao mesmo tempo inovações 

pedagógicas, didática e estrutura organizacional próprias, a EaD possui princípios 

constitutivos que a diferenciam da educação presencial, tais como a descontinuidade espacial 

entre professores e estudantes, a comunicação diferida (separação de tempo) e o uso de 

recursos tecnológicos para garantir a comunicação nos ambientes, de forma a compensar a 

separação físico-espacial.  

Silva e Toschi (2015) alertam para a necessidade de não se confundir a terminologia e 

o conceito de EaD com conceitos distintos – tais como os apresentados no item 2.1.2 do 

Capítulo II –, pois incorporam outros conceitos e possuem uma pedagogia diferente da 

apresentada em sala de aula presencial. Conforme as autoras, a terminologia e o conceito de 

EaD incorporam ainda o uso intenso de tecnologias e incluem filosofia e organização distinta 

de acesso ao aprendizado.  

O conceito de educação a distância (EaD) vem sendo ampliando nos últimos anos, 

como já apresentado nos capítulos anteriores. Ao discutir o conceito de EaD, o termo 

mediação aparece como lhe sendo um elemento inerente, conforme se observa nos decretos 

n.º 2.494/1998, n.º 5.622/2005 e n.º 9.057/2017 (BRASIL, 1998; 2005a; 2017), que dispõem 

que a mediação didático-pedagógica ocorrerá por meio de recursos das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), em lugares e espaços diversos.  

Assim, a categoria mediação pedagógica e as variáveis processo de ensino-

aprendizagem, relação professor/estudante de EaD/disciplinas semipresenciais, mediação no 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e impactos e resultados na aprendizagem estão 

presentes nesta análise, por serem consideradas um fator essencial ao processo de ensino-

aprendizagem nas disciplinas semipresenciais, e privilegiadas nos relatos dos grupos focais, 

nas entrevistas semiestruturadas e nos documentos oficiais do MEC e da UEG.  

Na busca pela definição de mediação, Silva e Toschi (2015) a inserem no campo da 

didática e a colocam como uma categoria central da dialética, no que se refere ao 

estabelecimento de conexões por algum meio intermediário, o qual dá conta dos problemas do 

conhecimento imediato/mediato ou dos problemas do silogismo ou da inferência mediada. 

Conforme as autoras, como uma categoria dialética, a mediação sustenta-se no real e no 

movimento que se estabelece nas relações, e pode ser de dois tipos: cognitiva e didática. Na 
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mediação cognitiva, considera-se o contexto cultural, espacial, temporal e social do estudante, 

mediante uma relação dialética dele com o objeto a ser apreendido.  

 
A mediação cognitiva ocorre, nesta perspectiva, a partir do desejo que o aprendiz 
tem de conhecer o seu objeto de saber. Por isso, é um mecanismo interno do sujeito 
que aprende, o que exige uma predisposição para que ocorra a aprendizagem. A 
mediação cognitiva constitui-se num trabalho conjunto no qual o professor mediador 
auxilia para que o sujeito aprendiz supere o medo do desconhecido, razão pela qual 
o estado de prontidão para a aprendizagem, por parte do aprendiz, é essencial para 
que o mediador aguce seu desejo pelo aprender. (SILVA; TOSCHI, 2015, p. 68). 
 

 
Quando questionados sobre como se organizam para realizar as disciplinas 

semipresenciais, dois estudantes mostram as inferências da mediação cognitiva em suas falas: 

 
Sempre deixo para os finais de semana, onde dedico um tempo para realizar, 
embora priorize mais as disciplinas e os conteúdos das presenciais. (GF-A1, 2019). 
 
Faço tudo quando tenho tempo, não tenho uma rotina específica. Já aconteceu de 
passar o dia da postagem. (GF-S1,2019). 

 

O que se verifica nesses dois depoimentos é que não existe desejo pelo objeto de 

estudo; os estudantes simplesmente cumprem os prazos determinados para não reprovarem na 

disciplina. Uma das maiores dificuldades que os dados revelam se refere à comunicação a 

distância no ambiente virtual. Nesse espaço em que a comunicação se caracteriza como 

global, simultânea e instantânea, o fato de o estudante não possuir um cronograma de estudo 

dificulta a comunicação e, consequentemente, a mediação fica comprometida. Em muitos 

relatos os estudantes afirmaram que deixam de participar dos chats por causa da 

indisponibilidade de horários, e que por isso tentam ler somente as postagens nos fóruns e 

outros. Mas como pontuam Santana e Victor (2013, p. 133), “[...] as mensagens podem ser 

lidas em qualquer ordem, o que implicaria na perda da sequência da discussão e não 

entendimento”, estabelecendo uma relação assíncrona. 

 Também foram constatadas em outros grupos focais falas que demonstram o desejo 

do estudante pelo objeto de estudo, mantendo uma relação síncrona durante o processo 

ensino-aprendizagem:  

 
Procuro realizá-las regularmente aos sábados, no período de 13h às 16h, com 
intervalo de 30 m. Os conteúdos são importantes para a minha formação, e servirão 
de base para outras disciplinas. (GF-S2, 2019). 
  
Sempre participo dos chats, pois acredito que nesses momentos as dúvidas são 
esclarecidas com mais facilidade. (GF-P2, 2019). 
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Foi possível perceber de forma explícita, durante a realização dos grupos focais, que 

quando a disciplina pertence ao núcleo específico do curso o interesse e a dedicação do 

estudante se acentuam. No entanto, quando a disciplina é de núcleo livre, a dedicação e o 

compromisso com conteúdos e atividades tornam-se menores. 

Quanto à segunda dimensão da mediação, a da didática, Silva e Toschi (2015) afirmam 

que ela ocorre junto com a cognitiva e possui uma função social extrínseca. Conforme as 

autoras, a mediação didática é um desafio a ser superado pelo professor em sua prática 

docente, pois ainda é comum a negação de novas formas de pensar o processo de ensino-

aprendizagem. Quando se refere ao conhecimento – salientam elas –, o termo transmitir é 

recorrente nos discursos pedagógicos, ao passo que o verbo mediar tem sido incorporado 

lentamente. 

Nas entrevistas semiestruturadas com professores que ofertam as disciplinas 

semipresenciais no campus Goianésia, foi possível fazer algumas inferências acerca da 

compreensão e da atribuição de significados à ideia de transmissão nas falas dos 

entrevistados. Quando se trata de professores bacharéis, o verbo transmitir aparece com 

frequência, apesar de desprovido de seu conceito pedagógico. Por outro lado, nas entrevistas 

com professores da licenciatura, quando o verbo transmitir aparece logo é substituído por 

mediar, trazendo o conceito pedagógico da palavra. 

Para ampliar o conceito de mediação, Silva e Toschi (2015) utilizam o conceito de 

“espiral pedagógica”, que propõe uma substituição do triângulo pedagógico composto pelos 

três elementos, professor ‒ saber ‒ estudante, para uma espiral na qual não haja vértices nem 

arestas. A espiral sinaliza uma dinâmica pedagógica sem início e sem fim, algo contínuo, um 

desafio a ser superado pelo professor mediador no atual contexto, em que estudantes têm 

acesso cada vez mais rápido às diversas tecnologias midiáticas.  

Faz-se necessário, portanto, uma dupla mediação nesse contexto educacional, ou seja, 

a do professor e a do meio a que o estudante tem acesso.  

 
A dupla mediação precisa ser exercida tanto em ambientes de ensino presenciais 
quanto virtuais. No caso dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), o professor 
virtual precisa ficar atento ao processo de mediação, pois, nesses ambientes, a 
mediação assume relevante importância. Na comunicação mediada por tecnologias, 
em que a presença face a face é suprimida por outras formas de presença, os 
recursos tecnológicos se apoderam de elementos mediadores necessários para a 
realização de estudos no AVA. Não podem, no entanto, se distanciar ou anular a 
mediação do professor. (SILVA; TOSCHI, 2015, p. 70). 
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Para a mediação entre professores e estudantes nos ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA) das disciplinas semipresenciais, foram utilizados chats, fóruns e e-mails, 

conforme relato de todos os professores entrevistados. Mas também houve quem apontasse a 

formação de grupos de WhatsApp para a disciplina, como estratégia paralela para facilitar a 

mediação no processo de ensino-aprendizagem. 

 
Crio grupos no WhatsApp para comunicar e motivar os alunos. Eu TRADUZO o 
que o sistema está pedindo nos grupos de WhatsApp para melhorar a compreensão. 
(P1, 2019, grifo do entrevistado). 
 
Procuro criar grupos de WhatsApp para melhorar o diálogo com os alunos. Além de 
entrar em contato diretamente com os que não estejam acessando a plataforma, 
além de suporte nos chats em horários pré-agendado. (P2, 2019).  

 

Figura 19 – Grupo de WhatsApp para mediação em disciplina semipresencial no campus 
Goianésia/UEG 

 
Fonte: P1 (2019). 

 

Na fala do entrevistado P1, percebe-se a dificuldade de comunicação social referente à 

linguagem no ambiente. Usualmente, os estudantes têm dificuldades para entender o 

enunciado das atividades, sendo necessário a mediação do professor via outro meio de 

comunicação para auxiliá-los na explicação. No relato do entrevistado P2, observa-se 

praticamente o mesmo objetivo, quando ele cria outro mecanismo de comunicação fora do 

AVA, o WhatsApp, para melhorar o diálogo entre ele, o professor, e os estudantes. Dessa 

forma, configura-se que a mediação pedagógica ocorre também paralelamente ao ambiente 
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oficial, o AVA.  

Silva e Toschi (2015) alertam também para a existência de um modelo linear em que o 

AVA não sirva apenas como um repositório, onde há publicação de textos e apresentações de 

aulas gravadas e a mediação ocorra somente por meio de outros dispositivos, deixando de 

cumprir seu papel como espaço relacional, em que trocas de distintas naturezas possam 

ocorrer.  

Durante a coleta de dados, foram identificados posicionamentos distintos: de um lado, 

os professores reclamavam que os estudantes não organizavam os horários de estudos e não 

possuíam disciplina na modalidade, atrasando as postagens das atividades, além de não 

participarem dos momentos síncronos de estudos. De outro lado, os estudantes ressaltavam 

que muitas vezes os professores não estão online e demoravam a dar feedback às questões. De 

acordo com os relatos, há professores que mantêm a comunicação e dão feedback imediato, 

conforme solicitado, no entanto, existem outros que demoram, gerando desinteresse do 

estudante pelo assunto. 

 
O feedback é sempre rápido, nunca fiquei com dúvidas por causa de tempo de 
respostas. A orientação ocorre através da própria plataforma ou WhatsApp, com 
feedback de 1 a 2 dias, sendo satisfatório na maioria dos casos. (GF-S1, 2019). 
 
As dúvidas são tiradas pela própria plataforma ou recorro ao grupo de WhatsApp. 
Porém, normalmente demora a ser respondida, o que causa transtorno e 
desmotivação. (GF-H1, 2019). 
 
Depende do professor, porque às vezes tem alguns que são mais interessados e 
interagem um pouco mais com a gente. Vai muito do professor. Nós temos o grupo 
no WhatsApp, o que acaba facilitando, não fica só na plataforma. (GF-P1, 2019). 

 

Embora denotem posicionamentos diferentes, os dados revelam que ocorre a mediação 

nas disciplinas semipresenciais, e que estes posicionamentos estão diretamente relacionados 

com a postura e a relação existente entre cada professor e o estudante com as tecnologias e a 

modalidade.  

Ao finalizar a análise desta categoria, confirma-se a dificuldade que os estudantes 

possuem pela falta de um professor presente face a face para tirar suas dúvidas, o que 

inviabiliza, em alguns casos, a mediação dos conteúdos. Santana e Victor (2015) afirmam que 

esse é um desencontro de culturas, em que o estudante é guiado ou acompanhado pelo 

professor que presencialmente explica o conteúdo, colocando-o em uma posição passiva, o 

que gera um grande desconforto, pois, nas disciplinas semipresenciais, a exigência é que o 

estudante aprenda a ser mais investigativo, autodidata, e para isso é necessário que tenha 

disciplina, cumpra horários e tenha locais de estudos, ou seja, que faça a autogestão de sua 
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aprendizagem. Corroborando com a afirmativa dos autores, o entrevistado PF1 (2019) pontua: 

 
De modo geral a atuação dos estudantes é boa, embora muitos acabem tendo uma 
postura mais passiva de esperar que o conteúdo seja ministrado de maneira 
expositiva pelo professor, e nas disciplinas semipresenciais isso não acontece. 
Então, entendo que muitos estudantes acabam tendo dificuldades de se posicionar 
mais ativo, o que é esperado na modalidade.  

 

Ainda de acordo com o entrevistado PF1 (2019), um dos 

 
[...] maiores desafios encontrados na implementação das disciplinas 
semipresenciais é a resistência dos estudantes pela modalidade, pois justificam ter 
escolhido um curso presencial, e não em EaD.  

 

Na mediação em disciplinas semipresenciais, novos comportamentos deverão ser 

construídos para o desenvolvimento de diversas formas de interatividade no ambiente virtual. 

Entender e utilizar uma linguagem dialógica na construção da disciplina, e não apenas a 

transferir a disciplina presencial para semipresencial, pois as especificidades desta exigem 

outra lógica, tempo e criatividade. Requer formação de novos hábitos, que modificam 

costumes, modelos e padrões de ensino e aprendizagem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou analisar a oferta das disciplinas semipresenciais implementadas 

na Universidade Estadual de Goiás (UEG) – campus Goianésia, no período de 2014 a 2019. 

Buscamos investigar, examinar e expor criticamente, sobretudo, a trajetória institucional da 

UEG/campus Goianésia, bem como como a sua gestão, organização, coordenação acadêmica, 

infraestrutura, elaboração de materiais específicos e a formação e estruturação do trabalho 

docente, tendo por base o contexto mais amplo da política de educação a distância (EaD) no 

Brasil.  

Nessa direção, realizaram-se pesquisas bibliográfica, documental e de campo, a fim de 

construir e apreender o objeto de estudo. Examinaram-se inicialmente os conceitos de 

políticas públicas, ciclo da política pública e educação a distância (EaD), além da análise e 

discussão das diretrizes que regem a modalidade de educação a distância no país e 

regulamentações específicas da IES investigada. Posteriormente, fez-se um estudo teórico 

para subsidiar a análise e a interpretação dos dados.  

Por fim, efetuou-se uma coleta de dados mediante entrevistas semiestruturadas com 

gestores e docentes, assim como a efetivação de grupos focais com estudantes dos cursos de 

graduação da UEG – campus Goianésia, destacadamente na licenciatura em Pedagogia e 

História e no bacharelado em Sistemas de Informação e Administração. O tratamento e a 

análise do material coletado ocorreu com a triangulação dos dados, combinando fontes e 

técnicas que evidenciassem a percepção dos agentes (gestores, docentes e estudantes) 

envolvidos no processo de implementação da EaD na UEG – campus Goianésia, à luz de 

elementos teórico-conceituais explicitados, sobretudo, por meio das seguintes categorias de 

investigação-exposição: gestão acadêmica e administrativa, infraestrutura e tecnologias, 

docência, e mediação pedagógica. 

Tendo em vista a construção de uma abordagem qualitativa, a pesquisa contou com 

instrumentos diversos para a coleta dos dados, cuja intenção foi compreender e analisar as 

percepções dos agentes acadêmicos envolvidos no processo de implementação das disciplinas 

semipresenciais na UEG – campus Goianésia, seguindo os pressupostos de Lüdke e André 

(2012) e o ciclo de pesquisa de Minayo (2012). Considerou-se que a escolha desses 

instrumentos foi essencial para o desenvolvimento do trabalho.  

O levantamento bibliográfico foi realizado nos sites da: Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); Biblioteca Digital Brasileira de Teses 

e Dissertações (BDTD); Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
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(ANPEd), via grupos de trabalhos (GT): Política de Educação Superior (GT 11) e Educação e 

Comunicação (GT 16); Google Acadêmico e Scientific Eletronic Library Online (Scielo).  

O levantamento documental foi realizado, sobretudo, no site do MEC e da UEG.  O 

levantamento bibliográfico, exposto no Capítulo II, mostrou a carência de estudos sobre a 

implementação das disciplinas semipresenciais em cursos de graduação presencial, 

principalmente em Goiás. Desse modo, acredita-se que este estudo contribui para suprir 

algumas lacunas deixadas por pesquisas anteriores, provocando novas indagações na área. 

A coleta de dados, via entrevistas semiestruturadas, deu-se com gestores, 

coordenadores e professores do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) e do 

campus Goianésia e, ainda, com professores que ofertam disciplinas semipresenciais. Por sua 

vez, a realização de grupos focais foi feita com estudantes que cursavam ou cursaram as 

disciplinas semipresenciais. Durante toda a pesquisa, ocorreu o levantamento e a análise dos 

documentos institucionais mais significativos no tocante ao objeto de estudo.  

Para que esta análise se tornasse possível, foram estabelecidos objetivos mais 

específicos, com a intenção de que a investigação não se perdesse ao longo do caminho. 

Assim, um dos primeiros objetivos traçados foi o de mapear, descrever e examinar as 

características, a estrutura e organização da EaD na educação superior, analisando os marcos 

legais que a regulamentam. Para tanto, foi realizado um estudo, expresso nos Capítulos I e II, 

sobre as políticas de educação superior e de EaD a partir de 1990, buscando examinar os 

contextos e as políticas educacionais voltadas para esse nível de educação, assim como o ciclo 

da política pública, com ênfase ao estágio da implementação. Nesse percurso foram 

evidenciados os embates no campo da pesquisa, apresentado um panorama da educação 

superior, em geral, e da educação a distância, em particular, considerando as regulamentações 

e os programas e ações.  

Realizou-se também um estudo sobre a EaD, suas fases ou gerações, experiências e 

terminologias mais empregadas no Brasil. Com foco na oferta das disciplinas semipresenciais, 

estudou-se, sobretudo, as portarias n.º 2.253/2001, n.º 4.059/2004, n.º 1.134/2016, n.º 

1.428/2018 e n.º 2.117/2019, todas emanadas do MEC. Essa base legal, sobretudo a partir do 

governo de Michel Temer, evidencia alterações significativas nessa área, especialmente na 

direção de uma maior (des) regulação e flexibilização do uso da EaD nos cursos presenciais.   

 Outros objetivos que conduziram a trajetória da pesquisa foram: investigar e 

caracterizar a EaD na UEG, destacando sua trajetória e momentos de transição da EaD na 

instituição, com foco na oferta das disciplinas semipresenciais e no uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
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(TDIC). Por meio das leituras e estudos documentais, foi possível constatar que a história da 

UEG, especialmente a do campus Goianésia, sempre esteve vinculada às questões políticas 

em âmbito estadual, mas com interfaces e inter-relações com a política e a regulação nacional.  

 No caso da trajetória histórica da UEG – campus Goianésia, Baldino (1991) explicita 

em sua dissertação de mestrado que mesmo sem sede própria, condições de infraestrutura e 

quadro de profissionais, a Assembleia Legislativa de Goiás autorizou em 1985, de uma só 

vez, a abertura de dez faculdades isoladas, dentre elas, a de Goianésia, decorrente de um 

acordo entre o governador à época e as autoridades políticas locais. Em 16 de abril de 1999, 

por meio da Lei n.º 13.456, as faculdades estaduais isoladas foram reunidas, em mais um ato 

político do então governador Marconi Perillo, para a criação da UEG, com sede na cidade de 

Anápolis e unidades/campus em diversas cidades do estado.  

 Além da concepção da universidade, sua história e trajetória no campo da educação 

superior em Goiás, a investigação mostrou que a UEG, como instituição acadêmica, social e 

política, convive com algumas contradições quanto ao seu papel e suas finalidades. Porém, no 

contexto atual, evidencia-se a sua relevância para a sociedade goiana e para a educação 

superior em Goiás, especialmente considerando sua amplitude, interiorização e vinculação 

com o desenvolvimento econômico e social do estado. Os estudos realçam também o cenário 

da educação a distância (EaD) e a inserção da modalidade EaD na IES investigada, assim 

como o uso das TIC e das TDIC no contexto educacional.  

 Buscou-se também, no processo de investigação, analisar os aspectos, elementos ou 

indícios que favoreçam a compreensão da organização, oferta, embates, limites e 

possibilidades da implementação das disciplinas semipresenciais na UEG – campus 

Goianésia, a partir da percepção dos agentes envolvidos no processo de desenvolvimento das 

disciplinas semipresenciais (gestores, coordenadores, professores e estudantes). Nessa 

direção, buscou-se inicialmente levantar e examinar as diretrizes, regulamentações e 

documentos que regiam a EaD na instituição, mas examinando-os em articulação com as 

entrevistas e os grupos focais.  

Após a coleta dos dados e à luz do referencial teórico-conceitual levantado, foi 

possível elaborar as categorias de análise, utilizando aspectos condizentes e contraditórios, 

mas presentes na investigação. As categorias definidas foram as seguintes: gestão acadêmica 

e administrativa; infraestrutura e tecnologias; docência; e, mediação pedagógica. 

A primeira categoria, gestão acadêmica e administrativa, revelou a percepção dos 

gestores e coordenadores em relação às falhas na comunicação entre a gestão central/Pró-

Reitoria de Graduação (PrG)/ CEAR/ campus Goianésia no processo de implementação das 
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disciplinas semipresenciais, visto que nem sempre as orientações foram dadas em tempo hábil 

aos gestores do campus Goianésia. Em muitos casos, as informações chegaram aos estudantes 

e professores de disciplinas semipresenciais, mas não ao coordenador e ao gestor do campus, 

que só tomaram conhecimento delas por meio do corpo docente e/ou discente. Apenas 

posteriormente, portanto, é que foram oficialmente informados pelo CEAR ou pela PrG. Esse 

desencontro de informações acarretou um grande desconforto aos gestores do campus 

Goianésia perante docentes e estudantes.   

Outro aspecto também constatado foi que o conhecimento sobre a política de EaD na 

IES está restrito àqueles que fazem parte da gestão do CEAR, o que demanda mais divulgação 

e informação. O que ocorreu é que estudantes, alguns professores e até mesmo gestores 

colocaram as modalidades presencial e a distância em polos distintos, quando, na verdade, 

entendemos que deveriam ser vistas como convergentes nos cursos de graduação presencial. 

Nesse sentido, observou-se a necessidade de que todos os agentes implementadores da EaD 

na instituição tenham o máximo de informações sobre a política. 

 Os dados revelaram ainda que a EaD na UEG se apresenta como um caminho 

praticamente irreversível, tendo em vista sua amplitude, relevância na oferta de cursos e nível 

de consolidação. Interpretando os dados com base na teoria do ciclo da política pública, ficou 

evidente que a política está implementada na UEG ‒ campus Goianésia, embora se registre a 

falta de monitoramento e avaliação para que o ciclo seja finalizado e mais bem compreendido. 

A segunda categoria, infraestrutura e tecnologias, emergiu das análises documentais, 

entrevistas e relatos dos grupos focais, trazendo apontamentos importantes sobre ela.  De 

modo geral, observou-se que, embora a estrutura da UEG, do CEAR e do campus Goianésia 

tenha sido ampliada desde a sua criação, ainda há limitações para que a política de EaD e a 

oferta das disciplinas semipresenciais nos cursos de graduação presencial sejam 

implementadas com maior efetividade na instituição. A análise indicou a falta de estrutura 

física do CEAR, tais como estúdios para gravar as aulas, insuficiência de profissionais para o 

acompanhamento e a gestão das disciplinas, além da falta de recursos tecnológicos, o que 

influencia diretamente as atividades no campus. 

Os relatos decorrentes dos grupos focais e das entrevistas evidenciaram a falta de uma 

rede de internet compatível com a demanda dos estudantes, além de um espaço físico 

adequado para os estudos das disciplinas semipresenciais e de laboratórios mais amplos, com 

mais computadores, uma vez que os existentes no campus Goianésia se mostraram 

insuficientes e obsoletos. 
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Na análise da categoria docência, os agentes entrevistados a descrevem como um 

elemento de suma importância na implementação das disciplinas semipresenciais. Fica 

evidente também a importância do apoio de múltiplos profissionais. De modo geral, revelou-

se uma escassez de profissionais na UEG, especialmente com formação em EaD, para o 

exercício da docência. Nesse aspecto, no entanto, verificou-se que são disponibilizados cursos 

de formação continuada em EaD para os profissionais que almejam ofertar as disciplinas 

semipresenciais em cursos de graduação presencial.  

O desafio, no entanto, se dá quanto à impossibilidade de gestores e coordenadores 

realizarem os mesmos cursos de formação para adquirirem os conhecimentos necessários para 

subsidiar o trabalho na gestão e coordenação das disciplinas semipresenciais no campus 

Goianésia. Com isso, ocorre uma separação entre a gestão das disciplinas presenciais e 

semipresenciais, visto que a coordenação de cursos se sente desafiada a orientar professores e 

estudantes nessa modalidade de educação. Essa separação também ocorreu entre a 

modalidade presencial e a distância dentro do próprio campus, embora as disciplinas sejam 

ofertadas no mesmo curso. 

Quanto ao trabalho docente, a pesquisa apresentou evidências de que os professores 

realizaram atividades tanto na preparação das disciplinas quanto no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), assim como nos encontros presenciais, em atividades de tutoria, o que 

demonstrou certo acúmulo de funções. Como evidência positiva dessa categoria, os dados 

constataram a relevância dos cursos de formação para a elaboração e a construção das 

disciplinas semipresenciais, porém, revelaram, como elemento limitador, que os cursos não 

são ofertados para gestores e coordenadores do campus, o que os impedem de adquirirem 

conhecimentos necessários para a gestão das disciplinas semipresenciais no campus e nos 

cursos em que atuam, conforme visto anteriormente. 

A análise dos dados indicou a categoria mediação pedagógica como relevante na 

implementação das disciplinas semipresenciais. O Decreto n.º 9.057/2017, além de conceituar 

a EaD, dispõe que, nessa modalidade, a mediação didático-pedagógica deve ocorrer por meio 

das TIC (BRASIL, 2017). Esse fato foi constatado na investigação, pois os estudantes da 

UEG ‒ campus Goianésia matriculados nas disciplinas semipresenciais são cadastrados no 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA), no qual ocorre a mediação pedagógica.  

De modo geral, os dados indicaram que ocorre uma dupla mediação no processo de 

ensino-aprendizagem das disciplinas semipresenciais, nas quais os professores realizam a 

mediação com os estudantes e com os meios tecnológicos. E, como possibilidade para ampliar 

a comunicação e a mediação pedagógica, confirma-se o uso de outros recursos e aplicativos 
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tecnológicos pelos professores, além do AVA. Essas evidências vão ao encontro do Decreto 

n.º 2.494/1998, que dispõe que a mediação deve ocorrer a partir de diferentes suportes de 

informação, utilizados isoladamente ou combinados (BRASIL, 1998). 

 Nesse contexto foi possível identificar algumas dificuldades encontradas pelos 

estudantes: por um lado, a falta de recursos tecnológicos e o acesso precário à internet; por 

outro, a ausência de disciplina na realização das atividades propostas. Entende-se que essas 

dificuldades estão mais ligadas à utilização das tecnologias e mesmo à modalidade EaD, o 

que gera muita reprovação e evasão, como confirmado nas Tabelas 12, 13, 14 e 15 mostradas 

no Capítulo III. Compreende-se, todavia, que há um choque de culturas nessa modalidade, e 

que estudantes e professores do campus Goianésia estão se esforçando para se adaptar a essa 

nova forma de ensinar-aprender. 

No exame mais geral do objeto de estudo, vê-se que uma categoria complementa a 

outra, em uma inter-relação necessária para que a implementação das disciplinas 

semipresenciais ocorra sem percalços e conforme explicita o ciclo da política pública. Não 

ficam muito evidentes as críticas à presença e ampliação das disciplinas semipresenciais nos 

cursos de graduação presenciais, talvez por ser uma exigência já explícita e pactuada desde a 

chegada dos estudantes ao curso.  

Ainda que a pesquisadora atue na IES em que foi realizada a investigação, esta 

pesquisa possibilitou, em geral, conhecer e compreender outras nuances, que apontam para os 

embates, as possibilidades e os limites para a implementação das disciplinas semipresenciais 

nos cursos de graduação na UEG ‒ campus Goianésia. Entendemos, desde o início da 

pesquisa, que é preciso continuar ampliando a discussão teórica e prática sobre o processo de 

implementação das disciplinas semipresenciais em cursos de graduação presencial na UEG ‒ 

campus Goianésia. 

Além desses aspectos elencados, as conclusões às quais se chega, a partir da análise 

dos dados, ajudam certamente a compreender o contexto da oferta das disciplinas 

semipresenciais nos cursos de graduação da UEG ‒ campus Goianésia, especialmente quando 

comparadas com outros estudos e aspectos teórico-conceituais examinados. Fica evidente, 

todavia, que o objeto de estudo examinado possui particularidades e que os resultados obtidos 

podem também ser interpretados e confrontados com outras evidências, considerando a 

problemática da EaD no país, tanto nas IES públicas como nas privadas.  

As análises e interpretações desta investigação dizem respeito a uma realidade 

pesquisada em todo seu contexto, mas com enfoques específicos. Com esta pesquisa, foi 

possível compreender que outros aspectos podem ser considerados e outros agentes ouvidos, 
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o que levaria a suscitar o aprofundamento da temática a ser desenvolvida em um futuro 

estágio de pós-doutorado. Observa-se que a oferta das disciplinas semipresenciais na UEG, e 

consequentemente no campus Goianésia, foram implantadas em meio a uma disputa de 

concepções, em que muitas vozes discordantes ou críticas são secundarizadas ou silenciadas.  

Outra constatação a que se chegou foi a falta de preparação para a implementação da 

EaD, em geral, ou das disciplinas semipresenciais, em particular, visto que foram realizadas 

ações concomitantes à implementação das diretrizes na IES. Nesse contexto, não foi oferecida 

ao campus Goianésia uma infraestrutura para acolher a modalidade, nem com recursos físicos 

e tecnológicos nem com pessoal. 

Sem a pretensão de ter esgotado o tema, almeja-se que a pesquisa possa suscitar novos 

trabalhos, tendo em vista que o findar dela não esgota as possibilidades de mais estudos sobre 

esta temática, abordando outros aspectos e nuances. Espera-se que este estudo contribua para 

as reflexões acerca do processo de implementação das disciplinas semipresenciais na UEG ‒ 

campus Goianésia e que também possa servir como fonte de pesquisa e de implementação de 

outras políticas na instituição, superando as falhas que têm sido comuns na instituição. 

Sugere-se ainda uma avaliação desse processo, respeitando-se e orientando-se pelo ciclo da 

política pública.  

Os resultados da investigação indicam a eminente necessidade de diagnosticar e 

avaliar toda a estrutura e o processo envolvido na oferta das disciplinas semipresenciais em 

cursos de graduação presencial na IES, visando melhorar e aperfeiçoar sua qualidade. A 

adesão à EaD tem sido maior a cada semestre na UEG, porém, sem muito suporte técnico e 

tecnológico. É cada vez mais evidente que a universidade vislumbra seu crescimento por meio 

dessa modalidade de educação, tendo em vista a sua amplitude e o modo como poderá se 

fazer presente em muitos municípios do estado de Goiás.  

Reconhece-se, desde o início da investigação, que o estudo de caso não permite ao 

leitor utilizar o conhecimento tácito para fazer generalizações, embora seja possível 

problematizar e desenvolver novas ideias, com novos significados, novas compreensões. O 

caso examinado nesta tese, embora seja um apenas e com suas especificidades, deve ser 

compreendido no contexto mais geral que envolve o tema.  

A pesquisa revelou, de modo geral, a complexidade da política pública de educação 

superior e de EaD, considerando as bases teórico-conceituais, as reformas e os contextos 

examinados, sobretudo, a partir dos anos 1990. Essa situação se torna ainda mais significativa 

a partir da expansão da EaD no Brasil, levando em conta a oferta da carga horária a distância 

em cursos de graduação presencial nas IES públicas e privadas. No tocante às disciplinas 
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semipresenciais no campus Goianésia, observou-se que a implementação ocorreu em uma 

abordagem top down, uma vez que a decisão veio da administração superior, ou melhor, do 

alto escalão, desconsiderando os implementadores nesse processo. 

Conclui-se que a política de EaD, especialmente a inclusão de disciplinas 

semipresenciais nos cursos de graduação presencial foi feita de maneira aligeirada na UEG, 

sobretudo no campus Goianésia e nos cursos, sem que houvesse um planejamento mais 

consistente para acolher e estruturar a oferta dessa modalidade de educação. A pesquisa 

revelou a necessidade de uma avaliação mais ampla e crítica da política de EaD na instituição 

e nos seus diferentes campi, sobretudo em termos de investimentos em infraestrutura, 

tecnologias e qualificação de docentes e técnicos administrativos. Mostra também a 

necessidade de formação continuada de todos os agentes envolvidos, em conformidade com 

demandas e necessidades específicas, tendo em vista a superação dos problemas enfrentados 

atualmente no processo de implementação da EaD, acentuados no contexto de reestruturação 

da UEG e da pandemia do coronavírus.  

É preciso salientar, finalmente, que desde o final de 2019 e neste primeiro semestre de 

2020, no contexto do governo de Ronaldo Caiado (DEM-GO), iniciado em 2018, a UEG tem 

passado por mudanças ligadas diretamente à sua reestruturação administrativa e à oferta de 

disciplinas na modalidade EaD e semipresenciais. Criaram-se institutos acadêmicos 

vinculados aos cursos, e instalou-se uma nova gestão central. Nessas novas unidades, funções 

foram extintas, criadas ou ganharam outra denominação, como é o caso de diretor, agora 

nomeado coordenador de unidade. A denominação diretor permanece somente para aqueles 

que ocupam os cargos nos campi e institutos. Coordenadores de cursos passaram a ser 

denominados coordenadores setoriais de cursos, ligados a um coordenador geral do curso 

sediado em Anápolis, como se vê no novo organograma de instituição (Anexo B). 

Com a nova reestruturação da UEG em 2020, ocorreu a redução do número de campi, 

que passam de 41 para oito (Metropolitano, Central, Norte, Nordeste, Cora Coralina, Oeste, 

Sudoeste e Sudeste), um em cada região do estado (Anexo C). Os demais 33 campi foram 

transformados em unidades universitárias vinculadas ao campus de cada região.  

Outro ponto abordado pelos entrevistados diz respeito ao fato de a UEG, em 

cumprimento a uma decisão judicial, ter demitido, no final de 2019, 658 técnicos 

administrativos e 662 docentes da IES. Essas demissões geraram um novo desafio a ser 

encarado, especialmente pelo campus Goianésia, uma vez que dos 41 docentes que atuavam 

na instituição ficaram apenas sete, visto que dois pediram transferência para outro campus. E 

dos 16 profissionais do quadro dos servidores técnico-administrativos ficaram apenas seis, 
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acarretando sobrecarga de trabalho e problemas constantes aos funcionários que restaram e 

que atuam na oferta dos cursos e manutenção das atividades (G4, 2020).  

O atual cenário da UEG, especialmente no campus Goianésia, agora denominado 

unidade universitária de Goianésia, requer novos estudos e novas pesquisas no âmbito 

acadêmico, para que sejam atualizadas e apresentadas novas considerações e problemáticas. 

Não se pode desconhecer que a sua atual situação institucional acarreta inúmeros e novos 

problemas para os cursos e para as demais atividades acadêmicas da instituição. 

A EaD é certamente uma modalidade de educação com potencial para ampliar o 

acesso à educação superior e para incluir segmentos sociais menos favorecidos. Tem também 

o potencial de contribuir para a inovação do processo de ensino e aprendizagem, sobretudo 

em um país tão grande como o Brasil. A pandemia do coronavírus, realidade catastrófica que 

chegou ao Brasil em março de 2020, intensificou o debate sobre o ensino remoto e sobre a 

EaD, em particular, praticamente em todas as IES públicas e privadas. Trouxe também a 

necessidade de retomada da discussão sobre a sua regulação, avaliação, supervisão e 

estabelecimento de padrões ou parâmetros de qualidade, dadas as portarias e resoluções que 

apontam para uma maior desregulamentação e flexibilização da oferta da educação a 

distância. Em parte, isso cabe ao Estado e aos conselhos responsáveis pelo credenciamento 

das IES e pela aprovação e reconhecimento dos cursos, mas, de outra parte, cabe às próprias 

instituições, tais como a UEG, zelar pela qualidade acadêmica dos cursos e das demais 

atividades que realiza.      
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APÊNDICE A  
 

QUADRO DE COERÊNCIA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
 A POLÍTICA DE EAD E AS DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS: O CASO DA UEG – 
CAMPUS GOIANÉSIA  

 
QUADRO DE COERÊNCIA 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO GERAL 

 
METODOLOGIA 

 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 

Como se estruturam as 
políticas de educação 
superior e de EaD na 
educação superior no 
Brasil e quais são os 
processos e os 
procedimentos 
utilizados pela UEG, e 
consequentemente pelo 
campus Goianésia, para 
a implementação da 
modalidade, 
especialmente para a 
oferta de disciplinas 
semipresenciais em 
cursos de graduação 
presencial na 
instituição? 
 
 
 
 
 
 

Analisar no contexto 
da política de educação 
a distância (EaD) no 
Brasil, a oferta das 
disciplinas 
semipresenciais 
implementadas na 
Universidade Estadual 
de Goiás (UEG) – 
campus Goianésia, 
observando, sobretudo, 
a trajetória 
institucional; a gestão, 
organização e 
coordenação 
acadêmica; a 
infraestrutura e a 
elaboração de materiais 
específicos; e a 
formação e 
estruturação do 
trabalho docente.   

Abordagem qualitativa, 
utilizando - se da 
pesquisa bibliográfica, 
documental e de campo 
do tipo estudo de caso 
(entrevistas 
semiestruturadas e 
grupo focal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Compreender e analisar o 
processo histórico das políticas 
públicas de educação superior no 
Brasil com ênfase na EaD para a 
oferta de educação Superior 
 
- Trabalhar os conceitos de 
Política Pública, Educação 
Superior, Educação a Distância 
(EaD) e semipresencialidade. 
 
- Levantar e analisar os marcos 
legais da EaD a partir dos anos 
1990, com ênfase na 
Semipresencialidade na 
Educação Superior. 
 
- Trabalhar o ciclo da política 
pública com foco nas fases de 
formulação, implementação e 
avaliação 

 
QUESTÕES 

ESPECÍFICAS DO 
PROBLEMA 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
METODOLOGIA 
(Procedimentos de 

coleta de dados) 

 
REFERECIAL TEÓRICO 

-Quais mudanças 
ocorrem durante o 
processo de 
implementação da EaD 
e das disciplinas 
semipresenciais na 
UEG e no campus 
Goianésia? 

- Mapear, descrever e 
examinar as 
características, 
estrutura e organização 
da EaD na educação 
superior, analisando os 
marcos legais que a 
regulamentam; 
- Investigar e 
caracterizar a trajetória 
da EaD na UEG, de 
modo a compreender 
os diferentes 

- Levantamento 
Teórico-conceitual por 
meio do levantamento 
bibliográfico. 
 
- Levantamento 
bibliográfico no banco 
de teses e dissertações 
da CAPES, BDTD, 
GTs da ANPEd ( GT- 
11 e GT 16), Scielo, e 
Google Acadêmico. 

- Conceituar e descrever o 
conceito de políticas públicas e 
Ciclo da Política Pública. 
 
- Contexto histórico das políticas 
públicas de educação superior no 
Brasil. 
 
- Políticas públicas de EaD 
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momentos da transição 
da modalidade na 
instituição, 
especialmente no 
tocante à oferta das 
disciplinas 
semipresenciais e ao 
uso das Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação (TIC) e 
das Tecnologias 
Digitais de Informação 
e Comunicação 
(TDIC); 
- Analisar os aspectos e 
indicativos que 
favoreçam a 
compreensão da 
organização, oferta, 
embates, limites e 
possibilidades da 
implementação das 
disciplinas 
semipresenciais na 
UEG – campus 
Goianésia, a partir da 
percepção dos agentes 
envolvidos no processo 
de desenvolvimento 
das disciplinas 
semipresenciais. 

- Quais são as razões 
norteadoras das 
políticas de reforma 
para a reorganização 
das matrizes 
curriculares dos cursos 
de graduação 
presencial da UEG que 
delimitaram o 
percentual de até 20% 
da carga horária total 
dos cursos presenciais 
na modalidade EaD, ou 
seja, em disciplinas 
semipresenciais? 

 - Levantamento 
bibliográfico e 
documental. 
 
- Levantamento 
bibliográfico no banco 
de teses e dissertações 
da CAPES, BDTD, 
GTs da ANPEd ( GT- 
11 e GT 16) Scielo, e 
Google Acadêmico. 
 
Levantamento no site 
da IES investigada. 

- Levantamento bibliográfico –
EaD e semipresencialidade. 
- Conceito de EaD e 
semipresencialidade. 
- Marcos legais de EaD 
Portaria MEC n.4.059/2004, 
Portaria do MEC n. 1.134/2016, 
Portaria do MEC 1.428/2018 e 
Portaria do MEC 2.117/2019. 
- Histórico da UEG, e do 
Câmpus Goianésia. 
 
- Trajetória histórica e legal da 
implementação da EaD e das 
disciplinas semipresenciais na 
IES investigada. 
 
- Regulamentações para 
implementação das disciplinas 
semipresenciais na IES. 
 
- Formação de docentes para a 
oferta das disciplinas 
semipresenciais. 
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- Quais são as 
implicações, embates, 
limites e possibilidades 
que essa modalidade de 
educação tem trazido 
para a UEG, 
especificamente para o 
campus Goianésia? 
 
 

Analisar os aspectos, 
elementos ou indícios 
que favoreçam a 
compreensão da 
organização, oferta, 
embates, limites e 
possibilidades da 
implementação das 
disciplinas 
semipresenciais na 
UEG – campus 
Goianésia a partir da 
percepção dos agentes 
envolvidos no processo 
de desenvolvimento 
das disciplinas 
semipresenciais. 
( sugestão Karine) 

 - Coleta de dados nos 
espaços pesquisados 
(UEG – campus 
Goianésia, CEAR) 
 
- Pesquisa de campo: 
coleta de dados - 
entrevistas 
semiestruturadas, grupo 
focal com gestores e 
agentes 
implementadores. 
 
- Análise dos dados 
(teoria, pesquisa 
documental, entrevistas 
semiestruturadas e 
grupo focal) 

- Caracterização dos espaços 
para implementação das 
disciplinas semipresenciais. 
-Análise das entrevistas e dos 
resultados dos grupos focais. 
-  Categorização; 
- Teoria da triangulação dos 
dados. 
 
 

- Qual é a percepção 
dos agentes acadêmicos 
da UEG sobre a 
implantação das 
disciplinas 
semipresenciais nos 
cursos presenciais? E 
como tem sido o uso 
das TICs nesse 
processo? 
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APÊNDICE B 
 

Resultados do levantamento bibliográfico no Banco de Teses e Dissertações do site da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 

 

Foi realizado o levantamento bibliográfico no Banco de Teses e Dissertações do site 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com recorte 

temporal de 2004 a 2018 que considerou as seguintes palavras chave: Políticas de Educação a 

Distância, Disciplinas semipresenciais, Educação Superior. Tivemos acesso 415 trabalhos 

dos quais 145 trabalhos transitam pela proposta da pesquisa desta tese, destes, cento e trinta 

são dissertações e apenas vinte quatro são teses.  

A maioria desses trabalhos abordam aspectos referentes a educação a distância ou uso 

das tecnologias educacionais e internet nos cursos de graduação. Sobre as disciplinas 

semipresenciais em curso de graduação presencial os trabalhos encontrados tratam mais da 

formação dos docentes para ministrar essas disciplinas, ou sobre a avaliação dessas por partes 

dos alunos que as cursam. Em relação as políticas públicas de implementação das disciplinas 

semipresenciais em cursos de graduação presencial foi encontrado apenas quatro trabalhos 

que se aproxima com a proposta dessa pesquisa.  

 
 
N. 

 
Autor 

 
Título 

 
Ano 

 
Tipo 

 
01 Adilson Gomes Dos 

Santos 
Vivenciando A EaD: Múltiplos Olhares Dos 
Apredentes'  

2009 Dissertação  

02 Adilson Luiz Gonçalves Entre O Presencial E O Virtual: Percepções De 
Professores Do Ensino Superior Sobre A 
Utilização De Ferramentas De Comunicação A 
Distância E Suas Implicações No Trabalho 
Docente 

2008 Dissertação 

03 Adriana Do Rocio 
Nitsche Mattei, 

O Trabalho Docente Na Educação Superior On 
Line: A Emergencia Do Docente 
Hiperespecializado Para O Atendimento Em 
Escala.'  

2011 Dissertação 

04 Adriana Paula Viana 
Alves  

A Evasão Escolar Na Modalidade De Ensino A 
Distância: O Polo Presencial De Itapemirim - Es' 

2012 Dissertação 

05 
esse  

Adriana Tavares De 
Oliveira  

Ensino Semipresencial Em Cursos Superiores 
Presenciais: Legislação, Conceitos E Reflexões' 

2012 Dissertação  

06 Adriano Hidalgo 
Fernandes 

A Política De Cotas E O Desempenho 
Dos Candidatos Cotistas No Concurso Vestibular 
Para O Curso De Pedagogia A Distância Da 
Universidade Estadual De Maringá No Ano De 
2015'  

2018 Dissertação  

07 Alberico Francisco Do 
Nascimento 

Educação A Distância E Fetichismo Tecnológico: 
Estado E Capital No Projeto De Ensino Superior 
No Brasil 
 
 

2011 Tese 
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08 Alexandre De Matos 
Gravina 

A Formação De Professores Dos Anos Iniciais 
Pela Modalidade À Distância Do Pólo De 
Saquarema: O Aluno No Estudo Semipresencial.'  
 

2009 Dissertação  

09 Alexandre de Paula e 
Silva 

Avaliação de uma Disciplina Semipresencial de 
Graduação Ofertada por meio da Internet pela 
Universidade de Brasília'  

2004 Dissertação  

10 Alexandre Santos  Processo de Implementação de Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA) para Disciplina 
Matemática Financeira na Modalidade 
Semipresencial EaD na Instituição FAMOSP 

2016 Dissertação 

11 Ana Cristina De Castro Mediação Pedagógica Do Tutor: Estudo De Caso 
No Contexto Semipresencial De Uma Faculdade 
Privada'  

2014 Dissertação  

12 
esse 

Ana Darc Maia Pinto Políticas Públicas E Realidade Institucional: A 
Experiência Da Ead Em Cursos De Graduação 
Presencial Do Setor Privado 

2015 Dissertação 

13 Ana Paula De Sousa 
Rocha 

Análise Da Importância Dos Polos No Modelo 
Semipresencial De EAD A Partir Da Trajetória 
Do Polo De Três Rios CEDERJ/UAB 

2010 Dissertação 

14 Andreia Ines Dillenburg Inclusão De Alunos Com Deficiência Nos Cursos 
De Graduação EaD/UaB/UFSM' 

2015 Dissertação 

15 Andressa Sasaki Vasques 
Pacheco 

Evasão: Análise Da Realidade Do Curso De 
Graduação Em Administração A Distância Da 
Universidade Federal De Santa Catarina.' 

2007 Dissertação 
 

16 Antonio Lúcio da Cunha 
Carneiro 

 A Evasão do Ensino Semi-Presencial: Um 
Estudo de Caso em Pólo de Apoio da UAB/UFC'  
 

2010 Dissertação 

17 Agueda Rosane 
Mascarenhas Do Rego 
Barros 

Educação Superior A Distância: Estratégias Para 
Redução Da Evasão' 

2013 Dissertação  

18  
Bruno Rangel Chagas 

Avaliação De Cursos De Graduação: Uma 
Análise Documental Do Processo De 
Reconhecimento Das Licenciaturas A Distância 
No IFTM (2012-2015) 

2017 Dissertação 

19 Camilla Lobo Paulino Educação A Distância No Ensino Superior: 
Avanços E Dificuldades'  

2009 Dissertação  

20 Cantalícia Elaine Ibarra 
Dobes 

Educação Superior À Distância: Uma 
Experiência Da Universidade Federal De Santa 
Catarina 

2002 Dissertação  

21 Carla Simone Bittencourt 
Netto De Souza 

Avaliação Da Qualidade Dos Curso De 
Graduação A Distância: Reflexões Sobre O 
Contexto Brasileiro' 

2012 Tese  

22 Carla Sousa Braga Uso Do Material Didático Hipermidiático Pelo 
Aluno: Análise De Uma Experiência Em 
Educação A Distância Semipresencial'  

2012 Dissertação  

23 Carlos Rodrigo Monteiro 
Cherri 

A Mercantilização Da Educação Superior 
Privada: Estudo Da Modalidade De Educação À 
Distância Na Cidade De Ribeirão Preto' 

2016 Dissertação  

24 Cassandra Amidani Evasão No Ensino Superior A Distância: O Curso 
De Licenciatura Em Matemática A Distância Da 
Universidade Federal Fluminense/Cederj 

2004 Dissertação 

25 Catarina De Almeida 
Santos 

Políticas De Formação De Professores 
Na Modalidade A Distância No Brasil - Uma 
Orientação Mundializada'  

2002 Dissertação  

26 Cintia Regina 
Lacerda. Rabello 

Aprendizagem Na Educação A 
Distância: Dificuldades Dos Discentes De 
Licenciatura Em Ciências Biológicas 
Na Modalidade Semipresencial'  
 

2007 Dissertação  
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27 Claudia Aparecida Bueno 
Rosin 

A Educação A Distância No Brasil: Limites E 
Possibilidades Na Implantação Da EaD No 
Ensino Superior'  
 

2010 Dissertação 

28 Claudio Rodrigues Da 
Cunha 

Os Atributos Afetivos Para A Docência Na 
Graduação A Distância: Um Estudo No Âmbito 
De Todas As Instituições De Ensino Superior No 
Rio Grande Do Sul' 

2012 Tese 

29 Daiane Modelski Competências Docentes Relacionadas ao Uso 
Pedagógico de Tecnologias Digitais: Um Estudo 
Envolvendo Disciplinas Semipresenciais 

2015 Dissertação 

30 Danielle Xabregas 
Pomplona Nogueira 

. Programa De Capacitação A Distância De 
Gestores Escolares No Estado Do Pará: Um 
Estudo Sobre A Implementação Do Curso De 
Especialização No Período De 2001-2002.'  

2008 Dissertação 
 

31 Danilo Ribas Barbiero Entre o Presencial e o Virtual: Movimentos em 
Direção a Novos Saberes da Docência Superior 

2013 Dissertação 

32 Dayra Emile Guede 
Martine 

O Curso De Pedagogia Semipresencial Da 
Unesp: O Ambiente Virtual De Aprendizagem Na 
Percepção De Alunos E Tutores 

2017 Dissertação 

33 Débora Cristina Siqueira 
Aceti 

Os Tutores Da Educação A Distância: Um Novo 
Profissional Da Educação Superior Brasileira' 

2011 Dissertação 

34 Edson Luis Zanutto A Implantação Dos Cursos De Graduação Na 
Modalidade A Distância Nas Instituições 
Estaduais De Ensino Superior Do Paraná, Após A 
Lei De Diretrizes E Bases Da Educação Nacional 
De 1996 Maringá - Pr 2016 

2016 Dissertação 

35 Elcio Gustavo Benini Política Educacional E Educação A Distância: As 
Contradições Engedradas No Âmbito Do 
Trabalho Docente' 

2012 Tese 

36 Elen GOULART O curso de licenciatura em pedagogia nas 
modalidades presencial e a distância (EaD): 
aproximações e distanciamentos'  

2015 Dissertação  

37 Eliana Gregório 
Rodrigues 

O Estar Junto Na Gestão Do Presencial Virtual. 
Uma Proposta De Inovação Educativa Pelo 
Emprego De Atividades Não Presenciais Via 
Internet Na Disciplina De Inovação Tecnológica 
Do Curso De Informática.' 

2005 Dissertação 

38 Eliane Paim  A Expansão Da Função Docente Na EaD Do 
Curso De Graduação Em Pedagogia Do Centro 
Universitário Serra Dos Órgãos (UnIFESo)’ 

2009 Dissertação 

39 Elisangela Pavanelo 
Rodrigues dos Santos 

Contribuições Para a Preparação do Professor 
Frente às Disciplinas Semipresenciais'  

2014 Tese 

40  Emerson Duarte Monte Trabalho Docente Na Educação À Distância: A 
Ufpa Como Expressão Do Fenômeno.'  

2010 Dissertação  

41 Enedina Alencar Viana Políticas Públicas De Educação A Distância Na 
Formação De Professores De Matemática 

2013 Dissertação 

42 Erica Dutra Chiari Educação A Distância E Gestão Do 
Conhecimento: Uma Análise Do Processo De 
Capacitação Institucional Do FNDE No Período 
2006-2013'  

2013 Dissertação  

43 Evelyse Ramos Itaqui Práticas de Estudo de Alunos do Ensino Superior 
em Disciplinas a Distância: Uma Experiência no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle'  

2015 Dissertação 

44 Everaldo Moreira De 
Andrade 

O Tutor Presencial Na Educação A 
Distância: Dimensões E Funções Que 
Fundamentam Sua Prática De Tutorial'  

2012 Dissertação  

45 Fabiana Bechara Da 
Fonseca 

Cursos De Graduação A Distância: Motivos E 
Critérios De Sua Oferta Em Universidades 

2010 Dissertação  
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Públicas' 
46 Fabiola Lucy Fronza Diretrizes Curriculares Nacionais: Mudanças No 

Ensino Superior?' 
 

2009 Dissertação 

47 Francisnaine Priscila 
Martins De Oliveira 

O Tutor Nos Cursos De Pedagogia Da 
Universidade Aberta Do Brasil: Características 
Da Tutoria E Aspectos Da Profissionalização'  

2014 Tese 

48 Gabriela Eyng Possolli 
Vesce 

Políticas De Educação Superior A Distância E 
Os Pressupostos Para Formação De Professores'  

2012 Tese 

49 Georgina Marafante Sa Educação A Distância Em Instituições De Ensino 
Superior Federais: Aproximações E 
Distanciamentos Para A Institucionalização 

2015 Dissertação  

50 Gianna Oliveira 
Bogossian Roque 

Uma Proposta De Avaliação Da Qualidade Da 
Educação Superior A Distância' 

2012 Tese 

51 Gilberto Oliani "O Uso Da Videoconferência Em Curso 
Namodalidade Semipresencial"'  

2011 Dissertação 
 

52 Gislaine Martins EaD Como Política Pública No Brasil: Uma 
Análise Do Curso Superior De Tecnologia Em 
Gestão Pública Do IFSC, Seus Limites E 
Perspectivas.' 

2010 Dissertação 

53  
Glaucia Eli Da Silva  

Trabalho Docente No Ensino Superior A 
Distância: Estado Do Conhecimento 

2015 Dissertação  

54 Gutenberg Barbosa 
Batista Junior 

A Reação dos Alunos às Disciplinas Online na 
Graduação Presencial'  

2009 Dissertação 
 

55 Henry Maia Peixoto Avaliação de Disciplinas Semipresenciais de 
Graduação e Pós-Graduação na Área de 
Promoção da Saúde na Universidade de Brasília'  

2012 Dissertação 

56 Igor Radtke Bederode Desafios e Possibilidades da Implantação de 
Componentes Curriculares a Distância nos 
Cursos Presenciais do Instituto Federal Sul-Rio-
Grandense (IFSUL), Sob a Ótica dos Educadores 
do Câmpus Pelotas'  

2016 Dissertação 

57 Isabel Fernandes de 
Souza  

Contribuições À Interatividade: Estudo de Caso 
do Uso das Tecnologias da Informação e 
Comunicação Em Educação à Distância Num 
Processo de Aprendizagem em Graduação 
Presencial 

2009 Tese 

58  Isabel Cristina Rabelo 
Gomes 

Formação De Professores De 1ª A 4ª Séries Do 
Ensino Fundamental Nas Modalidades A 
Distância E Presencial: Um Estudo Na 
Universidade Federal Do Espírito Santo' 

2007  Tese 

59 Izabel Vidal Ribeiro 
Gonçalves 

Análise do Processo de Avaliação da 
Aprendizagem em uma Disciplina 
Semipresencial do Cederj'  

2012 Dissertação 

60 Jader Campos Dos Santos Educação Sem Distância: O Tutor Presencial No 
Consórcio Cederj 

2014 Dissertação 

61 Jéssica Mara Rodrigues 
De Siqueira Lima 

A Distância Transacional Na Educação Superior 
A Distância: Uma Análise Do Curso De 
Pedagogia Da UniRio 

2010 Dissertação 

62 Jorge Luis Teixeira Disciplinas Semipresenciais - A Percepção dos 
Alunos de Uma IES Privada de Belo Horizonte'  

2008 Dissertação 

63 Jose Ferreira De Oliveira 
Sobrinho 

Evasão No Ensino Superior À Distância: Estudo 
De Caso No Instituto UFC Virtual 

2013 Dissertação 

64 Jose Luiz Lacerda 
Ferreira 

Educação a Distância no Ensino de Graduação: 
Vantagens e Desvantagens na Perspectiva dos 
Alunos. 

2010 Dissertação 

65 José Norberto Sousa 
Lopes 

Do Ensino Presencial Para A Docência Em EaD: 
A Perspectiva Dos Professores 

2012 Dissertação 

66 Josie Do Amaral Bastos A Política Pública De Educação A Distância No 2018 Tese 
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Ensino Superior Do Brasil: Uma Avaliação Do 
Processo De Implementação A Partir Da 
Experiência Da Ufma No Estado Do Maranhão '  
 

67 Joyce Serpa Medeiros Ensino da Língua Inglesa com Recursos 
Tecnológicos em Disciplina Online na Graduação 
na Modalidade Semipresencial 

2014 Dissertação 

68 Juliana Cordeiro Soares 
Branco 

A Formação De Professores A Distância No 
Sistema UaB: Análise De Duas Experiências Em 
Minas Gerais' 

2014 Tese 

69 Juliana Hammes Correa Estudo Da Atuação Do Tutor Presencial 
De Disciplinas Pedagógicas E Específicas Nos 
Cursos De Licenciatura A Distância'  

2015 Dissertação  

70 Juliano Correa Da Silva Um Estudo De Caso Sobre A Formação De 
Professores Que Ministram Disciplinas A 
Distância 

2014 Dissertação 

71 Karen Diana Macedo 
Pereira De Oliveira 

Contribuições Da Prática De Tutoria Para A 
Qualidade Da EaD Na Educação Superior No 
Brasil' 

2017 Dissertação  

72 Karina De Carvalho Leite Aprendizagem Colaborativa Na EaD Online: 
Experiência Em Um Mestrado Acadêmico 
Presencial. 

2005 Dissertação 
 

73 Kelly Aparecida Gomes Controvérsias Na Política De 20% A Distância: A 
Caixa-Preta 

2018 Tese 
 

74 Lara Barros  Martins  Aprendizagens em ações educacionais a 
distância: Fatores  Influentes no desempenho 
acadêmico de Universitários 

2012 Dissertação 

75 Leila Ferreira da Silva Percepção de Jovens Universitários Sobre  o 
Processo de Ensino: Aprendizagem em 
Disciplinas Virtuais Ofertadas em Cursos 
Presenciais'  

2015 Dissertação 

76 Leo Victorino Da Silva A Universidade Aberta Do Brasil (UAB) E A 
Formação De Professores Da Educação Básica 

2015 Dissertação 

77 Leonardo Da Silveira 
Borne 

Trabalho Docente Na Educação Musical 
A Distância: Educação Superior Brasileira'  

2011 Dissertação  

78 Leticia De Paula Witer 
Mendonca 

Gestão Acadêmica De Cursos De Graduação A 
Distância' 

2013 Dissertação 

79 Lidiane da Silva Jorge Avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
na Modalidade Semipresencial no Ensino de 
Graduação em Odontologia da UFC 

2013 Dissertação 

80 Lilian Lyra Villela A Questão Da Permanência Em Uma Disciplina 
Online: Uma Análise A Partir Dos Acessos À 
Plataforma Moodle' 

2015 Dissertação  

81 Lisiane Santos 
Massochini 

O Processo De Trocas Interindividuais Em Uma 
Experiência De Educação A Distância: Caminhos 
Para A Aprendizagem Cooperativa 

2013 Dissertação  

82 Luís Antônio Martins Os Saberes E Fazeres Que Constituem A 
Identidade Do Professor Do Curso De Pedagogia 
Na Modalidade De Educação A Distância (EaD)'  

2012 Tese 

83 Luiz Antônio da Rocha 
Andrade 

Educação a Distância e Ensino Presencial: 
Convergência de Tecnologias e Práticas 
Educacionais  

2011 Dissertação 

84 Luiz Roberto Rodrigues 
Martins 

Educação A Distância Na Universidade 
De Brasília. Uma Trajetória De Janeiro De 1979 
A Junho De 2006.' 

2006 Dissertação  

85 Márcia Cristina Pereira 
Spíndola 

Docência Em Educação A Distância: O 
Professor Por Um Fio' 
 
 

2010 Dissertação  
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86 Márcia Denise Gomes 
Machado Carlini 

Formação do Professor Tutor Presencial do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Paraná' 

2012 Dissertação 
 
 

87 Marcos Antônio Pereira 
Coelho 

Conexões Para o Conhecimento: Uma 
Abordagem Conectivista Para o Desenho 
Instrucional das Disciplinas Semipresenciais dos 
Cursos Superiores das Faculdades Vale do 
Carangola  

2013 Dissertação 

88 Marcos Pires De Almeida  Educação A Distância E Autonomia 
Universitária: Políticas Públicas E Aspectos 
Legais.'  

2008 Dissertação  

89 Marcus Danilo De Paula 
Stander 

Infraestrutura Dos Polos De Apoio Presencial No 
Sinaes: A Percepção Dos Alunos De Graduação A 
Distância 

2016 Dissertação 

90  Maria Aparecida 
Candine de Brito 

 Mediação Pedagógica em Disciplinas 
Semipresenciais nos Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem.'  

2015 Tese 

91 Maria Das Graças 
Marinho De Almeida 

Educação A Distância: Uma Alternativa Para A 
Formaçào De Professores?'  

2000 Dissertação 

92 Maria Elizabeth De 
Oliveira Da Costa 

Educação A Distância, Bibliotecas Polo E O 
Acesso Informacional: Um Estudo De Caso 

2013 Dissertação 

93 Maria Eveline Leite De 
Oliveira  

Educação A Distância E Universidade: 
A Integração Como Necessidade E O Currículo 
Virtual Como Possibilidade.' 

2006 Tese 

94 Maria Helena Tomaz Significados Da Tutoria Em Ead: Desvelando A 
Compreensão De Tutores Presenciais Do Curso 
De Pedagogia Na Modalidade A Distância Da 
Udesc' 

2012 Dissertação 

95 Maria Iracema Pinho De 
Sousa,  

Avaliação Da Aprendizagem Na Disciplina 
Estrutura Política E Gestão Educacional: Um 
Estudo Comparativo Entre Os Cursos Presencial 
E Semipresencial Da UFC/UAB'  

2012 Dissertação 

96 Maria Luisa Furlan Costa Políticas Públicas Para O Ensino Superior A 
Distância E A Implementação Do Sistema 
Universidade Aberta Do Brasil No Estado Do 
Paraná'  

2010 Tese 
 
 

97 Maria Luiza Da Silva 
Pragana 

As Representações Sociais Da Educação 
A Distância: A Perspectiva De Alunos De Um 
Curso Presencial No Contexto Da Possibilidade 
Dos 20% A Distância'  

2016 Dissertação  

98 Mariana Gomes 
Lourenco Simões 

Satisfação na Educação á Distância em uma 
Disciplina Semi-Presencial na Área de Saúde 

2016 Dissertação 

99 Marinice Natal Justino Formação docente para EaD On-line: Desafios e 
dificuldades no processo de transposição de curso 
presencial para virtual. 

2008 Dissertação  

100 Marli Turetti Rabelo 
Andrade 

Formaç102ão Do Professor Tutor Para 103A 
Educação A Distância: Pe104rcepções E 
Sentidos'  

2012 Dissertação  

101 Marta Cardoso Lima Da 
Costa Rêgo 

Trabalho Docente E Formação Humana No 
Ensino Superior A Distância: A Questão Da 
Tutoria'  

2010 Tese 

102 Michele Bastos Rosa dos 
Santos 

Como Graduandos de um Centro Universitário 
Retratam a Introdução de Disciplinas 
Semipresenciais em seu Curso: Análise De Uma 
Experiência'  

2011 Dissertação 

103 Michele Rejane Coura da 
Silva 

Ensino Híbrido em Cursos Presenciais de 
Graduação das Universidades Federais: Uma 
Análise da Regulamentação'  
 

2016 Dissertação 
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104 Miriam Celi Pimentel 
Porto Foresti  

Docentes Na Universidade: Protótipo De Um 
Sistema Hipermídia De Educação À Distância.'  

1996 Tese 

105 Mônica De Carvalho 
Teixeira 

Um Estudo Sobre Tutoria No Consórcio Cederj' 2009 Dissertação 

106 Murilo Haddad Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) No 
Ensino Presencial  e Semipresencial de 
Graduação da UFSJ 

2013 Dissertação 

107 Naila Cohen  Pomnits O Curso de Pedagogia EAD e A Formação para 
Atuação na Educação Infantil: O Olhar dos 
Sujeitos no Âmbito da Prática 

2015 Dissertação 
 

108 Nara Pollyanne De 
Araújo Ramalho 

Portal Educacional Na Docência No 
Ensino Superior: Caminhando Para A EaD.'  

2006 Dissertação  

109 Nataniel Da Vera-Cruz 
Gonçalves Araújo 

O Normal Superior Tele-Presencial E A Trilogia: 
Política Educacional, Formação De Professoras 
(Es) E Educação A Distância' 

2008 Dissertação 

110 Nathalia Savione 
Machado 

Fazendo O Semipresencial E Sonhando Com O 
Ensino Híbrido Na Graduação, A Voz Dos 
Estudantes: Uma Análise Comparativa De 
Modelos Pedagógicos Nos Cenários Público E 
Privado. 

2018 Dissertação 

111 Olga Maria Dos Reis 
Ferro 

A Produção Histórica De Uma Universidade 
Privada Em Mato Grosso Do Sul E, Em Seu 
Interior, A Organização Do Trabalho Didático No 
Curso De Licenciatura Em Pedagogia Na 
Modalidade Presencial E A Distância: 2005-2009'  

2012 Tese 

112 Otaviani Luciano Souza Educação A Distância Como Política Pública 
Para A Formação De Professores Da Educação 
Básica'  

2011 Dissertação  

113 Pedro Hiago De Melo 
Freitas 

Avaliação Da Eficácia Da Formação Docente Em 
Curso Da Modalidade De Educação A Distância 
(Ead). 

2018 Dissertação 

114 Perla Porto Leite Shitara Educação A Distância: História, Potencialidades 
E Limites'  

2012 Dissertação  

115 Priscilla Franca 
Fernandes 

Avaliação de disciplina semipresenciais 
oferecidas no curso de fisioterapia na 
Universidade UNIP, campus Brasília   

2013 Dissertação 

116 Rafael Arlindo Rosa O Planejamento da Ação Docente em Disciplinas 
a Distância em Cursos Presenciais  

2015 Dissertação 

117 Rafael de Alencar Segura Problem Based Learning e Blended Learning em 
Disciplinas Semipresenciais: uma abordagem 
prática para o ensino de banco de dados'  

2011 Dissertação 

118 Rafaela Lunardi 
Comarella 

Educação Superior A Distância: Evasão Discente' 2009 Dissertação  

119 Raimunda Heveline 
Ribeiro Quirino  

Gestão Da Aprendizagem No Ensino A Distância 
Em Instituição De Ensino Superior Sob A Ótica 
Dos Fatores Críticos De Sucesso'  

2017 Dissertação 
 

120 Regina Lúcia Abuhab A Internet: Contribuições Para O Ensino Superior 
Presencial E A Distância' 

2005 Dissertação  

121 Renata Cristina de 
Azevedo Borges Peres 

 Uso da Plataforma Moodle Em Uma Disciplina 
de Graduação Em Letras: Percepções de Alunos e 
Professora sobre a Modalidade Semipresencial'  

2013 Dissertação 

122 Ricardo Luiz De 
Bittencourt 

Formação De Professores Em Nível 
De Graduação Na Modalidade EaD. O Caso Da 
Pedagogia Da UDESC – Pólo De Criciúma - SC'  

2008 Tese 

123 Rita Ferreira Goncalves 
Da Silva 

Gestão Democrática Dos Polos De Ead De 
Pernambuco: Um Incentivo À Sustentabilidade 

2014 Dissertação  

124 Rodrigo Almeida Soares Os Ambientes Virtuais a Favor Da 
Aprendizagem: Um Estudo Dos Recursos E Das 
Metodologias Da EaD Nos Cursos De Graduação' 

2008 Dissertação  
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125 Rosa Maria da Silva Educação Semipresencial no Currículo de Física: 
Análise de Uma Proposta Educacional na 
Disciplina “Introdução à Ciência”'  

2016 Dissertação 

126 Rosana Cristina Da Silva 
Costa Silva 

Licenciatura Em Pedagogia Na Modalidade A 
Distância: Qualidade Do Ensino Em Discussão' 
 

2014 Dissertação  

127 Rutinéia De Oliveira 
Carvalho 

A Configuração da Educação à Distância no 
Brasil: A qualidade do ensino em questão 

2009 Dissertação 

128 Sabrina Ferreira De 
Aguiar 

As Políticas Públicas Educacionais Do Governo 
Lula E A Educação A Distância' 

2012 Dissertação  

129 Sandra Leticia Schroeder Os Cursos De Pedagogia Ofertados Na 
Modalidade A Distância Nas Instituições Públicas 
Da Região Sul Do Brasil: Presença Ou Ausência 
Das Tecnologias Nos Projetos Pedagógicos 

2018 Tese 

130 Simone Moreira Dos 
Santos 

Saberes Docentes Na Educação A Distância No 
Ensino Superior'  

2012 Dissertação 

131 Sonia Maria Castricini 
Biscacio.Mebius 

Educação A Distância Via Web: A Construção Da 
Práxis Pedagógica Através Da Teoria, Do Fazer 
Dos Pioneiros, E Da Própria Prática.'  

2005 Tese 

132 Stela Galbardi De 
Resende 

Políticas Públicas Para A Educação Superior 
A Distância No Brasil: Princípios E Contradições 
Entre A Legislação Brasileira E As 
Recomendações Dos Organismos Internacionais'  

2018 Dissertação   
 

133 Stela  Fernanda 
Guimaraães 

A Formação docente nos cursos de Pedagogia 
Presencial e pedagogia a distância 

2009 Dissertação 

134 Susana Pitol Guasti As Políticas Públicas Da Educação Superior: A 
Educação A Distância Nos Governos FHC E Lula 
(1995-2006) 

2009 Dissertação 

135  Suzi Mesquita Vargas, Programa De Formação De Professores Em 
Serviço E A Distância: Um Estudo Do Projeto 
Veredas.'  

2005 Dissertação 

136 Tatiana Dos Santos Da 
Silveira 

Política De Inclusão No Ensino Superior 
Na Modalidade EaD Nas Universidades Privadas' 

2015 Tese 

137 Tatiani Fernandes 
Teixeira 

O perfil docente nas disciplinas a distância em 
cursos de graduação presenciais 

2017 Dissertação 

138 Ubiratan Moraes Diniz Evasão No Curso De Graduação A Distância: Um 
Estudo No Bacharelado Em Administração 
Pública Na UFPA'  

2013 Dissertação 

139 Valdinéia Garcia Da Silva Uma Comparação Entre Custo-Aluno No Ensino 
Superior Presencial E No Ensino Superior A 
Distância' 

2009 Dissertação 

140 Vanessa Da Silva Gomes  Educação A Distância: Gestão E Evasão Na 
UFPB' 

2017 Dissertação  

141  Vanessa Dos Santos 
Nogueira 

Práticas Pedagógicas Na Educação A Distância: 
Deslocamento De Memórias E Sentidos'  

2012 Dissertação  

142 Vera Lucia De Mello O Papel Do Tutor Na Educação À Distância, No 
Ambiente Virtual De Aprendizagem: O Caso Da 
FGV Online'  

2018 Dissertação  

143  Walteno Martins Parreira 
Junior 

Docência Universitária em Disciplinas a 
Distância em Cursos Presenciais: Um Estudo 
Sobre as Práticas Didático-Pedagógicas 

2012 Dissertação 

144 Wilna Araújo Carneiro Educação A Distância: Catalizadora Do Acesso 
Ao Ensino Superior Na Bahia' 

2006 Dissertação 

145 Zuleide Demetrio . Políticas De Formação Do Professor Tutor Para 
Atuar Na Educação A Distância: Um Olhar Para 
O Curso De Pedagogia Em Santa Catarina' 

2013 Dissertação 
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APÊNDICE C 
 

Resultados do levantamento bilbiográfico Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações – BDTD 

 

Foi realizada uma busca no Banco de teses e dissertações do site da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), a partir de 2004 a 2018 que considerou as 

seguintes palavras chave: Políticas de Educação a Distância, Disciplinas semipresenciais, 

Educação Superior. Tivemos acesso a 268 trabalhos. No entanto, 94 destes sendo 61 

dissertações e 33 teses perpassam pela temática em estudo. E após realizar um filtro constata-

se que apenas 11 desses trabalhos, dialogam com o objeto da presente tese e que poderiam 

contribuir nessa investigação. Porém é relevante ressaltar que nenhum desses trabalhos refere 

diretamente ao objeto do presente estudo, pois abordam temáticas tais como a Educação a 

Distância, o papel do tutor na EaD, a avaliação das disciplinas semipresenciais,  a formação 

do docente para o uso das tecnologias, ambientes virtuais na EaD. 

Estes estão dispostos na tabela a seguir: 

 
 

N. 
 

Autor 
 

Título 
 

Ano 
 

Tipo 
 

01 Adriana do Rocio 
Nitsche Mattei 

Impactos da hiperespecialização no                          
trabalho docente da educação superior a               
distância 

2011 Dissertação 

02 Adriana Soeiro Pino Educação a distância: propostas pedagógicas e 
tendências dos cursos de graduação 

2017 Tese 

03 Albernes Alcântara de 
Macêdo  

Processo de institucionalização da educação à 
distância: o caso da universidade federal de 
campina grande - UFCG 

2017 Dissertação 

04 Ana Cristina de Castro Mediação pedagógica do tutor: estudo de caso no 
contexto semipresencial de uma faculdade              
privada 

2014 Dissertação 

05 André Marsiglia 
Quaranta 

Formação de professores de educação física na 
modalidade de educação a distância 

2011 Dissertação 

06 Andréa Carvalho de 
Castro Albuquerque 

Atenção, Sentido!, a Educação a distância está 
presente na caserna 

2011 Dissertação 

07 Beatriz Vieira 
Guimarães 

Tutoria em educação a distância: papeis, formações 
e percepções 

2015 Dissertação 

08 Bruna Carvalho Ensino a distância: limites e possibilidades na 
formação de professores 

2014 dissertação 

09 Chafiha Maria Suiti 
Laszkiewicz 

Educação a distância: o papel do professor nos 
cursos ministrados a distância. 

2012 Dissertação 

10  Chateaubriand Pinto 
Bandeira Junior 

A licenciatura em matemática: um estudo 
comparativo entre a modalidade presencial e a 
distância 

2009 Dissertação 

11 Claudete Paganucci 
Rubio 

Uma modalidade de ensino na educação: educação 
à distância 

2011 Tese 

12 Cleber Nauber dos 
Santos 

Políticas de educação superior a distância para o 
ensino superior: o foco no aluno do sistema 
UAB/UFAL 

2011 Dissertação 
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12 Conceição Aparecida 
Nascimento de Souza 

Um estudo sobre as principais causas da evasão na 
educação a distância-ead 

2009 Dissertação 

13 Daiane Modelski, Competências docentes relacionadas ao uso 
pedagógico de tecnologias digitais: um estudo 
envolvendo disciplinas semipresenciais 

2015 Dissertação 

14 Daniel Angel Luzzi O papel da educação a distância na mudança de 
paradigma educativo: da visão dicotômica ao 
continuum educativo. 

2007 Tese 

15 Daniel Perdigão Nass Licenciaturas a distância em física e química no 
Tocantins: trajetórias, possibilidades e limites 

2012 Tese 

16  Daniela Santos 
Dermínio-Posterare 

O tutor no ensino a distância: considerações sobre o 
elemento humano da mediação educativa com 
tecnologia 

2015 Dissertação 

17 Ediane Carolina 
Peixoto Lopes 
Maturano 

Educação a distância e as políticas educacionais a 
partir dos anos noventa: alguns apontamentos na 
discussão 

2013 Dissertação 

18 Ednilson Aparecido 
Guioti, 

Educação a distância: tendências predominantes na 
sua expansão, Brasil e Espanha 

2007 Tese 

19 Eliana Sampaio 
Romão 

Política, diretrizes e metodologia da educação a 
distância: a ação do professor como superação dos 
distanciamentos estruturais em Programas em 
Formação Continuada - MT/DF 

2004 Dissertação 

20 Eliane Cordeiro de 
Vasconcelos Garcia 
Duarte 

Novo desenho da gestão do sistema de educação a 
distância 

2007 Dissertação 

21 Elisangela Pavanelo Contribuições para a preparação do professor frente 
às disciplinas semipresenciais 

2018 Tese 

22 Genisson Alves da 
Fonseca 

Implantação da educação a distância via internet na 
Universidade Federal de Sergipe: um conjunto de 
diretrizes 

2006 Dissertação 

23 Georgina Marafante 
Sá 

Educação a distância em instituições de ensino 
superior federais: aproximações e distanciamentos 
para a institucionalização 

2015 Dissertação 
 
 

24 Gillian Mariana 
Luciano Volpato 

A formação continuada dos tutores a distância nos 
cursos de graduação a distância da UFJF 

2017 Dissertação 

25 Gislene Magali da 
Silva Silva, 

O processo da institucionalização da educação a 
distância no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de To27cantins - IFTO 

2013 Dissertação 

26 Graziela Fátima 
Giacomazzo, 

Aprendizagem e conhecimento: por uma pedagogia 
da cooperação em EAD 

2007 Dissertação 

27 Henry Maia Peixoto Avaliação de disciplinas semipresenciais de 
graduação e pós-graduação na área de promoção da 
saúde na Universidade de Brasília 

2012 Dissertação 

28 Jamile de Moura Lima A mediação pedagógica na educação a distância: o 
caso da Licenciatura em Ciências Naturais da 
Universidade Federal da Paraíba 

2011 Dissertação 

29 Jandira Barônio, Educação a distância na modernidade líquida: uma 
análise descritiva 

2015 Dissertação 

30 João Paulo Rodrigues 
do Nascimento 

Os desafios da institucionalização do ensino 
superior na modalidade a distância: a visão dos 
gestores de uma universidade federal 

2014 Dissertação 

31 Jociane Rosa de 
Macedo Costa 

O processo de institucionalização da educação a 
distância no Brasil 

2012 Tese 

32 Jociano Coêlho de 
Souza 

A formação continuada dos professores do ensino 
superior na modalidade EaD/UFPB: um olhar sobre 
as políticas públicas e concepções docentes 

2017 Dissertação 

33 José Ferreira de 
Oliveira Sobrinho 

Evasão na educação superior a distância: estudo de 
caso no Instituto UFC Virtual 

2013 Dissertação 

34  José França Neto Educação a distância (EaD) num IPES brasileira: as 2016 Tese 
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condições de trabalho do tutor no sistema UAB. A 
Unimontes em questão. 

35 Julia Malanchen As políticas de formação inicial a distância de 
professores no Brasil 

2007 Dissertação 

36 Karla Estelita Godoy Formação humana no ciberespaço: os sentidos da 
presença na educação a distância 

2009 Tese 

37 Kelly Cristiane da 
Silva Verdan 

A Educação a Distância e a formação de 
professores na UFSCar: a autoridade, a autonomia e 
o corpo mediados pelas Tecnologias da Informação 
e Comunicação 

2012 Dissertação 

38 Lara Barros Martins Aprendizagem em ações educacionais a distância: 
fatores influentes no desempenho acadêmico de 
universitários 

2012 Dissertação 

39 Leociléa Aparecida 
Vieira 

Entre o real e o virtual: a educação a distância 
(EaD) como espaço para o educar (aprender e 
ensinar) pela pesquisa 

2011 Tese 

40 Lidiane da Silva Jorge Avaliação de Ambiente Virtual de Aprendizagem na 
modalidade semipresencial no ensino de graduação 
em Odontologia da UFC 

2013 Dissertação 

41 Lorrane de Lima 
Primo 

Educação a distância no Tocantins: a implantação 
dos polos da universidade aberta do brasil (2007-
2015) 

2016 Dissertação 

42 Ludmila dos Santos 
Guimarães 

Autoformação e autovalorização na educação a 
distância na universidade pública brasileira 

2013 Tese 

43 Luiz Roberto 
Rodrigues Martins 

Educação a distância na Universidade de                 
Brasília: uma trajetória de 1979 a junho de                
2006 

2006 Dissertação 

44 Magalis Bésser 
Dorneles Schneider 

Os processos comunicacionais na política de 
formação de professores a distância 

2013 Tese 

45 Marcello Guimarães 
Leal 

Indicadores para a formação de pedagogos na 
educação a distância 

2012 Tese 

46 Marcelo Pustilnik de 
Almeida Vieira 

A EaD nas políticas de formação continuada de 
professores 

2011 Tese 

47 Márcia Cristina 
Pereira Spíndola 

Docência em educação a distância: o professor por 
um fio 

2010 Dissertação 

48 Márcia Eunice Lobo Avaliação e regulação da educação a distância no 
ensino superior brasileiro: um olhar sobre os 
processos de credenciamento institucional 

2011 Tese 

49 Marcio da Costa 
Berbat 

Formação de professores de Geografia na Educação 
Superior à Distância: contextos institucionais em 
questão 

2008 Dissertação 

50 Marcio Mugnol A constituição do campo da educação superior a 
distância no Brasil (1996 ¿2010 

2013 Tese 

51  Maria Aparecida 
Candine de Brito 

Mediação pedagógica em disciplinas 
semipresenciais nos ambientes virtuais de 
aprendizagem. 

2015 Tese 

52 Maria Esmeralda 
Mineu Zamlutti 

Uma análise do surgimento da educação a distância 
no contexto sócio-político brasileiro no final da 
década de 30 e início da década de 40 

2006 Tese 

53 Maria Lucia Cavalli 
Neder 

A formação do professor a distância 2004 Tese 

54 Maria Luisa Furlan 
Costa 

Políticas públicas para o ensino superior a distância 
e a implementação do sistema do Universidade 
Aberta do Brasil no estado do Paraná 

2010 Tese 

55 Maria Zoreide Britto 
Maia 

Expansão da Educação a distância no Brasil a partir 
dos anos 1990: o caso da universidade do Tocantins 

2011 Tese 

56 Mariana Gomes 
Lourenço Simões 

Satisfação na educação à distância em uma 
disciplina semipresencial na área de saúde 

2016 Dissertação 

57 Marinilson Barbosa da O processo de construção de identidades 2008 Tese 
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Silva individuais e coletivas do "ser-tutor" no contexto da 
educação a distância, hoje 

58 Marta Cardoso de 
Lima da Costa Rêgo 

Tutoria e formação humana no ensino superior a 
distância 

2010 Tese 

59 Matos, Norma 
Gonzaga 

A universidade aberta do Brasil na Bahia: educação 
a distância e a formação de professores 

2014 Dissertação 

60 Nara Maria Pimentel Educação aberta e a distância 2006 Tese 
61 Neuza Maria Barbosa 

de Oliveira Antunes 
Políticas para a educação a distância: o sistema 
Universidade Aberta do Brasil 

2011 Dissertação 

62 Nirave Reigota Caram Educação a Distância: estudo exploratório sobre a 
produção de materiais didáticos audiovisuais 

2017 Tese 

63 Patrícia de Melo Pinto 
de Almeida, 

O papel do tutor na formação a distância do 
professor da Educação Básica 

2016 Dissertação 

64 Pedro Fernandes Saad O estudo do papel potencializador da educação a 
distância na democratização do acesso à educação 
superior no Brasil 

2010 Dissertação 

65 Priscilla França 
Fernandes 

Avaliação de disciplinas semipresenciais oferecidas 
no curso de fisioterapia na universidade UNIP, 
campus Brasília 

2013 Dissertação 

66 Queila Cândida 
Ferreira Morais 

Educação a distância integrada à educação 
corporativa: estudo de caso 

2017 Dissertação 

67 Rafaela Lunardi 
Comarella 

Educação superior a distância 2012 dissertação 

68 Renata Baião Fisher 
de Castro 

A demanda por educação à distância no Brasil 2015 dissertação 

69 Renata Gomes da 
Silva 

Política Públicas de Educação a Distância: 
educação mediada pela tecnologia ou ensino de 
massa 

2012 Dissertação 

70 Ricardo Antunes de Sa Educação a distância: estudo exploratório e 
analítico de curso de graduação na área de 
formação de professores 

2007 Tese 

71 Ricardo Dias Sacco O ensino a distância e a educação: o corpo e a 
imagem professoral 

2010 Dissertação 

72 Rita de Cássia dos 
Santos 

Perfil da educação a distância no extremo sul do 
Brasil: estrutura, aplicação e avaliação 

2010 Dissertação 

73 Roberta Rossi Oliveira 
Palermo 

Os saberes e as práticas docentes do professor tutor 
no ensino superior na modalidade a distância 

2018 Tese 

74 Roberta Rossi Oliveira 
Palermo 

Formação e identidade do professor tutor no ensino 
superior na modalidade a distância: a produção de 
teses e dissertações brasileiras na área de educação 
(2001 - 2010) 

2013 Dissertação 

75 Rodrigo Gonçalves 
Ribeiro 

O tutor presencial e a mediação na educação a 
distância na UFJF: papéis e atribuições 

2013 Dissertação 

76 Rogério Felipe Santos 
Teixeira 

Distância, velocidade, proximidade e redes: 
fabricando conceitos em educação a distância 

2008 Dissertação 

77 Roseane de Souza 
Aquino 

Um estudo do ensino de educação à distância na 
Universidade de Brasília 

2016 Dissertação 

78 Sanmia Shunn de 
Oliveira Jesus Costa 

Formação de professores na educação a distância: 
um estudo sobre a modalidade 

2018 Dissertação 

79 Sathler, Thaïs Cardoso Desenvolvimento da criatividade na educação a 
distância segundo a percepção de universitários 

2007 Dissertação 

80 Selma dos Santos 
Rosa 

As tecnologias digitais de informação e 
comunicação e os processos de reconfiguração de 
modelos de educação a distância de nível superior 

2014 Tese 

81 Selma Leila 
Bergo Martins 

Aprendizagem da docência em experiências de 
educação a distância: implicações para a prática 
docente presencial 

2015 Dissertação 

82 Shirley Ferreira 
Signorelli, 

Um ambiente virtual para o ensino semipresencial 
de funções de uma variável real: design e análise 

2007 Dissertação 
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83 Silene Brandão 
Figueiredo 

Formação de professores a distância: análise crítica 
a partir de um curso de pedagogia 

2009 Dissertação 

84 Sílvia Andréa Brandão 
de Lima, 

Educação à distância: Estudo de caso sobre a 
qualidade do processo pedagógico do curso de 
Ciência Política da UEA. 

2008 Dissertação 

85 Simone Moreira dos 
Santos, 

Saberes docentes na educação a distância no ensino 
superior 

2012 Dissertação 

86 Thiago Sávio Carbone Educação a distância no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Sul: da teoria à prática 

2015 Tese 

87 Vagner Aparecido de 
Moura 

Educação a distância no contexto universitário: os 
aspectos positivo e negativo do processo de 
ensino/aprendizagem no ambiente virtual 

2009 Dissertação 

88 Vanessa da Silva 
Gomes 

Educação a distância: gestão e evasão na UFPB 2017 Dissertação 

89 Vanessa Matos dos 
Santos 

Materiais audiovisuais para a educação a distância: 
a contribuição dos estilos de aprendizagem 

2013 Tese 

90 Vitória Eloise Dantas 
e Silva 

Formação docente e educação a distância no 
município de Água Branca-AL: limites e 
possibilidades de superação 

2016 Dissertação 

91 Welinton Baxto da 
Silva 

Educação superior a distância na perspectiva da 
cultura da convergência 

2017 Tese 

92 Wellington Lúcio 
Bezerra 

Uso de ferramentas pedagógicas para o ensino de 
cálculo de uma variável em cursos semipresenciais: 
o caso do Instituto Federal do Ceará 

2015 Dissertação 

93 Willany Palhares Leal Tecnologias educação a distância nas políticas 
públicas de formação de professores: o habitus 
professoral na UNITINS 

2013 Tese 

94 Zídia Rocha 
Magalhães 

Avaliação da aprendizagem na prática da tutoria de 
educação a distância 

2007 Tese 
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APÊNDICE D 
 

Resultados do levantamento bibliográfico no site da Associação Nacional de Pós-
graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd 

 

Foram pesquisados no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação - ANPEd, artigos publicados nos GTs (Grupo de Trabalho), GT-11(Política de 

Educação Superior e GT -16 (Educação e Comunicação), trabalhos que os temas estivessem 

voltados para o objeto dessa pesquisa. 

Nos anos de 2004 a 2017 foram encontrados 375 trabalhos nos GTs (grupos de 

trabalhos) da ANPEd, destes, 160 no GT 11(Política de Educação Superior), tendo apenas 13 

que condizem com o tema da pesquisa.  No GT 16 (Educação e Comunicação) foram 

encontrados 215 trabalhos, com apenas 6 que se relacionam com o objeto da pesquisa. 
 

 
Ano 

 
GT- 11 ( Política de Educação Superior) 

 
GT- 16 (Educação e Comunicação) 

 
2004 
 

16 trabalhos encontrados, destes nenhum 
condizem ao tema. 
 

Foram encontrados 18 trabalhos, destes apenas dois 
transitam sobre a temática investigada. 
 
Título: Ambientes Virtuais De Aprendizagem: Diálogo 
E Processos De Subjetivação 
Autor:  Deise Juliana Francisco – Ufrgs 
Glaucio José Couri Machado - UFRGS Margarete  
Axt– UFRGS 
 
Título: Educação À Distância: Problematizando 
Critérios De Avaliação E Qualidade Em Cursos On-
Line 
Autor: Andrea Cristina Versuti,  – Unicamp   

2005 Foram encontrados 18 trabalhos, destes 
apenas dois transitam sobre a temática 
investigada. 
 
Título: Política de Ensino Superior E 
Renúncia Fiscal: da Reforma Universitária 
de 1968 ao Prouni  
autor: Cristina Helena Almeida de Carvalho 
– UNICAMP 
 
Título: A Política para a Educação Superior: 
Entre o Público e o Privado 
Autor:, Vera Lúcia Jacob Chaves – UFPA 

Foram encontrados 29 trabalhos, destes nenhum condiz 
com o tema da pesquisa. 
 

http://27reuniao.anped.org.br/gt16/t164.pdf
http://27reuniao.anped.org.br/gt16/t164.pdf
http://27reuniao.anped.org.br/gt16/t162.pdf
http://27reuniao.anped.org.br/gt16/t162.pdf
http://27reuniao.anped.org.br/gt16/t162.pdf
http://28reuniao.anped.org.br/textos/gt11/gt11532int.rtf
http://28reuniao.anped.org.br/textos/gt11/gt11532int.rtf
http://28reuniao.anped.org.br/textos/gt11/gt11532int.rtf
http://28reuniao.anped.org.br/textos/gt11/gt111149int.rtf
http://28reuniao.anped.org.br/textos/gt11/gt111149int.rtf
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2006 Foram encontrados 12 trabalhos, destes 
apenas dois transitam sobre a temática 
investigada. 
 
Título: Desafios da Educação a Distância ao 
sistema de Educação Superior: o triplo papel 
da avaliação 
Autor: Stella Cecilia Duarte Segenreich 
 
Título: A Reforma da Educação Superior do 
Governo Lula da Silva: da Inspiração à 
Implantação 
Autor: Celia Regina Otranto  

Foram encontrados 19 trabalhos, destes apenas um 
transita sobre a temática investigada. 
 
Título: Ensino a Distância: Entre A Institucionalidade 
E A Formação De Uma Nova Cultura 
Autores: Herbert Gomes Martins  
Martins; Mary Neuza Dias Galdino 

2007 Foram encontrados 12 trabalhos, destes 
nenhum condiz com o tema da pesquisa. 

Foram encontrados 19 trabalhos, destes apenas um 
transita sobre a temática investigada. 
 
Título: Por uma abordagem da Educação a Distância 
que propicie uma formação crítica do sujeito 
Autor: Andrea Brandão Lapa 

2008 Foram encontrados 14 trabalhos, destes 
apenas três transitam sobre a temática 
investigada. 
 
Título: A Política de educação superior para 
a formação e o trabalho docente: A Nova 
regulação educacional 
Autor: Olgaíses Maués 
  
Título: O Ensino Superior em disputa: 
Apoio e alianças de classe à política par o 
Ensino superior no governo Lula 
Autor: Patrícia Vieira Trópia 
 
Título: Educação a Distância, tecnologias e 
competências no cenário da expansão do 
ensino superior: Pontuando relações, 
discutindo fragilidades 
Autor: Dirce Maria Falcone Garcia   

13 trabalhos encontrados, destes nenhum condizem ao 
tema.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 Foram encontrados 12 trabalhos, destes 
apenas dois transitam sobre a temática 
investigada. 
 
Título: Desvelando e Explorando Brechas 
das Políticas Públicas em Relação à Inserção 
da EAD no Ensino Superior 
Autor: Stella Cecília Duarte Segenreich  
 
Título: Expansão Da Educação Superior no 
Brasil Contemporâneo: Questões Para o 
Debate 
Autores: Alfredo Macedo Gomes  
Karine Nunes de Moraes 

22 trabalhos encontrados, destes nenhum condizem ao 
tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT11-2012--Int.pdf
http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT11-2012--Int.pdf
http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT11-2012--Int.pdf
http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT11-1791--Int.pdf
http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT11-1791--Int.pdf
http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT11-1791--Int.pdf
http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT16-2588--Int.pdf
http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT16-2588--Int.pdf
http://30reuniao.anped.org.br/trabalhos/GT16-3580--Int.pdf
http://30reuniao.anped.org.br/trabalhos/GT16-3580--Int.pdf
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2011 Foram encontrados 17 trabalhos, destes 
apenas dois transitam sobre a temática 
investigada. 
 
Título: A educação Superior no Plano 
Nacional de Educação, 2011-2020: a 
proposta do Executivo 
Autor: Olgaíses Maués 
 
Título: EAD no Sistema de Educação 
Superior: questões para a agenda 2011-2020 
Autor: Stella Cecília Duarte Segenreich  

 Foram encontrados 22 trabalhos, destes apenas um 
transitam sobre a temática investigada. 
 
Título: Educação a Distância e (In) Corporeidades 
Autor: Karla Schuck Saraiva 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
 

10 trabalhos encontrados, destes nenhum 
condizem ao tema. 

14 trabalhos encontrados, destes nenhum condizem ao 
tema. 

2013 11 trabalhos encontrados, destes nenhum 
condizem ao tema. 

20 trabalhos encontrados, destes nenhum condizem ao 
tema. 

2015 Foram encontrados 23 trabalhos, destes 
apenas dois transitam sobre a temática 
investigada. 
 
Título: O Ensino Superior na Tramitação do 
Plano Nacional de Educação – 2014-2024  
Autor: Guaracy Silva 
 
Título: Educação Superior no Brasil: 
Expansão e Tendências (1995-2014)  
Autor: Deise Mancebo   

21 trabalhos encontrados, destes nenhum condizem ao 
tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 15 trabalhos encontrados, destes nenhum 
condizem ao tema. 
 

Foram encontrados 18 trabalhos, destes apenas um 
transita sobre a temática investigada. 
 
Título: Os Processos Formativos No Trabalho Docente 
Mediado Por Tecnologias: Ecos e Repercussões 
Autores: Adda Daniela Lima Figueiredo Echalar 
(UFG); Neuvani Ana do Nascimento (SME 
(Goiânia); Rose Mary Almas  
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APÊNDICE E 
 

Resultados do levantamento bibliográfico – Google Acadêmico 

 

Foi realizado o levantamento no portal do Google Acadêmico, com recorte temporal 

de 2004 a 2018 que considerou as seguintes palavras chave: disciplina semipresencial, ensino 

semipresencial, política de educação a distância.  Tivemos acesso 28 trabalhos a partir dos 

descritores, destes, 7 são dissertações, 15 são artigos de periódicos, 2 são apresentações de 

trabalhos, 2 são anais de evento, 2 monografias. Ao refinar a busca, computamos 23 trabalhos 

que transitam pela proposta dessa tese. 

A maioria desses trabalhos abordam aspectos referentes as disciplinas semipresenciais 

em curso de graduação presencial. 

 Em relação a política pública de implementação das disciplinas semipresenciais em 

cursos de graduação presencial foi encontrado apenas 1 trabalhos que se aproxima com a 

proposta dessa pesquisa.  

 
N. Autor  Título 

 Ano Tipo de trabalho 

1 
Letícia Mendonça Lopes 
Ribeiro, Silvana Santos 
de Souza 

A inclusão de disciplinas a distância nos cursos 
de graduação presencial: o estudo de caso dos 
acadêmicos da faculdade meta 

2016 Apresentação de 
trabalho 

2 Juliana Moraes Marques 
Giordano 

A pipoca que não virou piruá: um estudo sobre 
alunos ingressantes e sua integração no ensino 
superior 

2017 Dissertação  

3 Lara Barros Martins 
Aprendizagem em ações educacionais a distância: 
fatores influentes no desempenho acadêmico de 
universitários 

2012 Dissertação  

4  Lívia Lopes de Carvalho 
As disciplinas semipresenciais e sua importância 
para a formação docente: Portaria 4.059/2004 e 
seus desdobramentos na Universidade de Brasília 

2013 Monografia (TCC) 

5 Ana D'Arc Maia Pinto 

As políticas públicas de educação a distância: 
uma reflexão sobre seus desdobramentos na 
implantação da modalidade em cursos de 
graduação presenciais no setor privado 

2016 Anais de evento 

6 Maria Luiza da Silva 
Pragana 

As representações sociais da educação a 
distância: a perspectiva de alunos de um curso 
presencial no contexto da possibilidade dos 20% 
a distância 

2016 Dissertação  

7  Priscilla França 
Fernandes 

Avaliação de disciplinas semipresenciais 
oferecidas no curso de fisioterapia na 
universidade UNIP, campus Brasília 

2013 Dissertação  

8 
Paulo De Sá Filho; 
Marco Antônio de 
Carvalho 

Blended learning: uma experiência piloto de 
implantação de disciplinas ead em um curso 
técnico de eletrotécnica presencial no senai Goiás 

2018 Anais de evento 

9 , Flávio Aparecido 
Antônio Franco Moura 

Competência digital: um estudo com alunos 
ingressantes no ensino superior. 2016 Dissertação  

10 Daiane Modelski 
Competências docentes relacionadas ao uso 
pedagógico de tecnologias digitais: um estudo 
envolvendo disciplinas semipresenciais 

2015 Dissertação  

http://bdm.unb.br/browse?type=author&value=Carvalho%2C+L%C3%ADvia+Lopes+de
http://repositorio.unb.br/browse?type=author&value=Fernandes%2C+Priscilla+Fran%C3%A7a
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11 

Simone Shirasaki 
Orosco, Mariane 
Franzini Puglia, Karen 
Lucia Gama Duarte 

Disciplina na modalidade semipresencial em 
enfermagem: avaliação de qualidade segundo 
sistema de indicadores 

2014 Artigo em periódico 

12 

Cleice T. Werner da 
Rosa, Bianca Stéfani 
Vieira, Antonio 
Vanderlei Dos Santos 

Discussões Envolvendo a Semipresencialidade na 
Formação do Professor de Física 2018 Artigo em periódico 

13  Rebeca Alves de 
Almeida 

Educação híbrida: benefícios do uso de 
Tecnologias de Informação e Comunicação em 
um curso presencial 

2015 Monografia (TCC) 

14 Lara Barros Martins; 
Thaís Zerbini 

Escala de Estratégias de Aprendizagem: 
evidências de validade em contexto universitário 
híbrido 

2014 Artigo em periódico 

15 
Cleideni Alves de 
figueiredo; Henrique 
cordeiro Martins 

Estratégias de Aprendizagem em Cursos de 
Gestão: um estudo comparativo entre os 
alunos dos cursos presenciais e a distância 

2018 Apresentação de 
trabalho 

16 
Henry Maia Peixoto; 
Mariana Maia Peixoto; 
Elioenai Dornelles Alves 

Estratégias de aprendizagem utilizadas por 
graduandos e pós-graduandos em disciplinas 
semipresenciais da área de saúde 

2012 Artigo em periódico 

17 Lara Barros Martins; 
Thaís Zerbini 

Fatores influentes no desempenho acadêmico de 
universitários em ações educacionais a distância 2016 Artigo em periódico 

18 

Fabio Giordano, Patrícia 
Sanches Giordano, 
Cláudia Farias Santos da 
Silva, Rosa Cristina 
Martins Soares da Silva 

Fundamentos da educação a distância no sistema 
semipresencial de licenciatura em pedagogia 2010 Artigo em periódico 

19 

Michele Rejane Coura 
da Silva, Cristiano 
Maciel, Kátia Morosov 
Alonso 

Hibridização do ensino nos cursos de graduação 
presenciais das universidades federais: uma 
análise da regulamentação 

2017 Artigo em periódico 

20 

Lorna das Graças 
Martins Rosa Pires 
Pinheiro de Azevedo, 
Maria de Fátima da Luz, 
Priscila Rondas Ramos 
Cordeiro Torres Fontes 

Implantação de disciplinas na modalidade à 
distância em cursos de graduação presencial na 
universidade pública 

2017 Artigo em periódico 

21 
Simone Braz Ferreira 
Gontijo, Cristina 
Mosquetta de Morais 

Inclusão digital de alunos de um curso de 
graduação em pedagogia 2009 Artigo em periódico 

22 Dulce Márcia Cruz Mídias no ensino superior: a formação docente e 
a educação presencial e virtual 2007 Artigo em periódico 

23 

Gabrielle Gonsalli 
Domingues, Graciela 
Soares Fonsêca, Celso 
Zilbovicius, Antonio 
Carlos Frias, Simone 
Rennó Junqueira 

Modalidades de ensinar e aprender: educação 
online no curso de graduação em odontologia 2016 Artigo em periódico 

24 

Ronaldo de Sousa 
Moreira Baia, Esleane 
Vilela Vasconcelos, 
Sílvio Éder Dias da 
Silva, Karina de Oliveira 
Freitas, Lucia Hisako 
Takase Gonçalves 

Moodle no processo educacional de enfermagem: 
avaliação na perspectiva do alunado 2017 Artigo em periódico 

25 Carlos Alexandre 
Michaello Marques 

O ensino jurídico e as novas tecnologias de 
informação e comunicação 2010 Artigo em periódico 

26 Glenda Cristina Valim de 
Melo 

O uso das TIC no trabalho de professores 
universitários de língua inglesa 2012 Artigo em periódico 

http://bdm.unb.br/browse?type=author&value=Almeida%2C+Rebeca+Alves+de
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27  Leila Ferreira da Silva 
Percepção de jovens universitários sobre o 
processo de ensino: aprendizagem em disciplinas 
virtuais ofertadas em cursos presenciais 

2015 Dissertação  

28 

Eliana de Fátima Souza 
Salomon Benfatti; Rita 
de Cássia Magalhães 
Trindade Stano 

Utilização da tecnologia em Educação a Distância 
na formação de engenheiros de produção da 
Universidade Federal de Itajubá: uma avaliação 
educacional 

2010 Artigo em periódico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/browse?type=author&value=Silva%2C+Leila+Ferreira+da
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APÊNDICE F 
 

Resultados do levantamento bibliográfico Scientific Eletronic Library Online – Scielo 

 

Foi realizado o levantamento bibliográfico no portal do Scientific Eletronic Library 

Online (Scielo), com recorte temporal de 2004 a 2018 que considerou as seguintes palavras 

chave: políticas de educação a distância, disciplina semipresencial, educação superior.  

Tivemos acesso 21 trabalhos dos quais apenas 5 trabalhos transitam pela proposta da pesquisa 

desta tese, todos artigos de periódicos.  

A maioria desses trabalhos abordam aspectos referentes as disciplinas semipresenciais 

em curso de graduação presencial. Em relação a política pública de implementação das 

disciplinas semipresenciais em cursos de graduação presencial foi encontrado apenas 1 

trabalhos que se aproxima com a proposta dessa pesquisa.  

 
 

N. 
 

Autor 
 

Título 
 

Ano 
 

Tipo de trabalho 
 

1 Danielly Melina Nassif 
Mantovani; Adriana 
Backx Noronha Viana; 
Maria Aparecida Gouvêa 

Ferramenta fórum para discussão teórica em 
Estatística aplicada à Administração 

2010 Artigo em periódico 

2 Júlio C. G. BertolinI; Ana 
Carolina Bertoletti de 
Marchi 

Instrumentos para avaliar disciplinas da 
modalidade semipresencial: uma proposta 
baseada em sistemas de indicadores 

2010 Artigo em periódico 

3 Lidia Ruiz-Moreno; 
Silvia Elsa Lizarralde 
Pittamiglio; Meiry Akiko 
Furusato 

Lista de discussão como estratégia de 
ensino-aprendizagem na pós-graduação em 
Saúde 

2008 Artigo em periódico 

4 Erica Toledo de 
Mendonça; Rosângela 
Minardi Mitre Cotta; 
Vicente de Paula Lelis; 
Paulo Marcondes 
Carvalho Junior.  

Paradigmas e tendências do ensino 
universitário: a metodologia da pesquisa-
ação como estratégia de formação docente 

2015 Artigo em periódico 

5 Emílio Rodrigues Junior; 
Fabricio Juliano 
Fernandes 

Proposta de inclusão de carga horária 
semipresencial em cursos superiores 
presenciais 

2014 Artigo em periódico 
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APÊNDICE G 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
MODALIDADE – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
 

 Você/Sr./Sra. está sendo convidado (a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “A POLÍTICA DE EaD E AS DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS: O CASO 

DA UEG – CAMPUS GOIANÉSIA”. Meu nome é Gisele Gomes Avelar Bernardes, sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é Educação Superior. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence à pesquisadora responsável.  

 Esclareço que em caso de recusa na participação ou, se retirar seu consentimento, em 

qualquer momento da pesquisa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar 

participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, 

via e-mail (giseleavelar@yahoo.com.br) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através 

do seguinte contato telefônico: (62)984751808. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus 

direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

A pesquisa tem como principal objetivo caracterizar e analisar o processo de 

implementação de disciplinas semipresenciais pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) 

com vistas a identificar sua trajetória, gestão, organização (fluxos do processo), infraestrutura, 

elaboração de materiais das disciplinas e procedimentos.  

Para que a pesquisa tenha credibilidade e o objetivo seja alcançado, é necessário 

coletar dados e informações de alguns atores envolvidos no processo de implementação das 

disciplinas semipresenciais na universidade investigada.  A coleta de dados será feita por meio 

de entrevistas semiestruturadas. 

Esclarecemos que toda pesquisa tem seus riscos e benefícios e que os riscos que 
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poderão se incidir sobre os participantes diz respeito ao constrangimento e ou intimidação em  

responder determinadas questões em especial para aqueles entrevistados que desistiram de  

curso para implementação das disciplinas semipresenciais e aos que não tiveram suas 

disciplinas reprovadas, sendo assim, trata-se de uma pesquisa de baixo risco. Por outro lado, 

como benefícios a pesquisa poderá contribuir para identificar as possíveis falhas no processo 

de implementação das disciplinas semipresenciais em curso de graduação presencial em 

universidade pública e identificar a partir das percepções dos atores envolvidos indícios que 

favoreçam compreender a organização, oferta, embates, limites e possibilidades 

desenvolvidos no processo de implementação. 

Informamos que os dados coletados serão utilizados estritamente para fins da pesquisa, 

ficando assegurada a confidencialidade dos depoimentos prestados e garantido o sigilo dos 

atores participantes. Será providenciada uma cópia da transcrição do grupo focal para 

conhecimento dos participantes e como garantia de indenização diante de eventuais danos 

decorrentes da pesquisa, quando couber, de acordo coma Resolução 510/16. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
MODALIDADE – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
 
Eu,............................................................................................................................, inscrito(a) 

sob o RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “A POLÍTICA DE EaD E AS DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS: O 

CASO DA UEG – CAMPUS GOIANÉSIA”. Informo ter mais de 18 anos de idade e 

destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente 

informado (a) e esclarecido(a) pela pesquisadora responsável Gisele Gomes Avelar Bernardes 

sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

(  ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 
pesquisa; 
 
(    ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 
pesquisa. 
 

(   ) Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados, mantendo –me no 

anonimato (pseudônimo) 

 
Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 
 

___________________________________________________________________ 
Assinatura por extenso do (a) participante 

 
________________________________________________________________ 

 
Assinatura por extenso do (a) pesquisador (a) responsável 

 



296 
 

APÊNDICE H 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA AGENTES 

IMPLEMENTADORES: PROFESSORES FORMADORES DO CENTRO DE ENSINO 

E APRENDIZAGEM EM REDE – CEAR 

 

1. Nome? 

2. Vinculo ao cargo 

(   ) Prestação de serviço? 

(   ) Temporário 

(   ) Comissionado 

(   ) Concursado/efetivo 

(   ) outro_________________________ 

3. Qual sua formação acadêmica? 

4. Possui formação em cursos de EaD/disciplinas semipresenciais/disciplinas online/ 

disciplinas em EaD? 

5. Quais cursos possuem no âmbito da EaD e tecnologias? 

6. Em qual (s) instituição (s) você realizou cursos em EaD/semipresencialidade?  

7. Há quanto tempo atua como professor na educação superior? 

8. Há quanto tempo atua na área da EaD e semipresencialidade? 

9. Como ocorre a escolha de professores/tutores para atuar na modalidade semipresencial 

no CEAR? 

10. Como ocorre o processo de elaboração das disciplinas semipresenciais? 

11. Como ocorrem as orientações via Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) 

da UEG para gestor/coordenador de curso implementar as disciplinas na modalidade 

semipresencial em seu campus? 

12. Como ocorrem as orientações via Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) 
da UEG para o professor implementar as disciplinas na modalidade semipresencial em 
seu campus e ou curso? 
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13. Quais os desafios encontrados na implementação das disciplinas semipresenciais em 

curso presencial na UEG? 

14. Como você percebe a atuação dos professores na modalidade  EaD? 

15. Quais as dificuldades você observa em relação aos professores que ministram as 

disciplinas na modalidade semipresencial? 

16. E a atuação dos estudantes nessa modalidade de ensino? 

17. Há resistência por parte dos estudantes em cursar disciplinas semipresenciais em curso 
de graduação presencial? 

18. Quais as dificuldades você observa em relação aos estudantes que cursam as 
disciplinas na modalidade semipresencial? 

19. Qual suporte o CEAR oferece aos gestores/coordenadores de curso, professores e 

acadêmicos para que possam superar as dificuldades encontradas? 

20. Qual a percepção que você faz em relação aos professores da UEG sobre a inclusão de 

disciplinas semipresenciais na matriz dos cursos presenciais? 

21. Como você avalia a implementação das disciplinas na modalidade semipresencial em 

cursos presenciais ofertados pela Universidade Estadual de Goiás- UEG? 

22. Gostaria de complementar com mais alguma informação, crítica ou sugestão quanto ao 

processo de implementação das disciplinas na modalidade semipresencial na UEG e 

ou no campus que atua? 
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APÊNDICE I 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA AGENTES 

IMPLEMENTADORES: GESTORES E COORDENADORES DE  EaD – CEAR 

 

1. Nome? 

2. Curso? 

3. Vinculo ao cargo 

(   ) Prestação de serviço? 

(   ) Temporário 

(   ) Comissionado 

(   ) Concursado/efetivo 

(   ) outro_________________________ 

4. Qual sua formação acadêmica? 

5. Possui formação em cursos de EaD/semipresencialidade? 

6. Quais cursos possuem no âmbito da EaD/ tecnologias? 

7. Em qual (s) instituição (s) você realizou cursos em EaD/semipresencialidade?  

8. Há quanto tempo atua como professor na educação superior? 

9. Há quanto tempo atua como gestor/coordenador no CEAR? 

10. Já ofertou alguma disciplina na modalidade semipresencial? Se sim, como avalia sua 

atuação? 

11. Quando iniciou o processo de implementação de disciplinas semipresenciais na UEG? 

12. A modalidade de EaD (oferta de disciplinas semipresenciais) faz parte do PDI da 

instituição UEG? 

13. Quando foi criado ao CEAR e como foi o processo? 

14. Em que momento e como ocorreu o processo de implementação das disciplinas 

semipresenciais nos cursos presenciais da UEG? 
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15. Como ocorre a escolha de tutores e professores para orientar e ministrar disciplinas 

modalidade semipresencial na UEG? 

16. Quais são as políticas institucionais com relação ao papel do professor de 

EaD/disciplinas semipresenciais? 

17. Quanto a remuneração do professor de disciplina semipresencial e o de disciplina 

presencial há alguma diferença? 

18. Como é elaborada a disciplina semipresencial? 

19. Quantas disciplinas semipresenciais foram ofertadas pelo CEAR e PEAR nos anos de: 

ANO CEAR PEAR 

2015   

2016   

2017   

2018   

2019   

Fonte:  

20. Como ocorrem as orientações via Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) 

da UEG para gestor/coordenador de cursos para implementarem as disciplinas na 

modalidade semipresencial no campus? 

21. Quais os desafios encontrados na implementação das disciplinas semipresenciais em 

curso presencial que a instituição enfrenta? 

22. Os gestores/ coordenadores de cursos do campus recebem formação do CEAR para que 

possam acompanhar a implementação das disciplinas no campus que atuam? 

23. Como você percebe a atuação dos professores nessa modalidade de ensino? 

24. E a atuação dos estudantes nessa modalidade de ensino? 

25. Quais as dificuldades você observa em relação aos professores que ministram as 

disciplinas na modalidade semipresencial? 

26. Quais as dificuldades você observa em relação aos estudantes que cursam as 
disciplinas na modalidade semipresencial? 

27. Qual suporte o CEAR oferece aos tutores, professores e estudantes para que possam 

superar as dificuldades encontradas? 

28. Qual a percepção que você faz em relação aos professores do campus da UEG em que 

atua, sobre a implementação de disciplinas semipresenciais nas matrizes dos cursos 

presenciais? 
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29. Há resistência por parte dos estudantes em cursar disciplinas semipresenciais? 

30. Como você avalia a implementação das disciplinas na modalidade semipresencial em 
cursos presenciais ofertados pela Universidade Estadual de Goiás- UEG? 

31. Gostaria de complementar com mais alguma informação, crítica ou sugestão quanto ao 
processo de implementação das disciplinas na modalidade semipresencial na UEG e ou 
no campus que atua? 
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APÊNDICE J 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA AGENTES 

IMPLEMENTADORES: GESTOR E COORDENADOR DE CURSO PRESENCIAL 

EM QUE OFERTAM DISCIPLINAS NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL  

 

1. Nome? 

2. Curso? 

3. Vinculo ao cargo 

(   ) Prestação de serviço? 

(   ) Temporário 

(   ) Comissionado 

(   ) Concursado/efetivo 

(   ) outro_________________________ 

4. Qual sua formação acadêmica? 

5. Possui formação em cursos de EaD/semipresencalidade/disciplinas 

semipresenciais/disciplinas online/ disciplinas em EaD? 

6. Quais cursos possuem? 

7. Em qual (s) instituição (s) você realizou cursos em EaD/semipresencialidade?  

8. Há quanto tempo atua como professor na educação superior? 

9. Há quanto tempo atua como gestor/coordenador em curso que ofertam disciplinas na 

modalidade semipresencial? 

10. Já ofertou alguma disciplina na modalidade semipresencial? Se sim, como avalia sua 

atuação? 

11. Quando iniciou o processo de implementação de disciplinas semipresenciais na UEG? 

12. Como ocorre a escolha de professores para ministrar aulas na modalidade 

semipresencial no campus da UEG em que atua? 
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13. Como ocorre o processo de escolha da disciplina semipresencial para que os 

professores possam ministrar? 

14. A modalidade de educação a distância (disciplinas semipresenciais) faz parte do PDI 

da instituição e do PPC do curso? 

15. Como é elaborada a disciplina semipresencial? 

16. Como ocorrem as orientações via Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) 

da UEG para gestor/coordenador implementar as disciplinas na modalidade 

semipresencial? 

17. Quais os desafios encontrados na implementação das disciplinas semipresenciais em 

curso presencial? 

18. O gestor/ coordenador recebeu ou recebe formação do CEAR para que possam 

acompanhar a implementação das disciplinas no campus que atua? 

19. Como você percebe a atuação dos professores nessa modalidade de ensino? 

20. E a atuação dos acadêmicos nessa modalidade de ensino? 

21. Quais as dificuldades você observa em relação aos professores que ministram as 

disciplinas na modalidade semipresencial? 

22. Quais as dificuldades você observa em relação aos acadêmicos que cursam as 
disciplinas na modalidade semipresencial? 

23. De que forma você como gestor/coordenador de curso que ofertam disciplinas na 

modalidade semipresencial faz para sanar as dificuldades encontradas por professores 

e acadêmicos? 

24. Qual suporte o CEAR oferece a você como gestor/coordenador, quanto aos 

professores e acadêmicos para que possam superar as dificuldades encontradas? 

25. Qual suporte o campus oferece para superar as dificuldades encontradas para que 

professores e acadêmicos possam atuar na semipresencialidade? 

26. Qual a percepção que você faz em relação aos professores do campus da UEG em que 

atua, sobre a implementação de disciplinas semipresenciais nas matrizes dos cursos 

presenciais? 

27. Há resistência por parte dos acadêmicos em cursar disciplinas semipresenciais? 

28. Como você avalia a implementação das disciplinas na modalidade semipresencial em 
cursos presenciais ofertados pela Universidade Estadual de Goiás- UEG? 

29. Gostaria de complementar com mais alguma informação, crítica ou sugestão quanto ao 
processo de implementação das disciplinas na modalidade semipresencial na UEG e 
ou no campus que atua? 
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APÊNDICE K 
 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA AGENTES 

IMPLEMENTADORES: PROFESSORES QUE OFERTAM DISCIPLINAS NA 

MODALIDADE SEMIPRESENCIAL EM CURSO PRESENCIAL 

 

1. Nome? 

2. Curso/período que atua? 

3. Quais disciplinas semipresencial que ministra? 

4. Vinculo ao cargo 

(   ) Prestação de serviço? 

(   ) Temporário 

(   ) Comissionado 

(   ) Concursado/efetivo 

(   ) outro_________________________ 

5. Qual sua formação acadêmica? 

6. Há quanto tempo atua como professor na educação superior? 

7. Há quanto tempo atua como professor de disciplina na modalidade semipresencial/? 

8. Quantas disciplinas na modalidade semipresencial você já ministrou? 

9. Possui formação em cursos de EaD/semipresencialidade? 

10. Quais cursos possuem no âmbito de EaD / tecnologias? 

11. Em qual (s) instituição (s) você fez cursos em EaD/semipresencialidade?  

12. Como ocorre a escolha de professores para atuar na modalidade semipresencial no 

campus da UEG em que atua? 

13. Como ocorre o processo de escolha da disciplina semipresencial para você ministrar? 

14. Como é elaborada a disciplina semipresencial? 

15. Que percentual da disciplina é ofertada na modalidade semipresencial? 

16. Como ocorrem as orientações via Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) 

da UEG para que você atue na modalidade semipresencial? 
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17. Qual sua relação com professor/tutor do CEAR? De que forma ocorrem as orientações? 

18. Quais os desafios encontrados para ministrar essas disciplinas semipresenciais em 

curso presencial? 

19. Qual suporte o campus lhe oferece para superar as dificuldades encontradas para atuar 

na semipresencialidade? 

20. Qual suporte o CEAR oferece a você professor e aos estudantes para que possam 

superar as dificuldades encontradas? 

21. Como você percebe a atuação dos estudantes nas disciplinas semipresenciais? 

22. Quais as dificuldades você observa em relação aos estudantes que cursam as 

disciplinas semipresenciais? 

23. De que forma você como professor de disciplina semipresencial faz para sanar essas 

dificuldades dos estudantes? 

24. Há resistência por parte dos estudantes em cursar disciplinas semipresenciais? 

25. Qual nível de conhecimento tecnológico dos estudantes para cursarem as disciplinas 

semipresenciais? 

26. Qual a percepção que você faz em relação aos professores do campus da UEG em que 

atua sobre a inclusão de disciplinas semipresenciais na matriz dos cursos presenciais? 

27. Como você avalia a implementação das disciplinas na modalidade semipresencial em 

cursos presenciais ofertados pela Universidade Estadual de Goiás- UEG? 

28. Gostaria de complementar com mais alguma informação, crítica ou sugestão quanto ao 

processo de implementação das disciplinas na modalidade semipresencial na UEG e 

ou no campus que atua? 
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APÊNDICE L 
 
 
 
 

ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE GRUPO FOCAL 
COM OS ESTUDANTES QUE CURSAM/CURSARAM DISCIPLINAS NA 

MODALIDADE SEMIPRESENCIAL EM CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL 
DO CAMPUS GOIANÉSIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS – UEG  

 

O grupo focal é uma técnica utilizada em pesquisa qualitativa, em que o pesquisador 

interpreta o fenômeno de forma contextualizada. A coleta de dados ocorre por meio de 

interações entre os componentes do grupo, no momento em que discute sobre o tema ou 

tópico sugerido pelo pesquisador. Para esta investigação utiliza-se o grupo focal exploratório, 

pois está centrado na produção de conteúdos e na geração de hipótese no desenvolvimento de 

modelos e teoria (GONDIM, 2003). 

Na investigação o grupo focal será composto inicialmente por trinta e dois (32) 

participantes pertencentes aos cursos presenciais de graduação em bacharelado e licenciatura 

da UEG – campus Goianésia, do sexo masculino e feminino, da classe social média e média 

baixa, com faixa etária superior aos 18 anos, que cursam ou cursaram disciplinas 

semipresenciais. O roteiro a seguir com categorias previamente estabelecidas servirá para que 

haja fluidez nas discussões de modo que o pesquisador não venha a intervir muitas vezes 

durante as discussões. 

 

1- Curso/Período:  

2- Quantas disciplinas você já cursou na modalidade semipresencial em seu curso?  

3- O que considera de positivo na oferta de disciplinas semipresenciais em seu curso? E o 

que considera negativo? 

4- Já cursou disciplinas semipresenciais em outro curso do campus? Como foi a experiência? 

5- Já cursou disciplinas semipresenciais ofertada por outro campus? Qual a avaliação que 
você faz? 

6- Ao iniciar a graduação, o CEAR oferece um curso de tutoria e Prática aos estudantes, 
como você avalia esse curso para iniciar as disciplinas semipresenciais? 

7- Em que local você tem acesso aos recursos tecnológicos (computador/internet) para 

realização das atividades (online) das disciplinas semipresenciais? 

8- Qual o percentual de aulas presenciais existentes nas disciplinas semipresenciais? 
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9- De que forma elas ocorrem? 

10- O campus o qual estuda oferece infraestrutura adequada para dar suporte nas disciplinas 

semipresenciais? 

11- Tem encontrado alguma dificuldade em cursar as disciplinas na modalidade 

semipresencial?  

12- Se sim, que dificuldades você tem enfrentado? 

13- De que forma a universidade tem apoiado estudantes à superarem as dificuldades 

enfrentadas nessas disciplinas? 

14-  Como ocorre a relação professor de EaD/ estudante nas disciplinas semipresenciais? 

15- Como você organiza seus estudos em EaD/disciplinas semipresenciais/ disciplinas 

online/disciplinas em EaD? 

16- Em relação ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA), como você analisa? 

17- O ambiente de ensino aprendizagem no qual as atividades das disciplinas são realizadas 
são atrativos, motivadores? Ou não? Descreva. 

18- Qual a sua opinião em relação as aulas ministradas pelos professores na modalidade 
semipresencial? 

19- Você considera que os conteúdos ministrados nas disciplinas semipresenciais são de 
qualidade? E as estratégias didáticas dos professores são boas? Por que? 

20- Quando há dúvidas sobre o conteúdo na disciplina semipresencial, como ocorre a 
orientação? Qual o prazo para que essa devolutiva aconteça? É satisfatório ou não? 

21- Como é a relação, vínculo e comunicação existente entre estudantes e o Centro de 
Aprendizagem em Rede (CEAR)? 

22- Visto que, observamos algumas desistências de estudantes nas disciplinas semipresenciais. 
Para você, quais os possíveis motivos que levaram esses acadêmicos a deixarem de cursar 
tais disciplinas? 

23- O que você estudante de curso presencial acredita que pode melhorar na oferta das 
disciplinas semipresenciais? 

24- Você acha que deve haver um número maior de disciplinas semipresenciais ou não? Por 
que?  

25- O que muda na aprendizagem com as disciplinas semipresenciais? 

26-  Você gostaria de tocar em algum aspecto que não foi discutido?  

 
 
 



307 
 

APÊNDICE M 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
MODALIDADE – GRUPO FOCAL 

 
 

 Você/Sr./Sra. está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa 

intitulada “A POLÍTICA DE EaD E AS DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS: O CASO 

DA UEG –  CAMPUS GOIANÉSIA”. Meu nome é Gisele Gomes Avelar Bernardes, sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é Educação Superior. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence à pesquisadora responsável.  

 Esclareço que em caso de recusa na participação ou, se retirar seu consentimento, em 

qualquer momento da pesquisa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar 

participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, 

via e-mail (giseleavelar@yahoo.com.br) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através 

do seguinte contato telefônico: (62)984751808. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus 

direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

A pesquisa tem como principal objetivo caracterizar e analisar o processo de 

implementação de disciplinas semipresenciais pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) 

com vistas a identificar sua trajetória, gestão, organização (fluxos do processo), infraestrutura, 

elaboração de materiais das disciplinas e procedimentos.  

Para que a pesquisa tenha credibilidade e o objetivo seja alcançado, é necessário 

coletar dados e informações de alguns atores envolvidos no processo de implementação das 

disciplinas semipresenciais na universidade investigada.  A coleta de dados será feita por meio 

de entrevistas semiestruturadas. 

Esclarecemos que toda pesquisa tem seus riscos e benefícios e que os riscos que 
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poderão se incidir sobre os participantes diz respeito ao constrangimento e ou intimidação em  

responder determinadas questões em especial para aqueles entrevistados que desistiram de 

curso para implementação das disciplinas semipresenciais e aos que não tiveram suas 

disciplinas reprovadas, sendo assim, trata-se de uma pesquisa de baixo risco. Por outro lado, 

como benefícios a pesquisa poderá contribuir para identificar as possíveis falhas no processo 

de implementação das disciplinas semipresenciais em curso de graduação presencial em 

universidade pública e identificar a partir das percepções dos atores envolvidos indícios que 

favoreçam compreender a organização, oferta, embates, limites e possibilidades 

desenvolvidos no processo de implementação. 

Informamos que os dados coletados serão utilizados estritamente para fins da pesquisa, 

ficando assegurada a confidencialidade dos depoimentos prestados e garantido o sigilo dos 

atores participantes. Será providenciada uma cópia da transcrição do grupo focal para 

conhecimento dos participantes e como garantia de indenização diante de eventuais danos 

decorrentes da pesquisa, quando couber, de acordo coma Resolução 510/16. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
MODALIDADE – GRUPO FOCAL 

 

Eu,............................................................................................................................, inscrito(a) 

sob o RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “A POLÍTICA DE EaD E AS DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS: O 

CASO DA UEG – CAMPUS GOIANÉSIA”, como membro do grupo focal. Informo ter 

mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora responsável 

Gisele Gomes Avelar Bernardes sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no 

estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

(  ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 
pesquisa; 
 
(    ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 
pesquisa. 
 

(  ) Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados, mantendo-me no 

anonimato (pseudônimo) 

 
Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 
___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) participante 
 

__________________________________________________________________ 
 

Assinatura por extenso do (a) pesquisador (a) responsável 
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ANEXO A 

Faculdades isoladas criadas pelo governo estadual de 1984-1986 

 
 

Ano 
 

Faculdades isoladas 
 

Ato legal 
Situação 

Em 
funcionamento 

Somente 
criada 

1984 Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Araguaina 

Lei Est. n.º 9470/84 e 
Decreto n.º 2446/84 

 X 

 
1984 

Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Porangatu 

Lei Est. n.º 9550/84, 
9650/84 e Decreto 2446/85 

  
X 

1985 Criação da Faculdade de Filosofia 
do Norte Goiano em Porto Nacional 

Lei Est. n.º 4505/63  X 

 
1985 

Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Morrinhos 

Lei Est. n.º 9777/85 e 
Decretos n.º 2518/85, n.º 
2520/85 e n.º 99381/87 

  
X 

 
1985 

Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Gurupi 

Lei Est. n.º 9777/85 e 
Decretos n.º 2518/85, n.º 
2520/85 e n.º 99381/87 

 
X 

 

 
1985 

Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Iporá 

Lei Est. n.º 9777/85 e 
Decretos n.º 2518/85, n.º 
2520/85 e  n.º 99381/87 

  
X 

 
1985 

Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Jussara 

Lei Est. n.º 9777/85 e 
Decretos n.º 2518/85, n.º 
2520/85 e n.º 99381/87 

 
X 

 

 
1985 

Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Goianésia 

Lei Est. n.º 9777/85 e 
Decretos n.º 2518/85, n.º 
2520/85 e n.º 99381/87 

 
X 

 

 
1985 

Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Quirinópolis 

Lei Est. n.º 9777/85 e 
Decretos n.º 2518/85, n.º 

2520/85 e n.º 9381/87 

  
X 

 
1985 

Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de São Luiz de 

Montes Belos 

Lei Est. n.º 9777/85 e 
Decretos n.º 2518/85, n.º 
2520/85 e n.º 99381/87 

 
X 

 

 
1985 

Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Formosa 

Lei Est. n.º 9777/85 e 
Decretos n.º 2518/85, n.º 

2520/85 e n.º 9381/87 

  
X 

 
1985 

Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Luziânia 

Lei Est. n.º 9777/85 e 
Decretos n.º 2518/85, n.º 

2520/85 e n.º 9381/87 

 
X 

 

 
1985 

Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Santa Helena 

de Goiás 

Lei Est. n.º 9777/85 e 
Decretos n.º 2518/85, 

n.º2520/85 e n.º 99381/87 

 
X 

 

1985 Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Pires do Rio 

Lei Est. n.º 9805/85 X  

1985 Criação da faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Ipameri 

Lei Est. n.º 9796/85 X  

1985 Criação da faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Itapuranga 

Le/851i Est. n.º 986  X 

1985 Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Posse Lei Est. 9905/85 X  

1985 Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Uruaçu 

Lei Est. 9905/85 X  

1985 Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Tocantinópolis 

Lei Est. 9905/85 X  

1985 Criação da Faculdade de Direito, 
Ciências e Letras de Inhumas Lei Est. n.º 10019/85 X  
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1985 Criação da Universidade Estadual 
de Anápolis 

Lei Est. n.º 10018/85 X  

1986 Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Gurupi 

Decreto n.º 2551/86 X  

1986 Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Quirinópolis 

Decreto n.º 2550/86  X 

1986 Criação da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Itapuranga 

Decreto n.º 2549/86  X 

Fonte: Carvalho (2017, p. 65-66), adaptado pela autora 
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ANEXO B 

Organograma da Universidade Estadual de Goiás – UEG / 2020 

 

 

 

 

 
Fonte: Solicitação via memorando a coordenação administrativa da UEG – campus Goianésia, 2020. 
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ANEXO C 

Campus e unidades universitárias de acordo com a nova reestruturação da UEG- 

2020 

 

 
Fonte: site da UEG, 2020. Disponível em: 
http://cdn.ueg.edu.br/source/universidade_estadual_de_goias_306/noticias/51900/Apresentacao__Reforma_Adm
inistrativa.pdf. Acesso em: 30 mar. 2020. 

http://cdn.ueg.edu.br/source/universidade_estadual_de_goias_306/noticias/51900/Apresentacao__Reforma_Administrativa.pdf
http://cdn.ueg.edu.br/source/universidade_estadual_de_goias_306/noticias/51900/Apresentacao__Reforma_Administrativa.pdf

	Com a educação superior ganhando maior visibilidade, em 2 de novembro de 1968 foi editada a Lei n.º 5.540, que propunha uma reforma universitária que expandisse e desenvolvesse a educação superior. A lei dispunha que deveriam ser realizadas articulaçõ...
	A partir dessa lei houve o estímulo à criação de faculdades isoladas pelos setores privado, público estadual e municipal. Assim, duas novas faculdades de caráter público e estadual foram criadas: em 1968, a Faculdade de Filosofia Cora Coralina, na cid...
	Nesse sentido, a partir dos anos de 1990, o governo federal passa a dar maior atenção ao ensino fundamental e à educação superior. Nessa época, o índice de escolaridade do brasileiro era o seguinte: “[...] 19% da população do País com primeiro grau c...
	Nesse processo político de reestruturação do Estado devido à crise econômica, o governo federal passa a enfatizar a importância de serviços particulares, concebendo a ideia de que a educação não seria mais direito público e gratuito, e sim um serviço ...
	Em um contexto mais propício à expansão da educação superior no setor privado no qual ocorriam mudanças ocasionadas pela lógica da acumulação do capital provocada pela reestruturação do capitalismo, o governo forjou ajustes estruturais que contribuíra...
	Em decorrência da defesa da privatização da educação superior pelos sucessivos governos neoliberais, as políticas públicas em Goiás atenderam em grande parte às orientações dos organismos internacionais. Assim, a educação superior no Estado de Goiás n...
	Em 1980 e 1990 ocorre um intenso processo de expansão e interiorização de instituições isoladas, estas se desdobraram por meio de várias iniciativas do poder estadual, ao criar e instalar instituições isoladas (autarquias), do poder público municipal ...
	Assim, em Goiás, várias autarquias de educação superior foram criadas pelo poder público estadual, sob a forma de Faculdade de Educação, Ciências e Letras (Anexo A), resultantes de acordos e pactos político-eleitorais, articulações com o empresariado ...
	A União Estadual de Estudantes – seção Goiás manifestou-se pela criação de uma universidade multicampi39F ,  luta que se concretizou com a Universidade Estadual de Anápolis (UNIANA), com sede na antiga Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis (FAC...
	Conforme Oliveira e Ferreira (2008), é nesse contexto de diminuição dos recursos do fundo público para as universidades públicas, especialmente para as universidades federais, que nasce a UEG. A instituição pública estadual tem caráter não só de melho...
	Neste processo, as forças políticas foram essenciais para a implementação de instituições de ensino superior no Estado de Goiás, bem como para garantir sua interiorização e promover o desenvolvimento regional do Estado, que de acordo com a ideologia d...
	De acordo com Oliveira e Ferreira (2008, p. 201), é necessário fazer-se uma indagação: “Qual [é] o sentido político que marca a criação de uma universidade pública, estadual e multicampi em Goiás, considerado um Estado de economia agropecuária?” Cabe,...
	Desde a promulgação da LDB de 1996, estabeleciam-se prazos para a qualificação de professores, e, assim, a denominação da instituição como uma universidade não mudou a estrutura física e social em que se encontrava a UEG, que basicamente oferecia curs...
	Em 1999 foi implementado um projeto emergencial para a criação dos primeiros cursos de Licenciatura Plena Parcelada (LPP), que tinha a função de suprir professores da educação básica. De acordo com Pereira, Taveira e Vasconcelos (2016, p. 766), esse f...
	O período de 1999 a 2003 na UEG é caracterizado, segundo Carvalho (2017), como anos de euforia, visto que a universidade passou de 9.008 para 34.113 estudantes, crescimento atribuído especialmente à oferta dos cursos de LPP. Nos anos posteriores houve...
	Fonte: Elaborado pela autora com base na UEG em Dados (2018e); Relatório institucional 2012 em perspectiva: gestão 2012-2016 (2013).
	§ 1º - cabe aos Estados e aos municípios assegurarem, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições da educação superior por elas mantidas. (GOIÁS, 1999b, p.  17).
	Tal proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da AL, porém, em decorrência de mobilizações em prol da gratuidade da UEG, conseguiu-se uma vitória parcial: os cursos regulares de graduação continuariam gratuitos, mas não os de licen...
	Em 1999, o Decreto de n.º 5.130, de 3 de novembro, homologou o Estatuto da UEG, conceituando-a como “[...] uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, como caráter público, gratuito e laico” (GOIÁS, 1999a, p. 1). Porém, no documento não se trata d...
	O primeiro credenciamento da UEG foi expedido pela resolução do CEE n.º 01/2002 de 28 de janeiro de 2002, visto que a IES herdou o credenciamento da antiga UNIANA e das IES isoladas. Assim, seu credenciamento foi concedido até 31 de março de 2003, poi...
	Em 2011, foi homologado um novo Estatuto da UEG, pelo Decreto de n.º 7.441, de 8 de setembro, revogando o Decreto n.º 5.130/1999. Algumas alterações foram realizadas, inclusive, no art. 5, que trata dos objetivos da UEG, a fim de buscar desenvolver a ...
	Embora com poucas alterações, ainda prevalece no Decreto de n.º 7.441/2011 o compromisso explícito com a formação de mão de obra para atender as necessidades regionais, sendo a UEG caracterizada como
	[...] Produtora de conhecimento novo que atenda as demandas da sociedade goiana; Formadora de profissionais da educação focados no contexto atual; [...] Formar universitários competentes, íntegros e preparados para a busca de soluções dos problemas so...
	No decorrer dos anos, a concepção e as funções da UEG sofrem um novo redimensionamento. De acordo com os documentos que foram sendo publicados, nota-se que “[...] do enfoque mais economista, do local, do regional, abre-se para a produção do conhecimen...
	De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2010-2019) da UEG, a missão da universidade é “[...] produzir e socializar o conhecimento científico e o saber, desenvolver a cultura e a formação integral de profissionais e indivíduos capaz...
	Evidentemente, a partir do histórico da universidade, observa-se que houve um crescimento desordenado da instituição. A UEG possui os velhos problemas das faculdades estaduais, no entanto, sua expansão continua. Em 1999, conforme já visto, foram 13 fa...
	As ações de expansão da UEG mostram a existência de algum mecanismo de barganha política, pois observa-se que, geralmente em ano de eleições, várias unidades/campi são criadas, assim como cursos. Em 2006, ano de eleição para governador, foram criadas ...
	Em 2017, ano que antecedeu as eleições para governador do Estado e deputados federais e estaduais, novamente ocorre uma nova expansão da universidade, apesar de ainda continuar com orçamento restrito e irregularidades a serem resolvidas a pedido do Mi...
	Desde 2012, uma proposta de redesenho da universidade vem sendo discutida e prevê enxugamento de campi e cursos, mas, apesar disso, em 2017 seis campi ‒ Aparecida de Goiânia, Iporá, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Uruaçu ‒ receberam curso...
	No decorrer dos anos, a estrutura da UEG modificou-se gradativamente, e atualmente a IES apresenta a estrutura administrativa mostrada na Figura 8 a seguir.
	Fonte: UEG (2016a)40F .
	A UEG oferta, conforme dados coletados no I semestre de 2019, 42 tipos de cursos presenciais em nível de bacharelado, licenciatura e superior de Tecnologia (tecnólogo), conforme se apresenta no Quadro 17.
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	Esses cursos são ofertados em vários campi da IES, totalizando 152 graduações presenciais e cinco em EaD, em nível de licenciatura, bacharelado e superior de Tecnologia. Desse total, Campos (2019) afirma que 15 foram cursos de uma única edição, por i...
	A UEG, segundo Oliveira e Ferreira (2008, p. 208), “[...] situa-se, em alguns documentos, como a segunda maior universidade pública do Brasil em relação ao quantitativo de alunos matriculados na graduação”, taxa essa em que há bastante expressividade ...
	Fonte: UEG (2018e).
	Sabendo que o foco da UEG ainda continua no ensino e nos cursos de licenciatura, observa-se que há políticas de incentivo a pesquisas e programas de extensão na IES. A política de pesquisa concentra-se nas áreas básicas do Conselho Nacional de Desenvo...
	De acordo com os dados da UEG (2018e), no que tange ao quantitativo de pesquisas, a IES totaliza 1.495 projetos nas áreas específicas, e possui 746 estudantes em projetos de iniciação científica e 92, em iniciação tecnológica, o que caracteriza um inc...
	Fonte: UEG (2018e).
	De acordo com Brzezinski et al. (2006, p. 38),
	[...] a política para pesquisa, na UEG, tem como prioridade a pesquisa cooperativa, enfocando o regional, o interdisciplinar e o interinstitucional. O estabelecimento dos núcleos temáticos baseia-se em dois critérios: pessoal capacitado disponível na ...
	No que refere à extensão, as diretrizes norteadoras das ações na UEG respaldam-se em programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços e produtos acadêmicos nas áreas temáticas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Meio Ambien...
	Fonte: UEG (2018e).
	A UEG possui uma política de pós-graduação que objetiva a qualificação acadêmico- científica e o estímulo à formação de especialistas, mestres e doutores. Também visa a institucionalização dos programas lato sensu, na modalidade presencial e a distânc...
	Fonte: UEG (2018e).
	A UEG possui, portanto, expressiva atuação no Estado de Goiás e apresenta-se em constante desenvolvimento, embora, como destaca Campos (2019), tenha muitos desafios ainda a serem superados. Tais desafios evidenciam que a instituição possui limitações ...
	Como já mencionado nos capítulos anteriores, a EaD é uma experiência recente no Brasil, e especialmente na UEG. A modalidade passa por um processo de amadurecimento diante de uma trajetória repleta de desafios desde sua criação. A história da EaD na U...
	Ainda de acordo com os autores, em 2002, com base nesse embrião já iniciado na UEG, o impulso da modalidade veio com a transformação da UEG Virtual em Centro de Educação Aberta e Continuada e a Distância (CEAD), que possuía uma estrutura básica com a...
	[...] validar o material didático e testar o Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Nesse período, o Cead também ofertava o curso de Excel Básico, Excel Avançado e Power Point. Além d...
	Ainda em 2004, a UEG viabiliza a participação no Consórcio Setentrional42F  para impulsionar a oferta de cursos de licenciatura. Nesse sentido, foi ofertado o curso de licenciatura em Biologia na modalidade EaD, uma parceria entre UEG, UnB e UFG, com ...
	Em 2005, a UEG participa da oferta de novas turmas de graduação em Biologia por meio do Consócio Setentrional. Nesse momento também foi proposta a oferta de vagas para cursos de graduação em Física, em parceria com a UFG, a Universidade Federal do Par...
	Esse também foi um marco importante na trajetória da EaD na UEG, pois ao mesmo tempo em que progredia a agenda da educação a distância na Universidade o governo de Goiás realizava uma ampla reforma administrativa nos órgãos do Estado, por meio da lei ...
	Em 2006, o CEAD passa a ser denominado Unidade Universitária de Educação a Distância (UnUEAD). Com estrutura organizacional composta por um diretor acadêmico eleito, coordenadores, equipe de suporte tecnológico, além de uma equipe cujos membros perman...
	A partir da criação da UnUEAD, a EaD ganha espaço e ascensão na agenda institucional. Nesse processo de busca pela consolidação e institucionalização da modalidade na IES, ocorre o credenciamento em caráter experimental da UEG, por meio das portarias ...
	As propostas do GT de EaD, visava a incorporação das pesquisas e produções empreendidas pelo corpo docente da referida IES e o avanço nas propostas existentes. Desse modo foi realizado um diagnóstico da EaD na IES observando as limitações internas e e...
	Em 2014 a Unidade Universitária da UEG de Anápolis (UnUEAD), responsável pela educação a distância (EaD), foi transformada por meio Resolução/CsU n.º 702, de 3 de dezembro em Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) e posteriormente homologada p...
	De acordo com Stacheira et al. (2015), o CEAR é considerado um elemento estratégico para a educação a distância na UEG, visto que pode desempenhar um papel inovador na nova estrutura e nas diretrizes curriculares da instituição, além de impulsionar a ...
	Além dos cursos de graduação e pós-graduação, o Centro conta, em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação – PrG, com o Programa de Capacitação e Planejamento para a oferta da Semipresencialidade, que se dá por meio da capacitação de docentes, planejam...
	Em 2018 a UEG cria o programa “UEG em Rede” o qual foi aprovado pela resolução do CsA n.º 906 de 14 de junho de 2018  que delibera no artigo 1º que o programa:
	[...] é um instrumento da Universidade Estadual de Goiás (UEG) com vistas à universalização do acesso ao ensino superior e ao fortalecimento da sua presença e da sua participação em todos os municípios goianos, mediante a oferta de cursos na modalidad...
	No final do I semestre de 2019 era ofertado na UEG cursos de graduação, pós-graduação, extensão e disciplinas semipresenciais nos 41 campi e 17 polos de EaD da IES. De acordo com Campos (2019), antes da criação da UEG, a educação superior estadual est...
	Figura 14 ‒ Campi, polos de EaD e cidades atendidas pelo Programa UEG em Rede no ano de 2018
	Fonte: UEG (2018e).
	De acordo com site oficial do CEAR/UEG44F , em 2019 houve redução de recursos públicos estaduais  para UEG e com isso acarretou uma alteração  no número de cursos de graduação ofertados pela IES na modalidade a distância, sendo ofertados apenas os de ...
	No quadro 18 apresenta-se os polos de EaD da UEG com os respectivos cursos ofertados no ano de 2019, no espaço da UAB.
	Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados do site do PEAR (UEG, 2019c)48F .
	De acordo com o regulamento geral da UEG (2018c), a estrutura curricular dos cursos de graduação da IES é composta por quatro núcleos: a) núcleo comum (NC), composto por disciplinas comuns a todos os cursos da instituição; b) núcleo modalidade (NM), c...
	Ainda de acordo com o regulamento da UEG, no que se refere às disciplinas semipresenciais e a distância, somente as do núcleo comum não poderão ser ofertadas na modalidade EaD. Portanto, as disciplinas dos cursos de graduação podem ser oferecidas no c...
	As disciplinas presenciais dos cursos poderão utilizar como ferramenta de apoio pedagógico o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), nomeado na UEG de ambiente virtual de ensino aprendizagem (AVEA)49F . No entanto, essas disciplinas não se qualificam ...
	O art. 38 do Regulamento Geral de Graduação da UEG estabelece: “As disciplinas semipresenciais são as disciplinas dos cursos presenciais da UEG em que 50% (cinquenta por cento) ou 100% (cem por cento) de sua carga horária é realizada a distância pelo ...
	Art. 39. Para a oferta de disciplinas semipresenciais, os seguintes procedimentos deverão ser cumpridos:
	I - aprovação das disciplinas, da respectiva ementa, da bibliografia básica e dos docentes que irão ministrá-las, pelo colegiado do curso, com antecedência mínima de um período letivo, devendo haver o devido registro da aprovação em ata;
	II - o docente responsável, com a ata de aprovação da disciplina semipresencial pelo colegiado, deverá preencher formulário de inscrição para fazer o curso de formação no CEAR, conforme orientações da PrG;
	III - a PrG deliberará sobre as solicitações de oferta de disciplinas semipresenciais encaminhadas nos termos do inciso anterior, devendo, após, encaminhar a relação dos docentes com solicitações aprovadas ao CEAR;
	IV - os docentes devidamente autorizados pela PrG a ofertar disciplinas semipresenciais, nos termos do inciso anterior, estarão automaticamente matriculados em um curso de capacitação ofertado pelo CEAR para a oferta de disciplinas semipresenciais, q...
	a) módulo 1: formação de docentes em Educação a Distância (EaD);
	b) módulo 2: planejamento e construção de disciplinas;
	V - após o curso de formação, o CEAR encaminhará à PrG a relação de docentes considerados aprovados, que deverá replicar a lista para as respectivas coordenações de curso;
	VI - o docente aprovado no curso de capacitação ofertado pelo CEAR deverá encaminhar à coordenação de curso a disciplina devidamente planejada no formato semipresencial;
	VII - o colegiado de curso deverá aprovar a disciplina semipresencial para sua efetiva oferta aos discentes, comunicando ao CEAR essa decisão. (UEG, 2018c,                p. 13).
	Portanto, as disciplinas semipresenciais são ofertadas semestralmente na UEG via CEAR, em parceria com a Pró-Reitora de Graduação (PrG) desde 2015/2, visto que com a reestruturação das matrizes curriculares dos cursos de graduação presencial, a oferta...
	Nesse sentido, até o momento não foi divulgado uma normativa explicando como será a oferta das disciplinas semipresenciais para 2020/1, visto que, segundo o regulamento geral da UEG, a aprovação delas e dos docentes que irão ministrá-las ocorrem sempr...
	Dando continuidade à trajetória deste estudo, passa-se a analisar, no item a seguir, as políticas e concepções que orientam e regulam as ações da EaD na UEG.
	3.1.3  Política e concepções que orientam a regulamentação e as ações da EaD na UEG
	Desde o ano 2000, a educação a distância (EaD) já estava contemplada nas diretrizes da UEG, mas julgava-se necessário uma política institucional que deixassem mais claras as ações para a comunidade acadêmica. Conforme Stacheira et al. (2015), não havi...
	Em 2008 a universidade foi credenciada pelo MEC (Portaria n.º 1.050) para ofertar cursos superiores em EaD em caráter experimental. No ano seguinte, a Portaria ministerial n.º 858, de 4 de setembro de 2009, autorizou a oferta de cursos superiores em E...
	Ao observar a UEG pelo prisma das legislações vigentes, verifica-se que a IES necessitava de uma política institucional de EaD, e por isso um grupo de trabalho (GT EaD) foi criado pela Portaria n.º 801/2013, de 26 de agosto de 2013, e renovado pela Po...
	O GT EaD tinha como objetivo: “Propor uma política institucional e um novo modelo e desenho organizacional de EaD para a UEG, no marco das novas diretrizes e estrutura curricular da instituição” (STACHEIRA et al., 2015, p. 35). O grupo de trabalho rea...
	Embora haja o entendimento de que a EaD é uma modalidade oferecida por várias IES e que faz parte do contexto contemporâneo de educação, os membros do GT constataram, durante visitas a outras IES que também trabalhavam com a educação a distância, a ap...
	Nessa perspectiva, o GT EaD adotou como base para a formulação da modalidade na UEG, o entendimento de que “[...] a modalidade não se resume a uma perspectiva logística, tampouco à mera aplicação das TICs na educação. Não alinha, ainda à oferta de pac...
	De acordo com a LDB, art. 2º, a finalidade do processo educativo é o pleno desenvolvimento do estudante e sua qualificação para o mundo do trabalho. Portanto, a EaD vem com o propósito de compor o processo educativo com as demais modalidades. Nessa vi...
	A mediação, elemento básico tanto na educação presencial como na EaD, refere-se às relações de docentes e estudantes com o conhecimento, enquanto a midiatização diz respeito aos instrumentos que auxiliam a mediação tecnológica, ou seja, trata-se de um...
	Lima e Oliveira (2016), destaca que a institucionalização da EaD nas IES públicas é um desafio a ser enfrentado, pois a dependência de recursos via editais, e não via orçamento, fragiliza as IES para a oferta da modalidade. Outro aspecto vinculado a f...
	Em decorrência do trabalho realizado pelo GT EaD, em 2015 foi aprovada pela Resolução CsA n.º 4, de 17 de fevereiro, ad referendum, a política institucional de EaD na universidade, assim como a criação de polos em EaD. O que caracteriza uma abordagem ...
	[...] a educação a distância da UEG se orienta pelos princípios elencados em seus documentos oficiais. Dentre eles destacam-se: qualidade de ensino; formação contínua e permanente de servidores da universidade; pesquisa sobre a EaD; a interdisciplinar...
	Fica evidente que a concepção de política institucional da IES está em consonância com o Estatuto da universidade elaborado em 2011, pois se baseia no processo de ensino e aprendizagem em rede, em uma busca pela autonomia do estudante, tornando-o capa...
	Quanto aos objetivos da política de EaD da UEG, a Resolução do CsA n.º 4/2015 estabelece em seu anexo único:
	Promover e ampliar ações de EaD em consonância com a política de interiorização do ensino público, gratuito de qualidade. Ofertar, a partir de seus câmpus, cursos nos diversos níveis na modalidade a distância baseada no processo de ensino e aprendizag...
	Diante dos itens elencados pelo GT EaD, foi proposta a criação do CEAR em substituição à UnUEAD, medida que foi acatada pela gestão da IES, mediante a edição da Resolução CsU n.º 702/2014 e posteriormente pela Assembleia Legislativa do Estado, com a L...
	Em busca da implementação e regulamentação da EaD nos cursos presenciais, a IES criou grupos de trabalhos (GT) os quais promoveram discussões para a reestruturação curricular dos cursos de graduação em que a EaD foi colocada em pauta, mediante o debat...
	Esse processo resultou numa nova estrutura curricular para todos os cursos de graduação e a definição da utilização da semipresencialidade por meio da resolução CsA n.º 53/2014. Dessa forma, de modalidade paralela ao dia a dia dos cursos, ela passou a...
	Concomitantemente ao processo de reestruturação curricular dos cursos de graduação, em 2014 a EaD aparece em destaque e ocupa lugar nas discussões na UEG, principalmente no que se refere à oferta da modalidade nos cursos de graduação presencial da IES...
	A Resolução n.º 53/2014 define também, no Anexo Único, que é de responsabilidade do coordenador do curso informar à equipe de gestão responsável pela modalidade semipresencial quais disciplinas serão ofertadas, conforme aprovação prévia do colegiado. ...
	Quanto ao docente que irá ofertar disciplinas semipresenciais, a resolução delibera que ele deve possuir a capacitação necessária para o exercício das atividades em EaD e realizar o planejamento da disciplina sob a supervisão da equipe técnica e pedag...
	O Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) são espaços da Word Wide Web (WWW) utilizados como espaços de aprendizagem articulados entre tempo, espaços e dispositivos que tem como objetivo promover a aprendizagem. Esses espaços são salas de aula online o...
	É relevante destacar que as políticas delineadas pela UEG para o período de 2010 a 2019, constantes no PDI da instituição, contemplam também as reivindicações/reflexões colhidas nos relatórios do II e III Momentos do Seminário “Olhares sobre a UEG” e ...
	De acordo com Stacheira et al. (2015, p. 34),
	[...]. Há grandes desafios para a sensibilização da comunidade acadêmica e execução da política institucional, merecendo destaque a inserção da modalidade nos sistemas acadêmicos e gerenciais da universidade e as regulamentações decorrentes, o que req...
	Diante dessas considerações, é necessário destacar que, de acordo com o PDI da instituição, a educação a distância firma-se como uma alternativa para atender às demandas internas e externas da UEG, enfrentando o desafio da educação contemporânea de su...
	A modalidade EaD na UEG vem se expandindo, principalmente com o programa UEG em Rede, e aparece como uma alternativa de redesenho da instituição como atesta um entrevistado no primeiro semestre de 2019. O entrevistado C4 enfatiza que está sendo propos...
	[...] EaD aparece como forma de oferta nos campi em substituição a alguns cursos presenciais, assim, alguns cursos se tornarão a distância, enxugando a quantidade de cursos presenciais e consequentemente a quantidade de campi, pois estes poderão ser e...
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