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Resumo 

 

 

Este estudo, vinculado à linha de pesquisa “Formação de Educadores” do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, teve como objetivo 

promover uma reflexão sobre o processo avaliativo a que estão sujeitas Instituições de Ensino 

Superior que, através do Polo de Apoio Presencial, ofertam Educação Superior a Distância no 

Brasil. As mudanças sociais e econômicas vividas ao longo das últimas décadas colocam em 

evidência a necessidade tal de reflexão, bastando se atentar ao crescimento de matriculas em 

cursos de graduação EAD e sua representatividade na oferta de Educação Superior na 

atualidade. Assim, da organização legal e do processo avaliativo regulatório vigente, tornou 

necessária a compreensão sobre o papel da Universidade enquanto instituição educacional, sua 

interação com a tecnologia e as condições ao qual a avaliação interpreta esta confluência sobre 

o caráter qualitativo. Nesse contexto, a perspectiva daqueles que vivenciam este processo 

avaliativo, na posição de avaliados, foi necessária para que o expresso fosse sua interpretação 

sobre a importância social e econômica de tal modalidade. Para tanto, o trabalho buscou 

investigar: Quais percepções emergem a partir narrativas dos profissionais que atuam na EAD 

quando refletem sobre os processos avaliativos realizados pelo INEP/MEC? Enquanto 

qualidade, a prática avaliativa vigente permite compreender com exatidão o complexo 

relacionamento entre os atores envolvidos no processo de transmissão do conhecimento no que 

tange estruturalmente um Polo de Apoio Presencial e seu envolvimento com a comunidade 

onde está inserida? Do ponto de vista teórico, compreender a Educação Superior e a 

Universidade (CASPER; HUMBOLDT, 2003; DIAS SOBRINHO, 2010; DEMO, 2010; 

SANTOS, 2011), o papel da EAD (MOORE; KEARSLEY, 2013; DRON, 2015), além das 

tratativas quanto à interação da sociedade e da educação com a tecnologia (PINTO, 2005; 

LÉVY, 1999; GABRIEL, 2015) até alcançar as relações avaliativas para qualificação da oferta 

de cursos e programas apoiados por novos meios de comunicação (DIAS SOBRINHO, 2003; 

SANTOS, 2014; MARTUCELLI, 2015; BALANDIER, 2015) do qual as reflexões procuraram 

este direcionamento sobre a Educação Superior, a EAD e sua avaliação da qualidade. Ainda as 

reflexões sobre os temas que emergem a partir de narrativas (CLANDININ; CONNELY, 2005; 

FREIRE, 2012, 2015) se tornaram chave para a abertura de novos entendimentos sobre o tema 

proposto. O corpus está constituído por seis entrevistas/conversas hermenêuticas ocorridas 

entre 2015 e 2016. A partir da análise hermenêutico-fenomenológica emergiram, das narrativas 

de vivências dos participantes sobre o processo avaliativo da EAD sobre o Polo de Apoio 

Presencial, reflexões sobre os caminhos adotados e seus impactos sobre a organização e oferta 

de cursos e sobre as instituições no Brasil. 

 

Palavras-Chave: Educação a distância, Avaliação, Qualidade, Narrativas, Polo de Apoio 

Presencial. 

  



 
 

 

 

Abstract 

 

 

This study, linked to the research line "Training of Educators" of the Postgraduate Program in 

Education of the Universidade Metodista de São Paulo, aimed to promote a reflection on the 

evaluation process to which Higher Education Institutions are subject. Presential Support Pole, 

offer Distance Higher Education in Brazil. The social and economic changes that have taken 

place over the last decades emphasize the need for such reflection, considering the growth of 

enrollments in distance education courses and their representativeness in the offer of Higher 

Education nowadays. Thus, from the legal organization and the current regulatory evaluative 

process, it became necessary to understand the role of the University as an educational 

institution, its interaction with technology and the conditions to which the evaluation interprets 

this confluence on the qualitative character. In this context, the perspective of those who 

experience this evaluative process, in the position of evaluated, was necessary so that the 

express was its interpretation on the social and economic importance of such modality. 

Therefore, the work sought to investigate: What perceptions emerge from the narratives of the 

professionals who work in the Distance Learning when they reflect on the evaluation processes 

carried out by INEP / MEC? As a quality, does current evaluative practice accurately 

understand the complex relationship between the actors involved in the process of knowledge 

transmission in what structurally refers to a Presential Support Pole and its involvement with 

the community where it is inserted? From the theoretical point of view, to understand Higher 

Education and University (CASPER; HUMBOLDT, 2003; DIAS SOBRINHO, 2010; DEMO, 

2010; SANTOS, 2011), the role of EAD (Moore, KEARSLEY, 2013; DRON, 2015) As well 

as the discussions about the interaction of society and education with technology (PINTO, 2005; 

LÉVY, 1999; GABRIEL, 2015) until reaching the evaluative relations to qualify the offer of 

courses and programs supported by new means of communication (DIAS SOBRINHO, And 

the evaluation of the quality of this study. Still, the reflections on the themes that emerge from 

narratives (CLANDININ; CONNELY, 2005; FREIRE, 2012, 2015) have become key to the 

opening of new understandings on the proposed theme. The corpus consists of six 

hermeneutical interviews / conversations that took place between 2015 and 2016. From the 

hermeneutic-phenomenological analysis emerged from the narratives of the participants' 

experiences on the evaluation process of the Distance Learning on the Presential Support Pole, 

reflections on the paths adopted and its impacts on the organization and offer of courses and on 

institutions in Brazil. 

Key words: Distance Learning, Rating, Quality, Narratives, Presential Support Pole 
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INTRODUÇÃO – A PESQUISA CIENTÍFICA E O QUEBRA-

CABEÇAS 
 

 

Problemas são situações que sempre permeiam o dia a dia das pessoas e, 

invariavelmente, exigem atenção e certa dose de curiosidade para alcançar por meio de um 

processo investigativo que permita o encontro de respostas coerentes àquilo que se busca. 

Um quebra-cabeças é aquele tipo de problema que se aproxima em muitos aspectos ao 

caráter investigativo que a pesquisa científica possui. Um paralelo que pode ser feito sobre esta 

metáfora, numa breve tentativa de alinhar o raciocínio, seria a seguinte: a pesquisa científica 

seria a caixa que comporta os questionamentos, que podemos chamar de peças, onde o 

pesquisador assume uma posição de jogador na busca pelas respostas (encaixes) aos 

questionamentos empregados sobre seus objetivos ao observar a cenários (ou imagem) que será 

desvendada ao final. 

O quebra-cabeças é um jogo onde um jogador deve buscar respostas por meio do 

encontro dos encaixes corretos que formarão a imagem desejada.  

Thomas Kuhn (1998), ao aproximar o caráter estrutural que as revoluções científicas 

representam à sociedade, apresenta a questão da pesquisa enquanto importância crescente como 

um quebra-cabeça que indica “no sentido corriqueiro em que empregamos o termo, aquela 

categoria particular de problemas que servem para testar nossa engenhosidade ou habilidade na 

resolução de problemas” (KUHN, 1998, p.59). 

O interesse por compreender ou encontrar respostas às situações que causam incômodo 

movem o ser humano a pesquisar. O desenvolvimento desta pesquisa não difere deste 

entendimento, pois surgiu da experiência profissional e da inquietação sobre a educação 

superior no Brasil num novo contexto social, envolto por Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) cada vez mais presentes em nosso dia a dia. 

Distinguir “as perturbações pessoais originadas no meio mais próximo e as questões 

públicas da estrutura social” (MILLS, 1969, p.14) permite uma melhor compreensão do 

indivíduo enquanto entidade biográfica que se empenha em encontrar resoluções para fatos que 

possam representar ameaças, ou mesmo oportunidades, aos valores perseguidos durante sua 

trajetória pessoal ou profissional.  

O indivíduo, no papel de pesquisador, externa as questões que transcendem os 

ambientes onde está incorporado em busca de um histórico que permita o debate sobre a própria 
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natureza das questões, resultando assim num encontro de novos caminhos e descobertas que 

contribuem para a expansão do entendimento sobre aquela situação que perturba o pesquisador. 

Na busca por respostas às perturbações relacionadas à educação, resultado de uma 

experiência profissional de pouco mais de dezesseis anos na educação superior, acabo por 

encontrar no ato de pesquisar uma maneira de encontrar respostas à situação problema 

relacionada à avaliação da educação superior a distância a partir dos referenciais e instrumentos 

vigentes no Brasil nos últimos anos. A pesquisa traz, assim, as seguintes questões: Quais 

percepções emergem a partir das narrativas dos profissionais que atuam na EAD quando 

refletem sobre os processos avaliativos realizados pelo INEP/MEC? Enquanto qualidade, a 

prática avaliativa vigente permite compreender substancialmente o complexo relacionamento 

entre os atores envolvidos no processo de transmissão do conhecimento no que tange 

estruturalmente um Polo de Apoio Presencial e seu envolvimento com a comunidade onde está 

inserida? 

Os objetivos da pesquisa, realizada a partir de relatos do cotidiano de processos 

avaliativos à que estão sujeitas as IES que oferecem EAD, é promover uma reflexão sobre o 

papel do Polo de Apoio Presencial na EAD diante da organização legal e também do processo 

avaliativo regulatório vigente, abordando para isso o papel da Universidade enquanto 

instituição educacional de relevância para a sociedade, sua relação com a tecnologia como 

potencial de expansão de novos conhecimentos e a prática avaliativa enquanto garantia pelo 

Estado de uma qualidade adequada para a produção de riquezas. 

Ainda, constitui outra parte objetiva deste trabalho compor um breve quadro analítico 

sobre o papel da Educação Superior no Brasil e seus processos avaliativos que permitem 

qualificar a oferta por parte do Estado dentro das possibilidades advindas com a EAD na 

atualidade. Outro objetivo é contribuir com a compreensão das possibilidades de emprego da 

tecnologia na Educação Superior, principalmente no Brasil, onde se expande a oferta de cursos 

de graduação a distância.  

Os dados apresentados sobre a Educação a Distância (EAD), no âmbito da educação 

superior, através do Censo da Educação Superior Brasileira INEP/MEC nos últimos anos, 

demonstram um crescimento singular no número de matrículas em cursos de graduação 

apoiados por TIC. Em 2014 as matrículas em cursos EAD alcançaram 1.341.876 alunos 

realizando cursos apoiados por tecnologias que permitem interação, organização e pesquisa de 

maneira diversificada. 

O crescimento e a importância do uso de novos recursos na Educação Superior aduzem 

à compreensão sobre a qualidade do que é oferecido. Nesta situação o papel do Estado 
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Avaliador é demonstrar, por meio de um sistema de avaliação, o que é adequado para o alcance 

das metas de acesso à Educação Superior a partir de parâmetros que devem ser atendidos por 

todas as instituições, e ao não ampliar sua atenção as possibilidades do uso de tecnologias nesta 

oferta demonstra a falta de compreensão ou de zelo em como trata a EAD no ato de avaliar.  

A particularidade existente em cada segmento, em cada tema, pode representar uma 

distorção sobre o que é ofertado na educação superior a distância e perdas sociais. 

 

 

O jogador e os participantes 
 

 

A pesquisa tem, ao longo de seu desenvolvimento, o retrato de uma bagagem do 

pesquisador obtida em processos de saneamento, recredenciamento e reconhecimento de cursos 

de uma instituição de ensino superior (IES), credenciada para a oferta de educação superior a 

distância localizada em São Paulo e com atuação nacional. Os questionamentos que delimitam 

esta pesquisa resultam do desenvolvimento das atividades de coordenação e supervisão de 

operações dos polos de apoio presencial ao longo entre 2009 e 2016. 

O fato dos processos que envolvem a acreditação de uma IES lembrar um jogo de 

xadrez, com suas regras e a necessidade de reflexão profunda sobre os movimentos 

institucionais que devem ser realizados, minimamente planejados, financeiramente analisados 

e apaixonadamente imaginados para que toda uma missão institucional seja cumprida, 

chamavam a minha atenção. O intricado processo presente em tantos pareceres, resoluções e 

portarias aparecia como uma imensidão de dados desconexos para muitos, mas com um sentido 

muito claro de crescimento e colaboração do desenvolvimento social que me atraia. Não sou 

um educador por formação, já que sou formado em Administração de Empresas, entretanto, a 

educação tornou-se uma parte profissional importante e apaixonante. 

Sobre a EAD, observava os movimentos crescentes em 2004 de cursos livres ou mesmo 

discussões sobre as possibilidades de uso de tecnologias que permitiam ampliar o alcance da 

educação em todos os níveis. O primeiro contato que tive com um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) foi através do TelEduc1, onde realizei um curso de como desenvolver 

cursos EAD. A possibilidade percebida naquilo me levou a apresentar as vantagens à diretoria 

                                                           
1 O TelEduc é um ambiente virtual de aprendizagem criado pela UNICAMP, por meio do Núcleo de Informática 

Aplicada a Educação (NIED) e o Instituto de Computação (IC). Tratava-se assim de um software livre, ou seja, de 

código aberto, ele permite uma série de adequações as demandas de instituições e cursos, observando sempre as 

regras previstas no General Public Licence (GNU). 
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da IES em que atuava, mas o retorno era exatamente o que era comum naquele momento sobre 

EAD: desconfiança.  

A desconfiança com a educação a distância talvez passasse pela falta de compreensão 

àquela época. Parte das desconfianças que a modalidade trazia consigo tinha raízes históricas 

no Brasil. Historicamente, o uso da EAD estava vinculado a cursos de baixa qualidade, em sua 

maioria cursos livres que ensinavam desde truques de mágica a taquigrafia, como é possível 

observar em anúncios dos principais jornais nacionais entre os anos 18902 e início dos anos 

1930, ou cursos técnicos que dependiam muito do autodidatismo dos interessados e não 

possuíam uma validação de sua qualidade ou mesmo material didático que desse suporte 

suficiente ao aluno.  

Nas rodas de pesquisadores ou professores envolvidos com pesquisas na área de 

educação, compreender o aproveitamento das tecnologias que chegavam como uma avalanche 

tais como a internet, digitalização de dados, distribuição por streaming3, chat, ou mesmo como 

criar e tornar a dialogicidade dos conteúdos acessível para aqueles que não estariam em sala de 

aula, parecia algo muito difícil de aceitar. Ainda existiam os que denunciavam a EAD como o 

fim da carreira docente, substituindo o professor pela máquina, demonizando assim o que 

poderia ser feito com o advento de tantas coisas, entre elas o computador. 

Anos depois dessa primeira experiência com EAD, iniciei minhas atividades na área 

comercial da universidade onde me tornei coordenador, atuando por sete anos. Ali, de maneira 

muito interessante, se concentrava grande parte das situações problemas da EAD até então, 

como a organização do polo de apoio presencial, captação de alunos, entrega de material 

didático para os mais diversos lugares do Brasil, atendimento de aluno, enfim, é possível 

descrever o setor não como comercial, mas como o centro nervoso de tudo que ocorria na 

instituição. 

Durante minha primeira viagem para conhecer in loco4 os polos de apoio presencial e 

compreender melhor o que era aquele mundo, me deparei com uma situação surpreendente. 

                                                           
2 O termo EAD se tornará muito mais presente somente a partir dos anos 1940-1950. Até então termos como “curso 

por correspondência” eram mais utilizados na designação deste tipo de educação. 
3 A tecnologia de streaming possibilita o uso de dados, vídeos, imagens das mais diversas dimensões sem que este 

necessariamente seja salvo no computador cliente, estando assim ancorado em servidores e acessível por meio da 

internet. Adão (2006) cita que “o cliente vai visualizando o conteúdo dos ficheiros ao ritmo a que estes vão 

chegando, necessitando apenas de um pequeno tempo de espera inicial para o processo de sincronização e criação 

de uma memória temporária (buffer) ”. Esse processo mais rápido e fácil permite reduzir a necessidade de espaço 

físico em computadores caso houvesse o download e também permite a proteção dos direitos autorais já que o 

acesso é unicamente realizado por sistemas. 
4 De acordo com o Art. 17-B, Parágrafo Único, da Portaria Normativa nª. 40/2007, republicada em 2010, Avaliação 

In Loco destina-se a conhecimento e registro das condições concretas em que se desenvolvem as atividades 
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Como tudo que é planejado e previsto em Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, 

Projeto Político Pedagógico – PPP, Projetos Pedagógicos de Curso – PPC, Regimentos e em 

tantos outros documentos, deveria acontecer na ponta algo bastante organizado 

institucionalmente. Num primeiro momento, para mim, parecia o caos total, mas na verdade era 

a situação de desconhecimento que levava à tal impressão. Tal desconhecimento sobre como 

deveria se organizar um polo, ou mesmo o sistema de acompanhamento dos alunos de acordo 

com o MEC, refletia nessa primeira viagem a cerca de 20 cidades diferentes. Como demandas 

distintas e características bastante peculiares ao interesse sobre a EAD levariam alguém a 

realizar um curso superior? No decorrer da viagem, fui procurar o que minha memória 

reclamava: onde está a bíblia de tudo que a EAD deve atender? 

De volta à universidade, relatando abismado o que havia visto, comparando aos 

documentos lidos por várias vezes, questionando o que poderia ser revisto nos polos, que eram 

operados por parceiros comerciais locais em sua grande maioria escolas, acabei por ouvir uma 

frase simples, curta e que determinava o silêncio como resposta: O MEC não deixa mudar polo, 

tutor temos aqui. Ora, se o documento falava outra coisa, havia algo errado, talvez na 

compreensão daquela que era minha coordenadora. Recebidas as orientações, segui minha 

responsabilidade comercial. Mas os questionamentos que apresentei após minhas visitas, 

resultaram em um modelo de relatório que criei para acompanhamento dos parceiros 

comerciais, já que nada havia sido criado com tal objetivo. 

Tempos depois, para meu grande espanto, fui convidado a coordenar a área de Parcerias 

Comerciais da EAD da Universidade. Buscando entender os motivos os quais levavam a tal 

proposta, a resposta foi simplesmente porque eu estava preocupado com algo que era necessário 

olhar com muita atenção e cuidado, já que o MEC estava muito atento a tudo o que ocorria na 

EAD naquele momento. Aprofundei ainda mais meus conhecimentos sobre todo o processo de 

credenciamento para EAD e como organizar os polos enquanto estrutura e atendimento ao 

aluno. 

Naquela época, uma série de situações irregulares com outras IES chamaram a atenção 

de diversos meios de comunicação. Havia ainda o entendimento generalizado que não existia 

qualidade nos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos a distância no país. Os casos 

que começavam a surgir eram tão alarmantes que a Rede Globo realizou uma série especial de 

                                                           
educacionais, não tendo o avaliador delegação do INEP ou qualquer órgão do MEC para aconselhar ou orientar a 

instituição em relação a atividade educacional. 
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cinco reportagens, transmitidas no Jornal Nacional5 em abril de 2009, apresentando desde como 

funcionava a EAD até denúncias sobre o que acontecia com centenas de milhares de alunos de 

graduação a distância no país. Tentar desmitificar o que era EAD e acabar com a ideia de 

compra de diplomas era louvável, mas as últimas reportagens foram desanimadoras para as IES 

por representar o início de uma longa jornada de ajustes. Principalmente àquelas que eram as 

maiores, naquele momento, com significativo número de alunos e cursos.  

A série de reportagens mostrou o lado importante da educação a distância por 

possibilitar o acesso à educação superior em localidades que não teriam a perspectiva de oferta 

desta modalidade de ensino ou por não ter demandas que justificassem o credenciamento de 

uma IES, deixando aos interessados somente a possibilidade de sair de suas cidades se 

quisessem obter um diploma. Na fala dos entrevistados era clara a possibilidade de mudança 

social que ali se apresentava, sem necessariamente abandonar suas raízes. O lado negativo era 

a total falta de suporte aos alunos enquanto oferta de estrutura física e de pessoas para o 

acompanhamento e desenvolvimento dos cursos.  Naquele momento, segundo a reportagem 

apresentada, treze instituições representavam 61% dos alunos matriculados em cursos de 

graduação a distância e todas apresentavam falhas em seus processos. Era o período de 

supervisão nas IES que ofertavam graduação a distância, principalmente as maiores, parte de 

uma política da Secretaria de Educação a Distância (SEED) que se iniciou em 2008.  

O objetivo era fazer um diagnóstico das condições de oferta, validar práticas com 

resultados positivos e sanar deficiências que pudessem comprometer a qualidade do 

ensino. A preocupação básica era fazer com que os projetos dos cursos autorizados na 

modalidade a distância garantissem aos mais de 720 mil alunos matriculados as 

mesmas condições de ensino que as instituições ofertavam para os alunos de cursos 

presenciais. (RIBEIRO; MUGNOL, 2011, p. 3) 

Naquele momento 38 instituições concentravam 81% dos estudantes matriculados em 

graduação EAD e muitos problemas acabaram por resultar em uma revisão de todo o processo 

regulatório para a oferta da modalidade. 

Passado esse momento, a IES onde atuo entrou no processo de renovação do 

credenciamento para a oferta de cursos a distância. Este período foi rico em experiências que 

colocavam em contato com uma série de fatores e situações em avaliação que mereciam uma 

reflexão mais ampla através dos referenciais regulatórios existentes. 

                                                           
5 A série de reportagens intitulada Ensino a Distância foi veiculada entre 27 de abril e 01 de maio de 2009 está 

disponível em http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,LS0-15457-70493,00.html onde foi criada uma 

página reunindo todos os vídeos. Esta foi uma primeira abordagem jornalística de amplo alcance sobre a Educação 

Superior a Distância com um viés preocupante sobre o que ocorria. Ao longo dos anos outras reportagens foram 

feitas pelos meios de comunicação (TV, Revistas, Internet) mostrando novos aspectos da EAD e seus pontos 

positivos. Todavia tal reportagem, retrata uma fração de tempo que foi o início da revisão regulatória nesta 

modalidade. 
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Após as primeiras visitas in loco aos Polos de Apoio Presencial, e compreendida a 

situação de como se desenrolariam as comissões designadas pela INEP na missão de avaliar a 

IES, a disponibilização dos documentos e a preparação de roteiro para apresentação na sede, 

por videoconferência, da estrutura de tutoria, entrevistas com professores, tutores, CPA, núcleo 

docente estruturante, diretorias, e o que mais fosse necessário foi organizada para o que seria 

algo comum durante quatorze meses, algumas vezes com visitas simultâneas a sete estados 

diferentes.  

Equipes capacitadas, recebendo os avaliadores em todo o país, realizando o transporte 

até as cidades eram necessárias, já que, em muitos casos, o aeroporto mais próximo ficava há 

mais de 600 quilômetros de distância.  

Mais visitas, outros avaliadores dos mais diversos locais do país participaram do 

processo de recredenciamento e mais situações estranhas ao processo surgiram. De solicitações 

absurdas de avaliador a avaliadores que informaram não existir área de convivência num 

ambiente que possuía, entre seus atributos, uma área externa com uma jabuticabeira. 

A cada visita começávamos a perceber que boa parte dos avaliadores presente nas visitas 

não tinha conhecimento do processo de recredenciamento ou acabava por fazer de conta que 

entendia. Muitos ali, professores de universidades públicas, estavam atentos a questões 

pedagógicas, outros estavam interessados em venda de consultoria ou mesmo de serviços extras 

relacionados à área educacional. 

O processo de visitas do recredenciamento, iniciado em agosto de 2013, somente se 

encerrou em outubro de 2014. A partir dos contatos que ocorreram após diversas avaliações 

com membro de equipe que coordenava e também com pessoas de outras instituições que 

atravessavam o mesmo processo avaliativo, ficava cada vez mais evidente um distanciamento 

entre o objeto, ou instrumento, da avaliação e o que era solicitado enquanto mera formalidade 

prevista em documentos legais como referenciais de qualidade, decretos e portarias.  

Ao final das experiências envolvendo processos regulatórios que possuíam certa 

complexidade nos critérios de avaliação, e quanto ao envolvimento da tecnologia na educação, 

os questionamentos surgiram. A reflexão sobre como a avaliação poderia contribuir para que a 

EAD avançasse diante do Estado, avaliando e qualificando instituições e programas, sem que 

isso impedisse as possibilidades de aproveitamento das tecnologias na educação, dava a 

impressão de algumas situações falhas nos conceitos e na organização do processo existente 

precisavam ser compreendidas. 

No meu jogo de quebra-cabeças faltavam peças. Nesta questão, outros profissionais da 

educação talvez pudessem ter a mesma situação de vivência e poderiam contribuir com as peças 
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que faltavam ao meu quebra-cabeça. Assim, no decorrer de longas conversas, ouvir as vivências 

destes outros jogadores contribuiria para a conclusão de minhas suposições e a revisão de 

conceitos obtidos durante a avaliação deste jogo em busca da imagem da qualidade na EAD. 

 

 

Instruções 
 

 

No confronto com a realidade do processo de avaliação da educação superior a distância 

é que a busca por compreender a disparidade encontrada entre o pretendido e o realizado no 

processo de avaliação da EAD toma corpo, enquanto pesquisa. Não somente tratando a pesquisa 

por meio de dados quantitativos ou qualitativos, confrontando autores ou artifícios legais que 

regem tal questão, mas, sobretudo, por meio de narrativas e de relatos biográficos daqueles que 

estiveram em meio a esta condição de avaliado.  

A escuta das narrativas de quem participou de avaliações da educação superior a 

distância direciona para a possibilidade de um debate em busca de qualificação e melhoria 

oportuna da realidade, num conceito de educação apoiada por tecnologias que se demonstra 

compatível com a necessidade de alcance, quando observamos o Brasil em suas dimensões 

continentais. 

Ainda, para dar voz a pesquisador e pesquisado, este trabalho encontra na pesquisa 

qualitativa, apoiada pela pesquisa narrativa, a possibilidade de entendimento sobre a 

experiência, visto que os envolvidos no desenvolvimento da educação a distância têm suas vidas 

"permeadas por complexidades, esperanças, sonhos, desejos e intenções" (CLANDININ; 

CONNELLY, 2015, p. 25). Assim, não tratar a atuação dos profissionais unicamente por meio 

de scores6 ao longo desta pesquisa permite evitar uma compreensão reduzida da educação 

quando apoiada por tecnologias e, no caso específico da educação a distância, torna possível 

compreender como esta pode ser ampla a partir do correto entendimento sobre seu avaliar, do 

ponto de vista social e desenvolvimento do ser humano. 

Pesquisa narrativa é uma forma de compreender a experiência. É um tipo de 

colaboração entre pesquisador e participantes, ao longo de um tempo, em um lugar ou 

série de lugares, e em interação com milieus. Um pesquisador entra nessa matriz no 

durante e progride no mesmo espírito, concluindo a pesquisa ainda no meio do viver 

                                                           
6 Score é um substantivo presente língua inglesa que tem como significado ponto, resultado. Esta palavra é 

empregada no sentido de definir valores, pontuação, a determinadas situação comparativas. É comum 

encontrarmos a situação de scores na Economia como os scores de risco de investimento, na Administração os 

scores de vendas, em Recursos Humanos os scores de experiência na organização de planos de carreira, uma 

infinidade. Na educação o uso deste processo de pontuação passa a ser utilizado quanto técnicas de Administração 

começam a ser empregas na busca por mensurar critérios que qualifiquem escolas e alunos em exames nacionais, 

principalmente.  
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e do contar, do reviver e recontar, as histórias e experiências que compuseram as vidas 

das pessoas, em ambas perspectivas: individual e social. [...] pesquisa narrativa são 

histórias vividas e contadas. (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p.51) 

A escuta dos relatos, realizada ao longo dos anos 2015 e 2016, ocorreu com oito 

profissionais de instituições de ensino superior que ofertam EAD no Brasil. Isso permitiu a 

montagem do que poderia ser chamado de “quebra-cabeça” sobre a avaliação da EAD, já que 

cada participante contribuiu com uma parte deste quadro. Este fazer parte resulta num mover-

se “retrospectivamente e prospectivamente” (CLANDININ; CONNELLY, 2015) junto aos 

participantes, permitindo que a pesquisa não fixe somente uma análise teórica, mas prática do 

ponto de vista científico. 

As escutas, realizadas a partir de entrevistas, permitiram ao que Clandinin e Connelly 

chamam de “textos interpretados”, pois a proximidade relacional sobre experiência existente 

entre pesquisador e pesquisado provocava intervenções ao longo do diálogo, tornando as 

transcrições em relatos ricos de detalhes. 

A riqueza de detalhes contida nesses relatos tem a necessidade de uma dissecação com 

finalidade de gerar compreensão dos pontos divergentes e convergentes das falas, frente a 

experiências diversas. 

Na real necessidade de considerar os saberes relatados durante as entrevistas, a 

Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica possibilitará alcançar um maior entendimento 

sobre a experiência na educação superior a distância, "procurando interpretá-los na perspectiva 

de quem, realmente, os vivencia". (FREIRE, 2015, p.174) 

Ao apoiar a interpretação das entrevistas utilizando tal abordagem será possível realizar 

o que Freire (2015) traduz enquanto caminho interpretativo dos relatos. Tal caminho permitirá 

que, ao textualizar as experiências partilhadas pelos participantes nas entrevistas transformando 

em textos os diálogos, se alcance a tematização das entrevistas ao interpretar e reinterpretar o 

texto até que temas que compõem determinada experiência se destaquem e permitam adentrar 

num ciclo de validação que contraste, conecte e encontre significados que culminem em uma 

nova tematização. 

Esse processo de reflexão sobre a experiência é que torna para o participante da pesquisa 

um ponto de ressignificação de suas práticas e experiências, permitindo a saída do espaço 

íntimo de suas concepções para a reflexão ativa, a partir de uma ação de pensar sobre a vivência 

anterior. Justifica-se assim o uso da “abordagem hermenêutico-fenomenológica, como 

orientação qualitativa de pesquisa, que contempla um interesse investigativo que é, 

essencialmente, baseado em experiências vividas”. (FREIRE, 2012, p.182) 
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Este caminho ainda possibilita rever, num sistema cíclico, as conexões existentes, 

permitindo a ocorrência de um refinamento e ressignificação das falas dos entrevistados, 

provocando o encontro de um termo que traduza toda a essência experimentada pelo 

participante. 

Nesta condição de buscar as experiências vividas é que, como pesquisador, parte-se das 

narrativas de outros jogadores neste complexo quebra-cabeças que é a Educação Superior 

quando tratada através do uso das TIC. Captar, a partir de entrevistas que na verdade se 

transformam em verdadeiras conversas hermenêuticas7, aquilo que emerge em relação a 

avaliação regulatória ocorrida dentro de instituições de Educação Superior a distância será parte 

desta pesquisa como forma de verificação dos problemas propostos a pesquisar. 

 
 

Habilidades 
 
 

A partir do momento que o Art. 80 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 sinalizou 

a importância do papel da União na garantia da qualidade de oferta da educação a distância 

como modalidade, e não como metodologia, é necessário que o debate sobre o tema e o processo 

avaliativo se tornem amplos no sentido de acompanhamento das novas tecnologias que poderão 

surgir e a contribuição destas para o desenvolvimento educacional.  

... EAD não se constitui em metodologia, mas como modalidade educativa que se 

organiza por meio do tripé metodologia, gestão e avaliação, que, por sua vez, devem 

se materializar na ação articulada entre as políticas, o PDI, as Diretrizes Curriculares 

e o PPC. Trata-se de questão fundamental, pois a compreensão da EAD como 

metodologia é reducionista e tecnicista, sendo uma concepção amplamente divulgada 

no campo a ser superado, enquanto que, como modalidade educativa, a EAD é 

entendida como processo pedagógico amplo que articula espaço e tempo... (BRASIL, 

2014, p.13) 

De certo, ainda é necessária a contraposição de ideias e até mesmo evidenciar como as 

inovações podem contribuir para o avanço da educação e da própria sociedade, possibilitando 

o apropriar de novos conhecimentos sem que este demande necessariamente um centro, um 

ponto focal. Pierre Lévy expõe tal situação ao ponderar que  

no ciberespaço, não se trata mais de uma difusão a partir de centro, e sim de uma 

interação no centro de uma situação, de um universo de informações, onde cada um 

contribui explorando de forma própria, modificando ou estabilizando [...]. O 

ciberespaço abriga negociações sobre significados, processos de reconhecimento 

                                                           
7  Conversas Hermenêuticas são caracterizadas pela interação entre entrevistador e entrevistado que extrapõem a 

condição inquisidora do modelo de perguntas e respostas que o modelo representa. A partir do momento em que 

entrevistador e entrevistado se encontram na proximidade de suas falas, experiências, vivências e exemplos, 

elimina-se a necessidade de uso da entrevista, transformando o encontro em uma conversa de pessoas que se 

aproximam por suas vivências. Este é um termo utilizado por FREIRE (2012; 2015) ao tratar a Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica Complexa. 
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mútuo dos indivíduos e dos grupos por meio da atividade de comunicação 

(harmonização e debate entre os participantes). (LÈVY, 1999, p.224-225) 

Por existir esse espaço para que a difusão não ocorra somente a partir de um centro, 

evitando assim que se limite esta colaboração, há a necessidade de recontextualizar a Educação 

Superior e, por consequência, a entidade que a representa, ou seja, a Universidade. 

O evidente crescimento da Educação Superior a distância no Brasil nos últimos tempos 

desperta atenção sobre diversos aspectos. Dados divulgados no Censo da Educação Superior 

INEP/MEC, referentes ao ano de 2014, apontam para um número superior a 1,3 milhão de 

alunos matriculados nesta modalidade.  

Tamanha relevância sobre o mercado educacional atrai uma série de instituições a 

apropriar-se de novas tecnologias e processos em busca de novos alunos, o que torna até mesmo 

uma commodities8 por parte das IES privadas, que detêm 90,91% do número de matriculados e 

movimenta uma série de grandes fusões entre instituições. Os números recentemente 

divulgados associados a uma série de fatores relacionados à oferta tornam imprescindível um 

novo olhar sobre o Ensino Superior a distância. 

Nesse sentido, ao longo de uma década, a partir da Resolução n.º 5.622, de 19 de 

dezembro de 2005, as IES experimentaram, desenvolveram e/ou modelaram seus métodos de 

forma a atender os “padrões de qualidade” para a oferta do ensino superior fixados pelo Estado. 

A EAD, o papel dos Polos de Apoio Presencial e até mesmo a forma como se organiza 

a Avaliação Regulatória na Educação Superior brasileira podem ter situações compreendidas 

como irresolutas em suas definições em algumas situações, passando ao largo das necessidades 

reais de análise sobre os impactos sociais e econômicos com que a própria Educação Superior 

deve contribuir enquanto centro de novos saberes. 

Ao abordar a temática da EAD, dos Polos de Apoio Presencial e da Avaliação 

Regulatória na Educação Superior Brasileira, buscar compreender o crescimento exponencial 

desta modalidade e montar o quebra-cabeças a fim de compreender a importância de sua 

condição de reposicionar o papel social da Educação Superior e da Universidade a partir das 

TIC no Brasil se torna foco desta pesquisa. 

As instituições de ensino superior, principalmente as instituições privadas, buscam um 

equilíbrio entre as vertentes pedagógicas, institucionais e mercadológicas dentro da modalidade 

de educação a distância, desenvolvendo formas que atendam à diversidade de causas e 

                                                           
8 Commodities são uma forma de investimento. Um exemplo desta situação são as negociações de produtos 

agrícolas, como a soja ou minério de ferro, que ocorre antes mesmo da entrega definitiva possibilitando garantias 

de compra e vendas dos produtos numa data futura. Algumas discussões têm levado ao entendimento que Educação 

é um investimento no futuro enquanto potencialidades de produção de riquezas para empresas e nações. 
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problemas quando imaginados os perfis de alunos e regiões que se pretendem alcançar. O 

conflito entre avaliador versus avaliado pode trazer importantes colaborações na elucidação 

desses questionamentos. 

Dessa forma, ao se propor montar o quebra-cabeça onde a EAD e os processos que 

envolvem sua avaliação e qualificação por parte do Estado, um percurso de compreensão a 

partir do olhar de quem é avaliado pode contribuir para a montagem da imagem desejada. 

 
 

Como se realiza a montagem, ou, como se organizam os capítulos? 
 
 

O primeiro capítulo procura compreender o papel da Educação Superior e a 

representatividade da entidade que representa os anseios de desenvolvimento científico das 

nações que é a Universidade. É a partir das peças que compõem esta parte do quebra-cabeças 

que envolvem a educação e a tecnologia que se pretende apresentar o envolvimento dessas duas 

partes importantes na sociedade atual quando se chocam no desenvolvimento da EAD.  

Ainda, neste percurso, realçar como a Educação Superior se desenvolve a partir das 

políticas expansionistas a partir dos anos 1995 no Brasil, a ponto de tornar-se a EAD uma nova 

possibilidade de difusão do acesso a cursos de graduação e pós-graduação em todo o país com 

um crescimento exponencial de alunos, nos direciona a necessidade de acompanhamento e 

avaliação por parte do Estado enquanto qualificador do que é ofertado. 

É no capítulo 2 que a reflexão sobre o que é avaliar possibilita um aprofundamento sobre 

sua importância deste processo, que dentro de um indissociável jogo de poder que o Estado 

acaba por possuir por meio de suas leis, decretos, resoluções e portarias normativas, impõe às 

Faculdades, Centros Universitários e Universidades a necessidade de atenção aos parâmetros 

curriculares e avaliativos que possibilitem o avanço de cursos e programas em oferta do país, 

principalmente quando abordada a EAD, por ser relativamente nova enquanto avaliação de seus 

resultados e necessária a compreensão de suas nuances. 

Mas, ao envolver EAD em um processo avaliativo na Educação Superior, é preciso 

também estender os olhares sobre o envolvimento das TICs no desenvolvimento da educação e 

as possibilidades de inovação que esta proporciona. É aqui que as discussões sobre a forma 

como se constitui a EAD e como esta é avaliada no Brasil possibilita alcançar aquele que é 

avaliado pelo Estado a partir de suas narrativas. 

No capítulo 4 as experiências daqueles que estão envolvidos no desenvolvimento e 

oferta da EAD no Brasil se tornam centro de uma nova compreensão por meio da Pesquisa 
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Narrativa (CLANDININ; CONNELY, 2005), da Análise Hermenêutico-Fenomenológica 

(FREIRE, 2012; 2015) e da Complexidade (MORIN, 2015). É a partir do olhar daquele que é 

avaliado que se possibilita uma nova discussão de paradigmas sobre o papel da EAD no Brasil.  
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CAPÍTULO 1 - COMEÇANDO A MONTAGEM 
 

 

Ao abrir a caixa com uma profusão de peças, diferentes formas e desenhos, a primeira 

reflexão que surge é: como tudo aquilo pode se transformar naquela bela imagem que tanto 

chama atenção e se tornou desejável de realizar? Cria-se, assim, a expectativa por alcançar 

aquela perfeição quanto às cores, nuances e encaixes que formarão o todo. 

Compreender como cada fração do desenho ali disposta em peças disformes e de 

variadas cores irá compor aquela projeção, traz a importância da compreensão sobre o que 

deverá ser feito. Por onde começar? Pelas laterais? Pelos cantos? Talvez agrupando as peças 

por proximidade de cores e desenhos? O importante, num primeiro momento, é separar as peças 

e entender como cada parte irá dialogar com o todo. 

Esta condição de partes distintas que unidas buscam formar a totalidade é facilmente 

encontrada na educação, principalmente na Educação Superior. Essa possui em sua função um 

caráter social de desenvolvimento das riquezas das nações, principalmente por meio da 

Universidade, que possibilita o estímulo ao conhecimento científico e ao trabalho (VON 

HUMBOLDT, 2003), demonstrando sua responsabilidade a questões mais amplas e de uma 

multiplicidade que ecoa na sociedade de forma atemporal. 

Mesmo com a perenidade de suas ações, na atualidade há um desafio sobre a 

compreensão dos atuais avanços das Tecnologias de Comunicação e Informação sobre a 

educação e como a Universidade, na forma que conhecemos, pode manter seu caráter social e 

transformador a partir da formação científica, da pesquisa e do alargamento de saberes. 

 

 

1 Primeiros encaixes: A Universidade e a Educação Superior na 

sociedade  
 

 

As peças da Educação Superior e da Universidade possuem encaixe importante quando 

compreendido o conjunto que representam dentro de seu processo de criação e envolvimento 

social. Da mesma forma como cada peça no quebra-cabeça é valorosa, e possui ao menos 

conexão com outras duas partes, a Educação Superior e a Universidade possuem uma ligação 

de grande relevância com a sociedade e com o desenvolvimento social. 

Mesmo após duzentos anos da reflexão “Sobre a Organização Interna e Externa das 

Instituições Científicas Superiores em Berlim” escrito por Wilhelm Von Humboldt que o 
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modelo de Universidade9 que conhecemos, e encontramos diariamente, remete ao modelo 

criado em que é a partir desta que ocorre o “enriquecimento da cultura moral da Nação” (VON 

HUMBOLDT, 2003, p. 79), justamente por ser local de realização de ações de Educação 

Superior científicas. 

O conceito das instituições superiores científicas implica duas tarefas. De um lado, 

promoção do desenvolvimento máximo da ciência. Do outro, produção do conteúdo 

responsável pela formação intelectual e moral. Esse conteúdo não pode ser 

determinado segundo uma intenção que lhe seja externa. Pelo contrário, contém sua 

própria finalidade. No entanto, as instituições científicas apenas se justificam 

plenamente quando as ações que as definem convergem para o enriquecimento da 

cultura moral da Nação. (VON HUMBOLDT, 2003, p. 79) 

Enriquecimento este que passa ao longo de questões de formação do conhecimento, mas 

também da formação das ciências para o trabalho e tecnologia.  

Na situação de desenvolvimento do conhecimento, sua aplicação terá impactos 

imediatos no meio onde o estudante está inserido, na forma de atuação profissional ao 

desenvolver atividades direta ou indiretamente relacionadas à sua formação. Mesmo no 

pensamento de desenvolvimento puro das ciências apresentado por Von Humboldt, a 

necessidade de incorporação das práticas que levavam à formação para o trabalho era o que 

completaria o defendido enriquecimento da nação. 

Ainda que passados anos desde esse esboço, que serviu como base para o que 

conhecemos como a Universidade, é importante perceber que esta instituição é constantemente 

acometida pelas mudanças sociais que acabam por levar a reflexões ainda mais amplas sobre 

seus fundamentos para a realização de sua tarefa social. 

Anísio Teixeira (1964) usando tal concepção da Universidade, como instituição 

científica apresentada por Humboldt, sobre essa contínua transformação, defende uma 

compreensão em relação a sua representatividade, pois 

As Universidades têm uma longa história, durante a qual passaram por transformações 

e vicissitudes. Em substância, entretanto, são hoje quatro as suas funções 

fundamentais [...] 

[...] consideraremos primeiro a da formação profissional. As universidades, de modo 

geral, salvo algumas exceções, têm como objetivo preparar profissionais para as 

carreiras de base intelectual, científica e técnica. 

Não é fácil caracterizar a segunda grande função. Seria a do alargamento da mente 

humana, que o contato com o saber e a sua busca produzem nos que frequentam a 

                                                           
9 Utilizarei o termo Universidade para referir-me à situação dos conhecimentos universais ali reunidos que, por 

princípio, serão desafiados a formar social e economicamente o pensamento e o desenvolvimento das nações, por 

meio da pesquisa, do ensino e da relação com a comunidade. Relação essa em que pesquisadores e educadores 

buscam a melhoria contínua e novos olhares sobre temas que demandam do indivíduo novas maneiras de pensar. 

Essa formação do indivíduo é parte inerente da universidade, já que, como cita Demo (2010), forja o sujeito capaz 

de história própria, individual, coletiva e igualitária, embora em estágios distintos, mas de implicação profunda no 

desenvolvimento da cidadania e das riquezas de um país. Cabe ainda no contexto de Universidade a Educação 

Superior, uma parcela do ambiente universitário, quando entendida sua composição por pesquisa, ensino e 

extensão. 
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universidade. É algo mais do que cultura geral. É a iniciação do estudante na vida 

intelectual, o prolongamento de sua visão, o alargamento de sua imaginação, obtidos 

pela sua associação com a mais apaixonante atividade humana: a da busca do saber. 

Todas as universidades preenchem esta função e se fazem, assim, como que 

noviciados da cultura. 

A terceira função é a de desenvolver o saber humano. A universidade não só cultiva 

o saber e o transmite, como pesquisa, descobre e aumenta o conhecimento humano. 

Este objetivo não é o mesmo do preparo profissional, não é o mesmo daquele 

alargamento mental da inteligência do aluno. A universidade faz-se centro de 

elaboração do próprio saber, de busca desinteressada do conhecimento, de ciência 

fundamental básica. 

Por último, mas não menos importante, a universidade é a transmissora de uma cultura 

comum. (TEIXEIRA, 1964) 

Compartilhando esta visão de importância sobre a Universidade, Christensen e Eyring 

(2014) afirmam, ainda, que  

A universidade tradicional continua sendo indispensável. A superação dos desafios e 

das oportunidades apresentadas por uma sociedade global e em rápido ritmo de 

mudanças exige mais do que mera competência cognitiva e habilidades técnicas 

básicas. Em especial, os estudantes universitários jovens necessitam de um ambiente 

no qual sejam capazes não só de estudar como também de expandir seus horizontes e 

simplesmente “crescer” (CHRISTENSEN; EYRING, 2014, p.110) 

Ao descrever a Universidade como responsável pela formação profissional, atribuindo 

ao “alargamento da mente humana” o que chama de iniciação da “vida intelectual”, sinaliza-se 

que, além do desenvolvimento da pesquisa mediante a busca do saber e do conhecimento 

comum, a relação entre esses fatores e suas expectativas de intervir na figura humana e social 

passam a ser reais.  

Há exemplos, como citado por Casper e Humboldt (2003, p. 48), da atuação de 

universidades, como Standford e Massachusetts Institute of Technology (MIT), em sua relação 

direta no desenvolvimento de pesquisas que atendam às demandas sociais e empresariais, nas 

situações relacionadas à economia, resultando em patentes e outras possibilidades.  Ou ainda o 

papel de instituições como Harvard, citada por Christensen e Eyring (2014, p. 123), que se 

envolvem na busca por melhorias na sociedade por meio da pesquisa. 

Poderíamos ainda citar a atuação de instituições como a Indira Gandhi University, na 

Índia, ao desenvolver, por meio da Educação a Distância, mão de obra qualificada em larga 

escala para atender às emergentes necessidades do país. O conjunto dessas funções é o que 

possibilita à Universidade desempenhar papel de protagonista no desenvolvimento social e 

humano, bem como no caminho de desenvolvimento de novos atores e cenários. 

Neste encontro sobre a definição da Universidade como indispensável quanto ao seu 

caráter social, econômico e tecnológico, os três autores acabam por direcionar ao indivíduo a 

necessidade de atenção que a Universidade, e consequentemente a Educação Superior, devem 

ter diante do potencial de transformar seu entorno.  
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A UNESCO10, enquanto um centro de debates mundiais sobre temas relacionados à 

educação, busca refletir sobre a promoção do desenvolvimento máximo da ciência e as novas 

necessidades impostas pelas frequentes mudanças sociais e econômicas reforçando que as 

características da Universidade estão intimamente ligadas ao desenvolvimento das nações por 

meio da pesquisa e do desenvolvimento das sociedades, pois 

são as universidades, antes de mais nada, que reúnem um conjunto de funções 

tradicionais associadas ao progresso e à transmissão do saber: pesquisa inovação, 

ensino e formação, educação permanente. A estas podemos acrescentar uma outra que 

tem cada vez mais importância: a cooperação internacional.  

[...] Na qualidade de centros autônomos de pesquisa e criação do saber as 

universidades podem ajudar a resolver certos problemas de desenvolvimento que se 

põem à sociedade. São elas que formam os dirigentes intelectuais e políticos, os 

futuros diretores empresariais, assim como grande parte do corpo docente. (UNESCO, 

1998, p. 141) 

Essa preocupação da Unesco, que também encontra reforço junto ao Banco Mundial,11 

no debate sobre o papel da Universidade no século XXI, justifica-se pela necessidade de 

compreender como tal instituição teria espaço num mundo em rápidas e constantes evoluções 

sociais, econômicas e tecnológicas, impondo uma revisão de sua posição, exigindo a 

compreensão do aspecto global incorporada aos novos desafios em que o centro das mudanças 

também tem o ser humano como agente nesse processo.  

Edgar Morin (2000), ao apresentar suas reflexões à Unesco sobre essa relação íntima do 

que chama de “ser global”, aponta a necessidade de compreensão de que o “conhecimento não 

é um espelho das coisas ou do mundo externo. Todas as percepções são, ao mesmo tempo, 

traduções e reconstruções cerebrais com base em estímulos ou sinais captados e codificados 

pelos sentidos” (MORIN, 2000, p. 20).  

Justamente pela heterogeneidade que o tema Educação e Relação Global possui, essas 

reconstruções terão na Universidade suporte importante para sua discussão. Cabe destacar que 

este seria um dos locais para tal discussão, pois não envolve somente as tecnologias, mas 

                                                           
10 A UNESCO é uma agência da Organizações das Nações Unidas (ONU) especializada para temas relacionados 

a educação, a ciência e a cultura. Dessa forma, busca somar esforços em torno de objetivos comuns para o 

desenvolvimento dos países, alinhados aos objetivos estabelecidos pelos Estados-membros da UNESCO e das 

Nações Unidas. Sobre a educação a UNESCO busca erradicar o analfabetismo a ampliar o debate sobre a Educação 

Superior enquanto desenvolvimento da “sociedade do conhecimento” (UNESCO, 2008, p.7) dentro do desafio de 

igualdade e equidade social. 
11  O Banco Mundial é uma instituição financeira que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, com o nome de 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Tinha, assim, o objetivo de contribuir para a 

reconstrução dos países devastados pela guerra. Com o tempo sua missão modifica-se, com seu foco direcionando 

para ações de desenvolvimento de países pobres além de auxílio financeiro de forma a contribuir para a redução 

da pobreza, sobretudo. Dentro desta situação, as ações que envolvem o desenvolvimento através da educação 

despertam interesse do Banco Mundial pode ser, dentro de suas estratégias, uma das formas mais contundentes de 

melhoria de uma sociedade. 
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também os novos contextos globais econômicos que exigem novos meios de se pensar e de 

permitir evoluções diversas.  

Reforça essa reflexão de Morin a ideia de Dias Sobrinho (2010, p.56) sobre a 

Universidade, ao indicar que “essa complexidade de sentido tem a ver com o fato de que ela é 

uma instituição que se realiza por meio de práticas humanas, sociais, portanto, ações 

constitutivas do ético e do político”. 

Levando em consideração tais aspectos que tipificam a Universidade, e por 

consequência a Educação Superior, temos assim entre todas as formas, o encontro no 

desenvolvimento do conhecimento científico, de seu ethos universitário, que ainda poderá ter 

uma ressignificação sobre “sua predominância disciplinar” (SANTOS, 2011, p. 41) e sua 

relativa descontextualização do cotidiano da sociedade quando esta passa a cobrar cada vez 

mais sua parcela de responsabilidade na construção de novos caminhos através de saberes que 

possam contribuir para o contínuo enriquecimento da nação. 

Dessa forma, ao longo deste capítulo serão abordados o papel da Universidade como 

centro de saberes, sua constituição, modernização e necessidade de revisão e como isso tem 

implicações no desenvolvimento da educação para o trabalho, diante dos diferentes contextos 

apresentados na atualidade. 

 

 

1.1 Separando peças - a Universidade como centro de saberes de uma 

educação superior 
 

 

Tem se tornado cada vez mais importante o protagonismo da Universidade para a 

transformação da realidade social e econômica, num entendimento que evidencia sua 

importância na construção ou na indicação de novos caminhos, fazendo-a despontar como o 

centro de um novo pensamento diante das demandas sociais encontradas. Essas demandas 

afloram com as mudanças advindas de novas percepções do que é importante para o progresso 

social e intelectual, além de oportunos resultados práticos que podem ser vistos na relação do 

ser humano com o ambiente em que está inserido. 

A UNESCO, no preâmbulo da Declaração Mundial sobre Educação Superior de 1998, 

reconhece a importância desse envolvimento da Universidade ao entendê-lo como 

imprescindível tanto para o “desenvolvimento sociocultural e econômico como para a 

construção do futuro, diante do qual as novas gerações deverão estar preparadas com novas 

habilitações, conhecimentos e ideais”. (BERNHEIM; CHAUÍ, 2008, p.26) 
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Essa consciência pode ser traduzida em maior compreensão de que a educação, como 

responsabilidade do Estado, não se limita ao nível básico, mas abarca a condição compreendida 

da Educação Superior como o agrupamento de todo tipo de estudos, treinamento ou formação 

para pesquisa em nível pós-secundário, oferecido por universidades ou outros estabelecimentos 

educacionais aprovados como instituições de Educação Superior pelas autoridades competentes 

do Estado. 

Ao entender o Estado que instituições não públicas podem ofertar Educação Superior, 

segundo critérios de qualidade, permite-se a ampliação de acesso da população a esse 

desenvolvimento do futuro, preparando-se com o desenvolvimento de novas habilidades, ideias 

e conhecimentos.  

Em diversas discussões realizadas pela UNESCO, além do Fórum Econômico 

Mundial12 em Davos ao longo das décadas de 1990 e 2000, a necessidade de ampliação e 

qualificação das instituições e atenção às condições que demandam atualização da Universidade 

são recorrentes. 

Entre as considerações sobre a emergência do desenvolvimento de saberes, o reitor da 

Universidade de Lisboa, José Barata-Moura diante das preocupações apontadas principalmente 

pelo Fórum Econômico ressalta que  

A colocação contemporânea do “problema” da Universidade encontra-se 

sobredeterminada pelo papel estruturante do saber nas nossas sociedades, pela 

necessidade acrescida de qualificação por parte dos seus membros, pela 

reconfiguração dos espaços e modalidades de formação e investigação. 

Desde o domínio menos sofisticado da economia até ao marco mais refinado da 

cultura, o cultivo aprofundado e inovador dos distintos saberes adquire um estatuto 

cada vez menos ornamental e perfunctório, para se converter tendencialmente – nos 

planos tanto teórico, como prático e técnico – em verdadeira “potência de produção” 

[...] inclusive nas condições e relações sociais hegemonicamente vigentes. 

(BARATA-MOURA, 2003, p.109) 

Nesse sentido, a constituição de entidades que ampliem o acesso e colaborem para o 

progresso torna-se importante para a disseminação de saberes. 

É um conhecimento homogêneo e organizacionalmente hierárquico na medida em que 

agentes que participam na sua produção partilham os mesmos objetivos na produção 

de conhecimento, têm a mesma formação e a mesma cultura científica e fazem-no 

segundo hierarquias organizacionais bem definidas. É um conhecimento assente na 

distinção entre pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico e autonomia do 

investigador traduz-se numa certa irresponsabilidade social deste ante os resultados 

da aplicação do conhecimento. Ainda na lógica de produção deste processo de 

produção de conhecimento universitário a distinção entre conhecimento científico e 

outros conhecimentos é absoluta, tal como o é a relação entre ciência e sociedade. 

(SANTOS, 2011, p. 41) 

                                                           
12 O Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum) é uma organização que reúne os principais líderes 

políticos, empresariais e expoentes lideranças sociais entorno de temas que representam impacto econômico, seja 

este global e/ou regional. Estabelecido na cidade de Davos, na Suíça, os encontros deste Fórum ocorrem 

anualmente. 
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Cabe ressaltar que essa necessidade de ser posicionada à frente das discussões da 

sociedade enquanto centro de saberes resulta de seu longo histórico, solidez e capacidade de 

constante renovação (DIAS SOBRINHO, 2010), definindo a Universidade. Além disso, “o 

segredo da longevidade ativa da instituição universitária talvez deva ser procurado na vitalidade 

do diálogo entre o antigo e o novo, o clássico e o moderno, o consagrado e o emergente”, como 

ressalta Barbieri (2013, p. 8). 

Classicamente, como cita Dias Sobrinho (2010, p. 31), a Universidade “tem sido 

pensada invocando-se a ideia de universalidade, de soma de todos os conhecimentos e 

atividades intelectuais”. Porém, é necessário romper algumas barreiras para que, de fato, o 

acesso e a forma de pensar a Educação Superior tornem-se livres e autônomos. Isso exige 

repensar o que era e a que se propõe a universidade quanto à sua função social diante das 

constantes mudanças na organização das sociedades e da economia mundial. 

Invariavelmente, acabaremos nos deparando com a questão de atendimento imediato 

das necessidades de formação que observamos hoje no mercado de trabalho; entretanto, essa 

instituição não deverá perder a visão de longo prazo, mesmo apresentando ao longo de sua 

história tendências de resistência a mudanças. Essa instituição deverá despontar como 

vanguardista justamente pela sua capacidade de adaptação às demandas sociais, flexibilidade e 

diversidade de pensamentos. 

Nos novos contextos sociais, ignorar ou isolar as potencialidades da reunião destes 

conhecimentos pode ser prejudicial à Universidade que se espera para o século XXI. A 

necessidade de se transformar o ethos13, o conhecimento universitário, em conhecimento 

pluriversitário, como aponta Santos (2011), é a vertente necessária para vivermos num período 

em que a transdisciplinaridade e a necessidade de diálogos num sistema aberto, menos rígido e 

hierarquizado é marca de uma situação sem fronteiras para o alcance de novos conhecimentos. 

Essa pluriversidade que se apresenta sobrepõe a noção de universalidade presente na 

constituição da instituição visto que, ao olhar a sua frente as evoluções e re-evoluções sociais, 

políticas, econômicas e tecnológicas, necessariamente precisará abranger novos conhecimentos 

e propor novos caminhos para que ocorra a manutenção de seu papel. 

 

 

  

                                                           
13  A palavra Ethos, de origem grega, tem como significado o caráter moral de hábitos e crenças que distinguem o 

comportamento e as condutas de grupos sociais, exprimindo desta forma um conjunto de valores característicos 

àquele determinado universo. 
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1.2 Cores e Formatos na constituição da imagem: da universidade à 

modernidade em sua organização e revisão  
 

 

No longo contexto histórico de quase dez séculos14 que constitui a história da 

Universidade, incluem-se diversas transformações, resultando em sua solidez e longevidade, 

como apontam Casper e Humboldt (2003), Dias Sobrinho (2010), Demo (2011) e Santos 

(2011).  São cores, formas e desenhos que tornam este quebra-cabeças educacional importante 

para a visão longeva que se espera sobre o ensino, a pesquisa e a ciência aplicada sobre a 

demandas sociais.  

Diante da diversidade de pensamentos, presentes na Universidade, e da capacidade de 

constante renovação, a convergência dos novos meios de pensar e de intervir de maneira direta 

no enriquecimento cultural das nações a torna essencial à medida que a sociedade fica mais 

complexa e mais desenvolvida. Um exemplo é a própria situação de revisão do contexto 

universitário proposto por Wilhelm von Humboldt15 já no século XIX, que influencia ainda a 

universidade enquanto organização e finalidade. 

Assim, a educação – e, por consequência, o conhecimento universitário – se apresenta 

com uma das formas mais autênticas para mitigar qualquer situação de pobreza, exclusão social, 

opressão, guerras ou qualquer outra forma de violência contra a pessoa humana. A ampla defesa 

e a diversificada divulgação nos mais diversos meios de reflexão possibilita que a extensão a 

todos os níveis de educação que podemos imaginar torne mais coesa e necessária a forma de se 

pensar uma sociedade, indo assim ao encontro da necessidade de correta organização social na 

busca de equidade e progresso de uma nação. 

Partimos, assim, do pressuposto da inclusão e do desenvolvimento social que tal 

instituição materializa estando na dianteira da concentração de conhecimentos e no 

desenvolvimento de novos saberes. Humboldt (2003) expõem em seu texto Sobre a 

                                                           
14 Tomando por base a fundação da Universidade de Bolonha em 1088 e seguida pela fundação de tantas outras 

na Europa ao longo dos tempos, como Parma, Paris e Salamanca, para manter o traço histórico do que é 

compreendido como o modelo ocidental de Educação Superior.  
15 O período em que se encontrava Humboldt tem o Iluminismo como pensamento corrente, que, iniciando no 

século anterior e tendo influenciado sua formação, acaba por influenciar a nova configuração de “um articulado 

movimento filosófico, pedagógico e político que captura progressivamente as classes cultas e a burguesia em 

ascensão em diversos países europeus” (REALE, 2005, p. 219), como Itália, França, Alemanha e Inglaterra. Esse 

movimento consistia em confiar na razão humana e considerava o desenvolvimento como o progresso da 

humanidade ao se libertar do doutrinamento moral, religioso e tirano da política. 
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Organização Interna e Externa das Instituições Científicas Superiores em Berlim,16 em 1810, 

o que deveria ser a nova Universidade de Berlim e que, posteriormente, irá influenciar a 

universidade moderna. 

Nessa missão de organizar o conhecimento científico para o bem da humanidade, 

Humboldt esclarece que “a concepção de ensino na Educação Superior não deve se organizar 

em torno do que propriamente significa o ensino em versão dicionarizada, ou seja, como 

transmissão de conhecimentos” (ARAUJO, 2009, p. 75) mas, sim, da relação entre aluno e 

professor no desenvolvimento das ciências e da pesquisa, que suscitará novos conhecimentos e 

novos meios para uma sociedade em constante mudança.  

Ainda, ao explicar como esta Universidade deveria ser mais ativa, inserida na inter-

relação das questões envoltas na pesquisa e implicada no pesquisado, na busca da crítica e do 

pensamento reflexivo, em distintos períodos, aponta que 

os princípios mais importantes de sua organização se encontram na autonomia e na 

liberdade. A atividade intelectual somente progride quando há cooperação, e não 

apenas para que um investigador forneça o que falta ao outro, mas para que o êxito de 

sua atividade entusiasme o próximo (VON HUMBOLDT, 2003, p.80). 

Esse entusiasmo no desenvolvimento das atividades se caracteriza no âmbito da 

Educação Superior e das suas formas de ensino, na possiblidade de prover meios de 

desenvolvimento das pessoas por meio das pesquisas e da divulgação de novos saberes, que, 

“do ponto de vista da formação do sujeito capaz de história própria, individual e coletiva e de 

conveniência igualitária” (DEMO, 2010, p. 13), torna esse processo profundo e propício ao 

desenvolvimento da cidadania cultural, política e econômica.  

Entretanto, ao relacionar o posicionamento da Universidade e todo o contexto social e 

histórico em que está inserido, rever sua função e condições de atuação avança para uma 

necessária compreensão de toda a complexidade existente sobre o tema Educação Superior. 

Ocorre que essa universidade, como alguns autores afirmam (CASPER; HUMBOLDT, 2003; 

DIAS SOBRINHO, 2010; DEMO, 2010; SANTOS, 2011), pode perder suas características de 

universal na junção de conhecimentos ao se atribuir a ela a necessidade de formação superior 

voltada para o trabalho unicamente, substituindo-a por novas formas de acesso ao conhecimento 

dispersas, com suporte de uma rede de pesquisadores e até mesmo das novas tecnologias que 

possibilitam rápido contato e acesso por qualquer pessoa.  

                                                           
16 Esse documento é considerado a carta da universidade moderna ocidental, posicionando a pesquisa e seu maior 

envolvimento social como propulsores da evolução do conhecimento. Wilheim von Humboldt, designado a criar 

a Universidade de Berlim, no século XIX, buscou romper com a forma anterior de organização da educação 

superior, tornando a universidade livre para o pensamento crítico e mantida pelo Estado, mas de forma 

independente e laica. 
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Um novo patamar da Educação Superior, estimulando de forma mais efetiva o pensar e 

a pesquisa, desponta como possível. Seria assim uma forma de repensar a educação e seus 

desafios nas esferas pública e privada, mas mantendo o princípio humboldtiano de relação 

social e desenvolvimentista da Educação Superior nos seus mais diversos segmentos científicos 

ao manter o vínculo entre pesquisa, laboratórios e sala de aula, mas já fora dos limites físicos 

que caracterizam o ambiente sagrado da universidade. Como apresentam Casper e Humboldt 

(2003, p. 42), “para as próprias universidades, o melhor método de transmissão de 

conhecimento e de tecnologia consiste na formação de alunos altamente qualificados, que serão 

capazes de assumir papéis de liderança na indústria e na economia”. 

A Universidade passa assim a apresentar condições de atuar como agente multifacetado 

e pluriversitário, ao prover não somente o conhecimento concentrado dentro de suas barreiras, 

mas também o conhecimento amplo, colaborativo e sem limitações, apoiando-se nas novas 

formas de pensar e de distribuir informação (SANTOS, 2011). Essa seria, assim, uma nova 

maneira de pensar a universidade, diante das frequentes transformações da produção do 

conhecimento.  

Santos (2011, p. 57) ainda cita que tal situação permitiria um novo contrato universitário 

que “parte da premissa que a universidade tem um papel crucial na construção do lugar do país 

num mundo polarizado entre globalizações contraditórias”. A condição apontada remete ao 

desenvolvimento das ações atuais e futuras da Universidade a fim de atender também demandas 

econômicas que contribuam para essa alocação dos países no contexto globalizado. 

Soma-se a esta concepção, sobre a necessária renovação o caráter mutável que a 

universidade deve possuir para atender às mudanças que são impostas diariamente, a necessária 

mudança nas formas de produzir o conhecimento. Reforça esta necessidade as  

mudanças nos modos de produzir e construir o conhecimento a partir da introdução 

das tecnologias no cenário educativo, há formas de acesso à informação, assim como 

há novas formas de relacionamento com o mundo. A universidade, não pode 

simplesmente continuar a reproduzir suas práticas tradicionais, desconsiderando as 

mudanças que não inevitáveis. (AZEVEDO, 2012, p. 86) 

 Ao assumir uma postura renovada na construção de sociedade globalizada como 

copromotora do desenvolvimento necessário para o crescimento econômico e social, a 

Universidade torna-se participante ativa de uma agenda de prioridades necessárias para a 

evolução não só dos saberes, mas também da ampliação do acesso e da difusão dos 

conhecimentos que pode mediar. 

O desenvolvimento para o trabalho e para o enriquecimento gera a necessidade de 

constante releitura do princípio humboldtiano da Educação Superior, ressignificando sua visão 
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para os contextos atuais e aproveitando os avanços técnicos e tecnológicos muitas vezes 

fomentados pela universidade em seus diversos campos de debate. 

Assim, no contexto da sociedade digital e da sociedade da informação, a necessária 

incorporação de novas tecnologias que possibilitem a ampliação de redes de transmissão de 

conhecimentos, associada à constante renovação dos saberes existentes, poderá ser 

desenvolvida e difundida com o uso apropriado das TIC, possibilitando o desenvolvimento das 

nações e de suas riquezas, como invocava Humboldt ainda no século XVIII, porém atualizado 

ao contexto do século XXI. 

 

 

1.3 Encaixes e aproximações: democracia e a Educação Superior no Brasil 
 

 

No Brasil, as condições que possibilitaram o desenvolvimento da Educação Superior e 

da Universidade localmente passam por uma longa trajetória de desafios impostos à própria 

formação da nação e suas situações políticas ao longo de seus quinhentos anos. Entretanto, é 

importante compreender a condição atual dessas duas peças no desenvolvimento social e 

econômico a partir do período mais recente da história democrática brasileira.  

A reabertura democrática, como ficou conhecido o período de transição de uma política 

ditatorial militar para uma democracia de fato, carregava consigo a necessidade de revisão e 

desenvolvimento de sociedade onde “a economia se encontrava em uma profunda crise que, 

posteriormente, tornar-se-ia uma crise política, nos comércios, nas fábricas, levando a 

população a um gradual e silencioso descontentamento” (SEINO; ALGARVE; GOBBO, 2013, 

p.34). 

Justamente neste processo de mudança social-política-econômica o papel da Educação 

Superior e da Universidade surge como importante componente no desenvolvimento de 

econômico e social. Contudo, este caráter de emergencial preterido à Educação Superior 

antecede a abertura à democracia, mesmo se tratando de um tema de interesse do então instalado 

Estado Militar. 

 

 

1.3.1 Formas e padrões: a Educação Superior brasileira e sua emergência  

 

 

Em 1968, houve, por parte da sociedade, uma pressão por expansão de vagas na 

Educação Superior, que era limitada e tida como impeditiva para atender às necessidades do 

enriquecimento nacional tão alardeado pelo governo ditatorial. 



44 
 

Tal situação e o perfil desenvolvimentista empregado pelo Regime Militar 

possibilitaram a criação de  

[...] inúmeras faculdades isoladas, nas regiões onde havia maior demanda, ou seja, na 

periferia das grandes metrópoles e nas cidades de porte médio do interior dos estados 

mais desenvolvidos.  Essa expansão do sistema ocorreu com a aquiescência do 

governo e, no ano de 1980, mais da metade dos alunos de terceiro grau estava 

matriculada em estabelecimentos isolados de ensino superior, sendo 86% em 

faculdades privadas. (OLIVEN, 2002, p. 40) 

Esse aumento no número de instituições privadas veio a reboque da busca incessante, 

pelo Estado, de desenvolver o país do futuro, em que a formação de técnicos, bacharéis e 

licenciados se tornaria a base do crescimento social. Por ser o Estado obrigado a atender a essa 

demanda por educação, mas não prover reservas financeiras para tal, foi por meio da iniciativa 

privada que o atendimento à demanda começa a acontecer, com inúmeras escolas iniciando o 

desenvolvimento de projetos para a Educação Superior e se credenciando como faculdades 

isoladas. 

Diante disso, a necessidade de uma reformulação na organização da Educação Superior 

se apresentou justamente para entender as novas demandas que existiam e se projetavam para 

o início do próximo milênio. A Lei de Diretrizes e Bases de 1971 não apresentava nenhuma 

citação sobre a Educação Superior que contribuísse efetivamente e, com a eminência do 

processo de abertura política em andamento, a chegada de uma nova Constituição acabaria por 

obrigar a reforma no sistema educacional brasileiro. 

Nesse sentido, no esforço do Estado democrático para assegurar o “exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça” (BRASIL, 1988) a educação tem importância destacada nas discussões 

sobre políticas acerca do tema, partindo da Constituição da República Federativa do Brasil, 

passando por reflexões de forma integrada, que tornassem viável aquilo que diversos artigos 

tratavam quanto às garantias de igualdade de acesso e garantia de qualidade em todos os níveis: 

da educação infantil à superior. 

Nesta nova Constituição, no primeiro parágrafo do artigo 205, o Estado assume que a 

“educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação par o trabalho” (BRASIL, 1988). 

Para esse pleno desenvolvimento almejado pelo texto constitucional, com foco na 

questão da pessoa e da sociedade, o ajustamento da organização de todo o sistema educacional 

precisava de diretrizes proporcionalmente abrangentes para as necessidades projetadas. Assim, 
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como cita Souza (2001, p. 75), mal se promulgou a Constituição Federal de 1988 e já houve o 

início das discussões da nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB).  

Após oito anos de debates e alguns pontos discutidos com diferentes categorias da 

educação e revisões extensas, em 1996 o projeto apresentado pelo então senador Darcy 

Ribeiro17 tornou-se lei. 

Inicia-se um novo momento para a educação brasileira com a Lei nº 9.394, publicada 

em 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as novas Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira, que terão como responsabilidade organizar a educação de forma ampla, integrada e 

atenta às realidades locais e globais do país. 

 

 

1.4 Muitas peças para uma imagem – A expansão da oferta de Educação 

Superior 
 

 

Antes da publicação da nova LDB, a Educação Superior apresentava urgências em sua 

organização e oferta, passando a ter sua revisão colocada como prioritária pelo Estado. A 

relativa escassez de vagas em cursos de graduação, somada à situação de questionável qualidade 

das instituições existentes preocupava. Tal situação era manifestada pelo então Ministro da 

Educação do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Paulo Renato Souza, que 

apontava alguns fatores como determinantes para a reorganização urgente. 

Em editorial publicado no jornal O Estado de S. Paulo, intitulado “A Agenda Positiva 

do Ensino Superior” o ministro da Educação elenca os motivos que tornaram emergentes os 

esforços do Estado sobre a revisão da Educação Superior. 

O tamanho do sistema extremamente modesto para as dimensões e necessidades do 

País; o processo de credenciamento de novas instituições burocrático e cartorial, o que 

gerou um sistema sem competição e de baixa qualidade, com reservas de mercado que 

significavam enormes lucros para empresários da educação; a falta de um sistema 

abrangente de avaliação do ensino de graduação; o desafio de modernizar o ensino de 

graduação, superando as distorções e o conservadorismo que se instalaram no sistema; 

e, finalmente , a ineficiência no uso dos recursos públicos na parte federal do sistema 

apesar de sua qualidade superior à das demais instituições no ensino e do seu papel 

relevante na pesquisa. (SOUZA, 1998, p.2) 

Considerando o período entre 1991 e 1995 (INEP, 2011), antes das políticas de expansão 

da Educação Superior implementadas pelo Estado, a taxa média de crescimento no período em 

                                                           
17 Darcy Ribeiro era antropólogo e político. Foi um dos pensadores da educação brasileira. Foi ministro da 

Educação durante o governo João Goulart (1962-1963) e idealizou a Universidade de Brasília de qual foi reitor. 

Entre 1991 e 1997 exerceu o cargo de Senador onde foi responsável pela proposta e coordenação dos debates sobre 

a nova LDB. 
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relação às matrículas em cursos de graduação era de 2,37%, com concentração baixa em 

instituições públicas (federais, estaduais e municipais). Neste mesmo período, as IES privadas 

correspondiam a 71,4% das instituições credenciadas no país, entretanto com um restrito 

número de vagas, era improvável alcançar um maior número de diplomadas em cursos 

superiores. 

Ainda sobre a visão apresentada por Souza (2002), a afirmação sobre a modesta 

dimensão da oferta de cursos superior apoia-se na comparação feita em relação a outros 

sistemas educacionais latino americanos, com o mexicano, argentino ou chileno, que até 1994 

possuíam um a proporção duas vezes maior (SOUZA, 1998) de alunos matriculados que a 

população jovem apta a ingressar em um curso superior. Assim, a “reconfiguração da educação 

superior no Brasil, baseia-se em uma política de diversificação e diferenciação, que associa 

flexibilidade, competitividade e avaliação, objetivando uma expansão acelerada do sistema” 

(CATANI; OLIVEIRA, 2002, p. 49).  

Nesta reconfiguração ocorre, antes mesmo da publicação da nova LDB, a criação do 

Conselho Nacional de Educação e a redefinição das bases relacionadas a credenciamento e 

recredenciamento de Instituições de Ensino Superior (IES), além do lançamento das bases a um 

processo de avaliação de desempenho dos cursos em oferta. Tal condição permitiu um acelerado 

processo de expansão no número de IES pelo país e, consequentemente, de cursos de graduação. 

A expansão no número de instituições privadas credenciadas foi inversamente maior 

aos investimentos realizados pelo Estado, pois enquanto o número de IES públicas apresentava 

uma redução no número de novas unidades educacionais, ficando em praticamente zero o 

número de instituições criadas em determinados períodos, no grupo de IES privadas o 

crescimento chegou a ultrapassar a casa dos 10% nos anos seguintes à implantação destas 

políticas. 

De forma global, levando em consideração os prazos e trâmites legais entre os anos de 

1995 e 2003, o número de IES credenciadas foi recorde quando analisados os dados divulgados 

pelo INEP. A situação de instituições credenciadas, entre públicas e privadas, cresceu 108%, 

com destaque às IES Privadas que aumentaram de poucas 684 Faculdades, Centros 

Universitários ou Universidades em 1995, para mais de 1652 instituições ao final de 2003. Um 

crescimento de 142% no período. 

No âmbito da IES públicas o cenário, no mesmo período, apresentava uma redução na 

participação do Estado na oferta de cursos e programas de Educação Superior. Tal situação fora 
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alvo de críticas, já que havia uma política de expansão com forte lastro na questão de ampliação 

do acesso da população. 

Somente a partir de 2004 inicia-se um processo de criação de universidades públicas 

pelo governo Lula (2004-2011), buscando interiorizar a oferta de cursos com campus no interior 

do nordeste brasileiro, criando da Universidade Federal do Vale do São Francisco, ou mesmo 

ampliando políticas de intercâmbio com o MERCOSUL ao criar a Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana – UNILA, na região sul do país. Ainda conta na ação desse 

governo a transformação de Escolas Agrotécnicas, CEFET e escolas vinculadas às 

Universidades Federais das diferentes regiões do país, em Institutos Federais de Educação 

Ciência e Tecnologia – IFET, o que contribuiu para o aumento do número de IES públicas num 

curto período. 

 

Tabela 1 – Evolução de IES credenciadas, Brasil – 1995 a 2005 

Ano 
Nº de IES % de IES % de crescimento anual 

Públicas Privadas Total Públicas Privadas Públicas Privadas Total 

1995 210 684 894 23,5 76,5 -17,3 8,1 0,8 

1996 211 711 922 22,9 77,1 0,5 3,9 3,1 

1997 211 689 900 23,4 76,6 0,0 -3,1 -2,4 

1998 209 764 973 21,5 78,5 -0,9 10,9 8,1 

1999 192 905 1097 17,5 82,5 -8,1 18,5 12,7 

2000 176 1004 1180 14,9 85,1 -8,3 10,9 7,6 

2001 183 1208 1391 13,2 86,8 4,0 20,3 17,9 

2002 195 1442 1637 11,9 88,1 6,6 19,4 17,7 

2003 207 1652 1859 11,1 88,9 6,2 14,6 13,6 

2004 224 1789 2013 11,1 88,9 8,2 8,3 8,3 

2005 231 1934 2165 10,7 89,3 3,1 8,1 7,6 

Dados extraídos do Censo da Educação Superior entre 1995 e 2005. 

Tabela 1 – Evolução de IES credenciadas no Brasil, segundo o Censo da Educação Superior – Inep  

 

Entretanto, retornando à análise do período de expansão da Educação Superior pelo 

governo Fernando Henrique Cardoso, é possível perceber uma série de diferenças no decorrer 

dos anos em relação a situação de número de IES e matrículas. 

O movimento de aceleração é facilmente percebido quando observada a evolução de 

matrículas a partir de 1995, observando-se o período de 10 anos. Percebe-se um crescimento 

acentuado, alcançando crescimento de 160% nas matrículas em cursos de graduação. Em uma 

década houve o aumento em mais de um milhão de estudantes matriculados em cursos 

superiores – não considerando os casos de cursos sequenciais previstos pela LDB.  
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Parte desse aumento reflete as políticas de abertura de novas IES pelo país, como a 

elevação no número de credenciamentos, principalmente na região Norte e Nordeste, além de 

possibilitar a chegada ao interior do país a oferta de cursos. Soma-se a essa situação, também, 

as alterações nas políticas de educação básica, que acabaram por incluir um número maior de 

pessoas no ensino médio, e consequentemente mais pessoas aptas ao acesso à Educação 

Superior e alteração da condição de suas formações. 

Numa análise histórica, é importante registar a retração no número de matrículas nos 

primeiros anos da década de 1990, que acaba por tornar as medidas de expansão do ensino 

emergenciais na concepção do Estado.  

 

Tabela 2 – Total de matrículas em cursos de graduação, Brasil – 1991 a 2000 

Ano 

Matrículas 

Presencial 

(em milhares) 

Crescimento Anual 

Total 

(%) 

1995 1.759.703 5,94% 

1996 1.868.529 6,18% 

1997 1.945.615 4,13% 

1998 2.125.958 9,27% 

1999 2.369.945 11,48% 

2000 2.694.245 13,68% 

2001 3.030.754 12,69 

2002 3.479.913 15,96 

2003 3.887.022 11,82 

2004 4.163.733 7,27 

2005 4.453.156 8,16 

Dados extraídos do Censo da Educação Superior entre 1995 e 2005. 

Tabela 2 – Evolução de IES credenciadas no Brasil, segundo o Censo da Educação Superior – Inep  

 

Quando observada a situação após esse período, expandindo a análise para os anos 

posteriores, percebe-se que este crescimento continua de maneira intensa por pouco mais de 

uma década, até 2008, quando fatores econômicos18 interferem na condição de procura por 

cursos de graduação.  

A evolução de matrículas em cursos de graduação no Brasil tem um crescimento 

vigoroso nos dez anos seguintes à implantação de medidas de abertura do mercado educacional. 

Em 2014, o ´Brasil alcançou a marca de 7.828.013 alunos em curso superior, presencial ou a 

                                                           
18 Em 2008 uma crise econômica iniciada no mercado financeiro norte americano acaba por refletir em toda 

economia mundial, resultando em recuo em investimentos e incertezas relacionadas principalmente à manutenção 

de empregos no Brasil. 
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distância em todos os tipos de instituições credenciadas (Faculdades, Centros Universitários, 

Universidades). Neste mesmo ano, mais de 80% das matrículas são realizadas em IES privadas, 

reflexo do processo de expansão iniciado em 1995 e pela modernizante LDB em vigência. 

Tal condição de evolução acelerada e o crescimento exponencial, quando observado o 

período de pouco mais de vinte anos, abre precedentes diversos na situação de oferta e qualidade 

das IES que torna necessária uma ação do Estado como forma de qualificar programas e 

instituições já credenciadas e requalificar processos avaliativos e processos regulatórios. 

 

Gráfico 1 - Evolução de matrículas em cursos de graduação – Brasil, 1991 e 2014 

 

Fonte: Censo da Educação Superior entre 1991 e 2014. Evolução total de matrículas em cursos de graduação no Brasil, 

segundo o Censo da Educação Superior – Inep  

 

Vale ressaltar que no quadro evolutivo das matrículas em cursos de graduação há o 

fenômeno da Educação a Distância, considerando os períodos a partir de 2002, pois é a partir 

desse período temporal que surgem os primeiros programas de curso oferecidos de forma 

organizada, principalmente para atender às demandas do Estado quanto à formação de 

professores da educação básica como parte dos esforços de qualificação do quadro de 

professores que já atuavam em sala de aula. 
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1.4.1 Junções: A LDB e seu papel na Educação Superior 

 

 

A publicação da LDB por meio da Lei nº 9.394, publicada em 20 de dezembro de 1996, 

apresentou avanços em todos os ramos da educação, em especial, na Educação Superior, 

denotando mais progressos do que retrocessos. Entre suas características gerais estão a abertura, 

a flexibilidade, com fortes tinturas antiburocráticas e anticartoriais, mostrando-se democrática 

e ao mesmo tempo genérica nas questões propositivas ao não se preocupar em prever ou prover 

(SOUZA, 2001) ações que permitam maior autonomia para organização e funcionamento das 

instituições.  

A nova LBD permitiu avanços, por exemplo, ao tratar a Educação a Distância de forma 

mais ampla, com sua previsibilidade para todos os níveis, principalmente na Educação Superior, 

tanto na graduação quanto na pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

A previsão da Educação a Distância, até então restrita ao uso em Educação de Jovens e 

Adultos, na LDB de 1971, permitiu que a expansão das vagas na Educação Superior tomasse 

proporções ainda mais céleres, buscando atender demandas reprimidas em todo o país, porém 

muitos debates aconteciam sobre sua efetividade. Ao comparar o uso da Educação a Distância 

com o verificado em outras nações, Souza (2001) explicita que esse momento político, 

econômico e social é adequado para a  

valorização da Educação a Distância, matéria em que o Brasil apresenta atrasos 

consideráveis em relação a países até mesmo da América Latina. Na cabeça de muitos 

educadores e administradores, Educação a Distância lembra curso facilitário e, por 

conta disso, amarra-se o seu desenvolvimento, que seria de interesse social num país 

de desescolarizados, como é o Brasil. O assunto é tratado no artigo 80. Apesar de 

dignificar a Educação a Distância, a lei exagera ao exigir o credenciamento pelos 

órgãos do MEC das escolas que venham a praticá-la. É uma centralização 

desnecessária e prejudicial que traz no bojo o risco de obstacular muitas iniciativas de 

interesse do ensino, além de ser inútil, dados os avanços da Internet. (SOUZA, (2001, 

p. 78-9) 

O que talvez não se previsse fosse uma expansão tão grande da Educação a Distância 

em diversos segmentos, principalmente na Educação Superior.  

A globalização obriga a busca de novos conhecimentos pela incessante manutenção da 

empregabilidade, e é por meio das tecnologias e da Internet que a educação rompe a barreira 

das salas de aula – algo que a LDB previu em seu artigo 80, mas somente foi regulamentado 

nove anos depois, em 2005. Gómez (2015) reforça que essa situação é resultante de 

transformações importantes ocorridas no que chama de três áreas substanciais da vida social: 

“o âmbito da produção/consumo (economia), o âmbito do poder (político) e o âmbito da 

experiência cotidiana (sociedade e cultura) ”.  
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Se compreendidos os aspectos sociais e econômicos nos quais o Brasil se encontrava no 

período de organização da LDB, é possível compreender que os anseios sobre o 

desenvolvimento do país por meio da educação eram evidenciados ali numa perspectiva de 

ampliação de riquezas e de melhoria social. 

Além desses avanços, outro ponto relevante na nova LDB foi a atenção relacionada à 

qualidade ao comprometer-se em assegurar um processo nacional de avaliação do rendimento 

escolar em todos os níveis e a definição de padrões mínimos de qualidade a fim de permitir que 

a abrangência prevista em seus primeiros artigos fosse alcançada de maneira universal. 

Mas essa condição do Estado ser o garantidor da qualidade daquilo que é ofertado, no 

caso específico da Educação Superior, tanto no âmbito público quanto no privado, acaba por se 

traduzir em formas de avaliar e qualificar programas, professores e políticas que, ao longo do 

tempo, tomam formas distintas às necessidades sociais e econômicas ao qual o país se depara. 

Para que esta condição de um Estado Avaliador pudesse ocorrer, “um dos pontos mais 

polêmicos da nova LDB, e que trata de inovação contundente, refere-se à implementação de 

uma sistemática de avaliação periódica de qualidade (anual) de cursos e instituições” 

(ARTHUS, 2013, p.100) que terá um intrincado processo de normativas, referenciais e 

instrumentos que servirão de condutor das práticas que serão adotadas ao longo das primeiras 

décadas dos anos 2000. 

Somado a este processo de avaliação que se inicia na Educação Superior, está o novo 

contexto de globalização e sociedade da informação, que traz um novo desafio: ser plural, 

acessível e socialmente relevante para o desenvolvimento da nação. 

A condição de tornar acessível e plural transforma, de certa maneira, o processo 

avaliativo das IES em algo corretivo (condenatório, talvez) quando observadas as normas e 

instrumentos propugnados e aplicados ao processo regulatório. 

Abre-se, assim, a discussão sobre a avaliação enquanto recursos eficiente e contributivo 

para a evolução e inovação da educação, colaborando com a qualificação e constante revisão 

de processos e demandas à volta sobre os temas educacionais. Dessa forma, a avaliação poderia 

passar para uma condição meio de revisão da forma como se organiza a Educação Superior 

Brasileira e indutora de uma reposicionada Universidade no Brasil diante dos desafios dispostos 

enquanto sociedade. 

Mas é preciso também compreender o que é avaliar. 
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CAPÍTULO 2 – AVALIAR AS PEÇAS PARA PROSSEGUIR 
 

 

Avaliar as peças, compreender a quais grupos pertencem tais imagens ou desenhos 

presentes nas peças leva a um exercício de avaliação sobre como cada parte do quebra-cabeça 

se encaixará na composição da imagem, a partir de sua diversidade. Tal condição de avaliação 

sobre as partes permite conceber um planejamento sobre quais caminhos tomar para alcançar a 

imagem concebida. 

Este processo de separação, que ao mesmo tempo leva ao agrupamento por 

especificidades e também ao entendimento sobre como poderá ser realizada as etapas de 

montagem, pode ser transposta a condição de avaliação da Educação, e no caso específico deste 

trabalho, à Educação Superior. 

O ato de avaliar tem em si uma amplitude de possibilidades e variáveis que poderão 

atender a distintas condições e visões sobre o mesmo tema. Numa forma bem contextualizada 

sobre o ato de avaliar, Georges Balandier destaca que  

Na sua acepção moderna, a mais geral por resvalamento para a ideologia, o “avaliar” 

diz o modo da sociedade, o modo de atribuição dos estatutos, de retribuição no sentido 

amplo, de classificação das coletividades e dos indivíduos, manifestando o seu grau 

de acesso ao poder. (BALANDIER, 2015, p. 13) 

Tal classificação de coletividade reflete em muito a necessidade de retribuição ou 

publicidade por parte do Estado quanto a ações tomadas sobre políticas relacionadas ao 

atendimento pela Educação Superior de anseios de formação, emprego e desenvolvimento que 

possam alterar a realidade social do país, e implementadas numa clara utilização da avaliação 

como resultado de um processo. 

No processo de avaliação da Educação, há um peso sobre aquilo que será avaliado, o 

que torna “indissociável o jogo de poder” (MARTUCCELLI, 2015, p.44) que, ao se alicerçar 

como de importância indelével, tal condição pode acabar por trazer à discussão o inavaliável - 

“aquilo que escapa à ilusão sob a qual se erige o sistema de avaliação” (SARTI, 2015, p. 9) 

como a representatividade social e econômica para o micro e macro ambiente em que se está 

inserido. 

Nesse sentido, a avaliação passa a apresentar um caráter muito maior de qualificação e 

controle, ultrapassando muitas vezes a compreensão sobre orientação para a natureza real a que 

se destina. Na situação da Educação Superior brasileira, os contextos envolvidos na avaliação 

consumam um sistema de validação e revalidação de informações que, talvez, busque assegurar 

as informações obtidas ao longo de um processo que, como já discutiam Sarti (2015) e 
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Martucelli (2015) pode acabar numa representação de forças de poder e discussões que não 

avaliem de fato o que é proposto. 

 

 

2.1 A avaliação na LDB de 1996 
 

 

A publicação da LDB de 1996 coloca a avaliação como instrumento de controle e 

aferição de qualidade de um sistema educacional integrado e preocupado com a situação de 

oferta e atendimento aos parâmetros criados posteriormente. 

De qualquer forma, “esta lei possui um status diferenciado. É, no cenário da política 

educacional brasileira, a maior de todas as políticas públicas regulatórias, pois sua estrutura 

define as relações, os acordos e os conflitos que podem se desenrolar no âmbito da educação 

brasileira” (SANTOS, 2014, p.30). 

Entretanto, sobretudo nas questões que envolvem a Educação Superior brasileira, o 

processo de avaliação apresenta uma ligação entre políticas e necessidades históricas e 

econômicas comuns a qualquer nação e, neste aspecto, algumas situações apresentam real 

necessidade de compreensão dos contextos envolvidos a fim de evitar que se crie certa ilusão a 

partir do sistema de avaliação. 

 

 

2.2 Avaliando as peças da Educação Superior do Brasil 
 

 

No processo de organização da Educação Superior brasileira, esforços sobre políticas 

que permitissem uma melhor estruturação das instituições, programas e cursos possibilitou o 

amadurecimento de uma visão avaliadora fortemente voltada para a reflexão da real capacidade 

de atendimento às demandas sociais que recaiam sobre a Universidade e ainda um 

enfrentamento sobre a crise na qual as IES públicas se encontravam no tocante a questões 

financeiras e administrativas. É a partir dessas situações que se manifesta a criação de um 

processo de avaliação institucional que permite uma revisão do sistema de Educação Superior 

no Brasil. 

Dois aspectos determinaram a existência das avaliações institucionais nas 

universidades brasileiras. O primeiro, de ordem política, se refere às sucessivas crises 

vividas pelas universidades públicas federais nos últimos trinta anos e à massificação 

do ensino, em função da expansão desordenada do ensino superior privado.  

[...] O segundo, refere-se à necessidade de a universidade conhecer sua real condição 

técnica para o cumprimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando 

a melhoria de sua performance e da qualidade de seus serviços e produtos, bem como 

prestar contas à sociedade. (LOPES, 2001, p. 11) 



54 
 

A realização de uma revisão se mostrava necessária, porém esta situação encontrou 

grande resistência por parte de dirigentes e instituições de educação superior, sobretudo as 

públicas (DIAS SOBRINHO, 2003). Nos períodos da gestão de Itamar Franco (1992-1994) e 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) houve uma ampliação no diálogo sobre a urgente 

necessidade de organização de um processo que colaborasse sobremaneira para o crescimento 

do país dentro das metas definidas pelo governo, principalmente ampliando o acesso à educação 

superior – resultando assim na expansão do sistema. 

Esta busca por resultados num amplo "conjunto de mecanismos e procedimentos de 

avaliação" (CATANI; OLIVEIRA, 2002, p. 59) somada a "falta de um sistema abrangente de 

avaliação do ensino de graduação" (SOUZA, 1998, p 2) proporcionou a criação de políticas que 

assegurassem maior controle e acompanhamento sobre o desenvolvimento da educação 

superior. Neste processo de organização de políticas, surge o Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB)19 com a possibilidade de resgate à 

legitimidade da avaliação sobre organização e parametrização de como qualificar a educação 

superior. 

O PAIUB, então, foi o resultado de “um amplo acordo entre instituições de educação 

superior, de todas as naturezas jurídicas ou administrativas e de todos os quadrantes do país, 

com as autoridades do Ministério da Educação (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 82), entretanto a 

forma gradual de construção, como foi organizado tal programa e a diversificação de textos, 

orientações e instrumentos distanciavam do propósito inicial. 

A criação de um modelo de avaliação institucional a partir do pensamento integrado 

sobre a educação nacional surge a partir da Lei de Diretrizes e Base (LDB) de 1996. É neste 

momento que a organização conjunta de diretrizes sobre todos os níveis educacionais permite 

a condução de novas políticas, principalmente objetivando a qualidade. 

A partir da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases, a ênfase 

nos procedimentos de avaliação, e consequente melhoria da qualidade e a acreditação de 

instituições e seus cursos, remete aos desafios amplamente discutidos por Organismos 

Internacionais, como Banco Mundial e UNESCO como importante via de reestruturação da 

educação como um todo, mas principalmente na Educação Superior. Assim, o Estado passa a 

compreender que  

[...] com a emergência de um mercado educacional globalizado, as reformas neste 

nível de ensino se dinamizaram, de modo especial diversificando os provedores, os 

                                                           
19 O PAIUB tem sua organização e implantação entre os anos de 1993 e 1994, com ampla colaboração da USAID 

(Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional) que realizou, por meio de consultorias ao 

MEC, as sugestões de revisão do processo educacional brasileiro ao longo da década de 1990. 
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tipos de instituições, os perfis dos docentes, disponibilizando novas ofertas 

educativas, ampliando as matrículas e apresentando um aumento crescente das 

demandas e da competitividade. Por outro lado, a globalização educacional e a 

internacionalização do conhecimento, em resposta aos desafios da globalização 

econômica, trazem consigo o enorme desafio de a educação superior conciliar as 

exigências de qualidade e inovação com as necessidades de ampliar o acesso e 

diminuir as assimetrias sociais. 
Nesse quadro de aceleradas mudanças econômicas e sociais e de reformas das 

instituições educacionais, mais explicitamente as que se dedicam à formação dos 

indivíduos e à produção de conhecimentos e técnicas, vistos hoje como valiosos 

capitais econômicos, ganham centralidade, em todos os países que buscam 

modernizar-se, os processos de avaliação e de regulação da educação superior. 

(BRASIL, 2009, p. 24) 

Nesta perspectiva de atendimento a emergência no acesso à Educação Superior e ao 

acompanhamento sobre a expansão do sistema, a adoção de medidas eficientes sobre a 

avaliação de cursos e instituições era necessária. Com isso se tornou importante a experiência 

obtida com o PAIUB, enquanto avaliação institucional, e da CAPES, quanto à avaliação dos 

cursos de pós-graduação, possibilitando assim um avanço na organização de uma política 

integrada de avaliação das IES. 

As diretrizes da política educacional adotada, a partir da LDB, têm na avaliação 

relevância para a organização e definição de políticas relacionadas a educação. Como é previsto 

em seu Art. 9º, inciso V, determina à União “coletar, analisar e disseminar informações sobre 

a educação” (BRASIL, 1996) a organização de instrumentos e normativas que regulem o 

processo de avaliação, importante para correto ordenamento qualitativo daquilo que será 

apresentado à sociedade. 

Na condição de organização e coordenação do processo de averiguação das condições 

de qualidade das IES, o INEP assume posição semelhante à uma agência reguladora quando o 

Decreto nº 3.860, de 9 de julho de 2001, define as regras de organização e avaliação de cursos 

e instituições do ensino superior e reordena as competências do Ministério da Educação, do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e do próprio INEP. 

Este decreto acaba por conceber os pontos que compõem o processo organização e 

avaliação das IES ao determinar que a avaliação deverá contemplar: indicadores de desempenho 

global; avaliação institucional de desempenho individual; avaliação dos cursos superiores 

mediante análise do Exame Nacional de Cursos (ENC)20 - que se tornará o ENADE 

posteriormente - e também sobre questões como a organização didático-pedagógica, corpo 

docente, instalações físicas e bibliotecas. 

                                                           
20 O ENC tinha como objetivo medir as aprendizagens realizadas em cada curso pelos estudantes de último, com 

a finalidade de avaliar o curso externamente, e não o aluno. Este exame originou o Ranking Nacional de 

Instituições de Educação Superior no país, algo desejado pelo Estado já na organização do processo de expansão 

da Educação Superior Nacional.  
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A situação de emergência na organização de uma forma de avaliar e organizar a questão 

da Educação Superior apresenta tamanha importância por parte do Estado que em 2003 foi 

criada a Medida Provisória nº 147, instituindo o Sistema Nacional de Avaliação e Progresso do 

Ensino Superior, que busca coerência na avaliação da capacidade das instituições e do processo 

de ensino e produção de ensino associada à responsabilidade social a qual as IES teriam. 

Na busca pela coerência nas questões avaliativas, tal Medida Provisória é revista e 

ampliada em certos pontos, surgindo como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) por meio da publicação da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e regulado 

através da Portaria nº 2.051, de 09 de julho de 2004. 

O Ministério da Educação, ao descrever os objetivos de organizar a questão avaliativa 

da Educação Superior, à época, enfatiza que  

Ao regular tais características, as discussões sobre um sistema capaz de aprofundar os 

compromissos sociais e a responsabilidade das instituições, a construção de uma 

proposta do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior surge 

objetivamente, com a necessidade de assegurar, entre outras coisas, a integração das 

dimensões internas e externas, particular e global, somativo e formativo, quantitativo 

e qualitativo e os diversos objetos e objetivos da avaliação. O sistema de avaliação 

deve articular, de forma coerente, concepções, objetivos, metodologias, práticas, 

agentes da comunidade acadêmica e de instâncias do governo. Resguardadas as 

especificidades, os graus de autoridade e as responsabilidades de cada grupo de 

agentes, o sistema de avaliação é uma construção a ser assumida coletivamente, com 

funções de informação para tomadas de decisão de caráter político, pedagógico e 

administrativo, melhoria institucional, auto regulação, emancipação, elevação da 

capacidade educativa e do cumprimento das demais funções públicas. (BRASIL, 

2009, p. 91-92) 

Nesse contexto, organiza-se um sistema formado por três componentes principais: a 

avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes, tornando-se assim um 

complexo de medidas que buscam determinar as condições de atendimento da oferta de cursos, 

propostas sociais e sustentabilidade quanto ao desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

 

2.3 Reorganizando peças: uma nova organização de avaliação 
 

 

Por meio da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, se instituiu um sistema reunindo os 

objetivos já previstos na LDB e no PNE, além da Constituição Federal de 1988. Na gênese da 

proposta, é possível identificar no SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior concepções e princípios presentes no PAIUB dada sua qualidade (TOGNARELLI, 

2010, p. 114), sendo esta referência obrigatória durante o processo de elaboração do novo 

sistema. 
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 No Art. 1º, em seu primeiro parágrafo, encontramos a clara definição de tal sistema 

fixando que: 

§1º O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 

educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos 

valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional. (BRASIL, 2004). 

Ao trazer em sua finalidade “a melhoria da qualidade da educação superior” e “a 

orientação da expansão da sua oferta” o SINAES fixa a ideia de Estado Avaliador, amplamente 

debatida no início dos anos 1990, ao organizar-se enquanto um amplo sistema, complexo em 

sua concepção e com funções definidas.  

Fora isso, dentro da perspectiva de contínua expansão da Educação Superior,  

a proposta de operação e uniformização do marco legal regulatório - que teria a 

finalidade de elevar todas as instituições de ensino superior para um padrão de 

mercado concorrencial único, de mesmo nível - é concebida como condição 

fundamental para atração de novos investimentos estrangeiros no setor da educação 

superior, capazes de promover a acalentada expansão “com qualidade”, como choque 

gerencial e concorrencial entre as instituições ofertantes. (ARTHUS, 2013, p. 165) 

Todavia, esta percepção de manutenção de qualidade somada à expansão e até abertura 

de mercado, demanda uma organização de recursos, dados, instrumentos que traduzam tais 

conceitos de qualidade.  

Para que houvesse uma organização legal e também próxima às necessidades avaliativas 

recorrentes de novas realidades encontradas no desenvolvimento da Educação Superior, em 

julho de 2014 foi criada a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), 

que tem suas atribuições previstas através da Portaria nº 2.051. Esta comissão é a responsável 

pela implantação SINAES e por todo o desenvolvimento das ações de avaliação. 

A criação desta comissão, e por consequência a operacionalização do SINAES, 

apresentava como preocupação os fatos relacionados ao que o Estado chama de “desordenada 

expansão do sistema de educação superior” entre os anos de 1996 e 2004. 

Nas últimas duas décadas, a desordenada expansão do sistema de educação superior 

no Brasil passou a exigir do Estado instrumentos de avaliação suficientemente 

vigorosos que estabeleçam para as Instituições de Educação Superior (IES) níveis de 

qualidade capazes de corresponder às demandas legítimas da população estudantil e, 

ao mesmo tempo, que atendam a critérios científicos e acadêmicos reconhecidos 

internacionalmente. Ademais, a supervisão das IES pelo MEC necessitava aperfeiçoar 

mecanismos de regulação, tendo como referencial básico o ciclo avaliativo do 

SINAES, para apreender as especificidades do sistema de educação superior brasileiro 

em sua diversidade institucional. (TRINDADE, 2007, p.11-12). 

Ao regular tais características, as discussões sobre um sistema capaz de aprofundar os 

compromissos sociais e a responsabilidade das instituições, o SINAES surge objetivamente, 

com a necessidade de 
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assegurar, entre outras coisas, a integração das dimensões internas e externas, 

particular e global, somativo e formativo, quantitativo e qualitativo e os diversos 

objetos e objetivos da avaliação. O sistema de avaliação deve articular, de forma 

coerente, concepções, objetivos, metodologias, práticas, agentes da comunidade 

acadêmica e de instâncias do governo. Resguardadas as especificidades, os graus de 

autoridade e as responsabilidades de cada grupo de agentes, o sistema de avaliação é 

uma construção a ser assumida coletivamente, com funções de informação para 

tomadas de decisão de caráter político, pedagógico e administrativo, melhoria 

institucional, autorregulação, emancipação, elevação da capacidade educativa e do 

cumprimento das demais funções públicas. (BRASIL, 2009, p. 91-92). 

A compreensão sobre coletividade participante, integração dimensional interna e 

externa e também a divisão de responsabilidades entre as esferas pública e privadas, para 

aferição das qualidades e fraquezas de todo o processo educacional, resulta na organização de 

um processo de avaliação compartilhado entre Avaliação Interna e Avaliação Externa das IES. 

A primeira condição, sobre a Avaliação Interna, cria a figura da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) que conduzirá os “processos de avaliação internos da instituição, de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP” (BRASIL, 2004) e irá, 

de forma autônoma, atuar de maneira a manter um processo de avaliação, análise e 

implementação de melhorias que possam contribuir para que a IES atinja níveis de qualidade 

cada vez maiores. 

A grande colaboração da CPA, de forma institucional nesta condição, resultaria na 

geração de um “grande volume de informações, as quais, muitas vezes, se transformam em 

dados” (SANTOS, 2014, p. 84) com a finalidade de indicar ao MEC situações sobre o clima 

institucional e condições de infraestrutura pela ótica de docentes e discentes. Tal situação, além 

de criar um comprometimento institucional de melhoria contínua através destas avaliações 

internas, atende à execução do PDI que a instituição se comprometeu a realizar num 

determinado período. 

Contudo, a Avaliação Interna permite somente o acompanhamento do Estado sobre as 

metas apresentadas pela própria IES através de seu PDI e de questões apresentadas com de 

adequação necessárias no entendimento da IES. Cursos e outras condições sobre o 

funcionamento da IES, com uma visão de maneira aprofundada naquilo que se propõem, são 

abordadas somente na questão da Avaliação Externa, composta por Avaliadores Externos AD 

hoc21 do INEP/MEC, designados para verificar as condições dimensionadas através de 

Instrumentos Avaliativos que organizam em Dimensões todos os pontos previstos no SINAES 

como qualificáveis. 

                                                           
21 AD hoc é uma expressão latina que significa “determinado para isso”. Ou seja, aquele que é determinado por 

alguém para algo específico. 
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Além disso, a avaliação através de amostragem de avaliação de alunos no ENADE se 

soma a todo o complexo sistema criado.  

Os resultados do ENADE, com seus Conceitos Preliminares de Curso (CPC) e Índice 

Diferencial de Desempenho (IDD)22, com as Avaliações Externas In loco e seus instrumentos 

avaliativos para diversas situações resultarão em análises, relatórios e pareceres que 

determinam as condições de funcionamento de instituições e cursos. 

Dessa forma, a ordenação do conjunto regulatório tem seu papel preponderante para a 

organização do sistema de Educação Superior dentro de um padrão aceito pelo Estado 

Avaliador, mas a lógica destas peças exige uma atenta compreensão de seu agrupamento para 

validação. 

No conjunto de organização de processos avaliativos que permitissem um melhor 

acompanhamento governamental, e também a aferição das condições ao qual alunos e 

instituições pudessem ter qualificadas suas competências, o SINAES buscou evitar a 

fragmentação gradualista de outras legislações através de uma orientação clara sobre processos 

e procedimentos. 

A implantação do sistema de avaliação institucional da educação superior brasileira, 

que opera no âmbito do SINAES, é original porque combina massificação e 

padronização do consumo com massificação e padronização da oferta e produção dos 

serviços educacionais. É uma espécie de “fordismo regulacionista”, aplicado à 

educação superior. Os cálculos e métricas avaliativo regulatórias do SINAES são 

semelhantes aos mesmos utilizados em Controle Estatísticos de Processos de Gestão 

da Qualidade industriais: padronização industrial controlada de massa. (ARTHUS, 

2013, p. 161-162) 

Esta necessidade de controle estatístico semelhante aos padrões amplamente difundidos 

na Indústria e pela Administração, como cita Arthus (2013), é uma maneira de agrupar 

informações e situações que possibilitem compreender de forma mais profunda determinadas 

características que se pretende qualificar.  

Ainda, segundo Reginaldo Arthus (2013), esta condição somente possibilita um 

afastamento dos objetivos de inclusão social e acessibilidade previstos pela LDB e até mesmo 

pela Constituição Federal em nome de uma organização qualitativa de fato. Do ponto de vista 

político, o SINAES é um instrumento de validação técnica, “de apoio à ação dos órgãos do 

                                                           
22 O CPC e o IGC são valores atribuídos as instituições sobre os cursos avaliados dentro de Ciclos Avaliativos 

definidos pelo INEP no processo de avaliação do ENADE. Através do CPC cursos de graduação são avaliados 

quanto sua regularidade frente aos objetivos do Estado quanto ao grau de desenvolvimento de conhecimento para 

aquela determinada área pelos estudantes. Na condição de um curso adequado, recebendo conceito maior ou igual 

a 3, o curso pode ser reconhecido ou ter sua renovação de reconhecimento realizada sem a necessidade de uma 

“auditoria” para averiguação de incoerências. Além deste índice, o IGC é um indicador de progressão comparada 

sobre um mesmo curso em outras avaliações, permitindo maior compreensão sobre a evolução institucional sobre 

o desenvolvimento do programa de cursos. 
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MEC ligados à educação superior, especialmente a Secretaria de Ensino Superior do MEC e o 

Conselho Nacional de Educação” (SANTOS, 2014, p.83) fornecendo assim suporte e 

legitimação de políticas empreendidas pelo governo federal no campo da Educação Superior.  

Torna-se assim, o SINAES, o composto de uma tríade: avaliação, regulação e 

supervisão. 

Ao se organizar neste sentido, a avaliação passa a se apoiar numa série de instrumentos 

componentes do SINAES, direcionadores das verificações de qualidade a partir da tríade que 

constituem assim o sistema. 

 

 

2.4 O agrupamento de peças por proximidade – ENADE e Instrumentos 

Avaliativos como referencial de qualidade 
 

 
No es sencillo explicitar todas las dimensiones de la calidad de la educación pero 

debemos pensar que las más importantes tienen que ver com loa atributos de nuestros 

docentes y estudiantes y en menor medida, pero com peso significativo, juegan un 

papel decisivo la gestión y la infraestructura de los medios disponibles23. 

(GOTTIFREDI, 2003, p.81) 

A qualidade somente é possível de aferição quando compreendido um conjunto de 

fatores que permitam construir dados mensuráveis e comparáveis ao longo do tempo para que 

se verifiquem avanços e retrocessos num sistema. Na realidade descrita, da Educação Superior 

ser parte de uma engrenagem de desenvolvimento socioeconômico, compreender a qualidade, 

a flexibilidade e a diversidade que estão envoltas na atuação das IES são essenciais para uma 

correta análise da qualidade.  

As particularidades do sistema avaliativo criado a partir do SINAES acaba por 

evidenciar maior representatividade do Estado Avaliador, na situação da Avaliação Externa, a 

partir de referenciais que são criados objetivando a identificação de um conceito que determine 

a qualidade de um curso de uma IES. 

O ENADE, como uma das pontas da avaliação de qualidade, apresenta a análise 

amostral do desempenho dos estudantes organizada por ciclos. Esta organização, onde 

determinados cursos estão agrupados, permite assim estabelecer através de uma escala de 

conceitos que varia de 1 a 5 – uma condição prevista na própria Lei do SINAES em seu art.5º, 

parágrafo 8º - se há qualificação suficiente de determinado programa em um pseudoprojeto 

comum e de interesse do Estado. 

                                                           
23 Não é fácil explicar todas as dimensões da qualidade da educação, mas temos de pensar que o que possuam de 

mais importante a fazer com os atributos de nossos professores e alunos e, em menor medida, mas com peso 

significativo, a gestão e infraestrutura desempenham um decisiva papel dos meios disponíveis. 
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Esta condição de avaliação preliminar dos cursos a partir dos resultados alcançados 

permite que o reconhecimento, ou mesmo a renovação do reconhecimento, ocorra sem a 

realização de avaliação in loco com o uso dos instrumentos determinados, quando alcançado 

conceito igual ou maior que 3 (três). 

Mas o ENADE, enquanto avaliação, trata somente da situação dos cursos em oferta e 

não traz uma visão clara sobre a IES e sua configuração do que é ofertado, como a atenção de 

seu Projeto Pedagógico de Curso às demandas atuais da sociedade. 

Há ainda as situações de Avaliação Institucional Externa para os casos de 

credenciamento, renovação de credenciamento de IES (Faculdades, Centros Universitários e 

Universidades) e Avaliação de Cursos tratando as questões de autorização, reconhecimento e 

renovação e de reconhecimento de cursos – para situações onde o curso não está previsto no 

ciclo avaliativo do ENADE ou obteve conceito inferior a 3.  

O credenciamento para oferta de cursos EAD possui um rito próprio, com instrumento 

específico e observações que buscam compreender tal modalidade, além de tratar a situação de 

organização dos Polos de Apoio Presenciais também através de documento específico. Os 

cursos de pós-graduação Lato Sensu também devem seguir um processo avaliativo específico 

quando a IES atuar especificamente com este seguimento educacional. 

Os instrumentos possuem, enquanto características, a organização de seus parâmetros 

avaliativos, um agrupamento de informações por dimensões de dados relacionados à política 

institucional, organização acadêmica, infraestrutura e requisitos legais que permitem aos 

avaliadores uma maior compreensão sobre o objeto avaliado. 

De acordo com o INEP,  

a avaliação se realiza como atividade predominantemente técnica, que busca a 

mensuração dos resultados produzidos pelas instituições [...]. Sua ênfase recai sobre 

indicadores quantitativos que promovem um balanço das dimensões mais visíveis e 

facilmente descritíveis [...] (INEP, 2009, p.20). 

Esta situação de possibilitar a visibilidade e descrição do contexto das instituições, seja 

na situação de credenciamento/recredenciamento ou nas situações relacionadas aos cursos, os 

Instrumentos se organizam por dimensões ou eixos que buscam contemplar as dez dimensões, 

previstas no Art. 3º das Lei do SINAES, pois “a avaliação das instituições de educação superior 

terá por objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas 

atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões 

institucionais” (BRASIL, 2004). 

De certa forma, torna-se questionável se a avaliação “predominantemente técnica” 

(INEP, 2009) pode traduzir de maneira fiel as previsões de identificação de seu significado de 
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atuação, principalmente, quando transferida tal reflexão para o campo da EAD, que 

consequentemente transfere aos Polos de Apoio Presencial a responsabilidade de integração 

dos alunos à comunidade acadêmica.  

Além disso, situações como o contexto educacional ou projeto político instituído para 

os cursos, o planejamento institucional e seu desenvolvimento dentro de sua missão, passando 

pela configuração de suas políticas acadêmicas e de gestão de pessoal até as questões de 

infraestrutura, sem se esquecer do aspecto financeiro, são analisadas com a finalidade de buscar 

qualificar tudo o que é apresentado ou pretendido. 

Mesmo que estas premissas sejam contempladas em lei e presentes nos documentos 

avaliativos, é necessária a compreensão se aquilo que será obtido através da avaliação refletirá 

a realidade. Retomando uma visão abordada por Georges Balandier (2015), é necessário que 

não se incorra na situação do inavaliável – da impossibilidade de compreensão do objeto 

avaliado, pois 

os instrumentos deveriam ser testados, antes de sua aplicação no mundo real da 

educação superior. Isso, contudo, não acontece. São testados no “paciente”, nas 

cobaias que são as instituições de educação superior (IES) do sistema federal de 

ensino, mantidas pela União e pela iniciativa privada, nas chamadas “avaliações in 

loco” (FRAUCHES, 2010, p.88). 

Esta avaliação busca, através da vivência ou da observação no local, compreender a 

realidade, mas na concepção de Frauches (2010, p.108) o entendimento que reforça que mesmo 

existindo uma “farra” de exigências nos instrumentos torna-se mais importante que este 

momento avaliativo previsse de fato “a identificação de indicadores que comprovem, ou não, 

adequadamente, a qualidade das IES e dos cursos ofertados, coerentes com a realidade 

brasileira, o objetivo e características de cada instituição”. 

Ao olhar para a situação de compreensão do uso de tecnologias no desenvolvimento da 

educação, abre-se uma nova possibilidade de reinterpretação de processos e metodologias a 

partir da perspectiva de que estas possam representar avanços substanciais e possíveis que 

contribuam para a melhoria da qualidade e da expansão da oferta da Educação Superior.  

Esta condição acaba por encontrar nas reflexões de Álvaro Vieira Pinto (2005) uma 

explicação sobre a necessidade de compressão sobre a sociedade e do Ser social sobre a 

“máquina” – aqui usada por ele como forma de se referir a tudo o que remete a evolução 

tecnológica, buscando em certa forma traduzir esta condição de necessário repensar sobre a 

existência e aplicação do que é tecnologicamente viável. 

O problema do entendimento da máquina, desde a mais simples até os mais complexos 

computadores, não começa com ela e sim com o seu antecedente natural, o homem 

que a cria. Nem mesmo é suficiente a perspectiva história, se for apenas formal, 

considerando as máquinas à parte do seu desenvolvimento milenar, e das relações com 
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as exigências sociais de produção. A história da máquina por si não explica a máquina. 

O que se explica é a história natural do homem, as máquinas que nos cercam, e das 

quais dependemos cada vez mais, não no sentido trivial da frase, mas no sentido 

autêntico, existencial, são o resultado de um longo processo de acumulação de 

conhecimentos a respeito das propriedades dos corpos, dos materiais e dos fenômenos 

da natureza. Somente o procedimento indagador que coloca a questão da definição da 

máquina em termos antropológicos, retirando-a da vulgar descrição histórica, alcança 

a devida compreensão. Se partimos do fato empírico do presente estado de 

desenvolvimento dos maquinismos, ainda que dos aparelhos chamados “pensantes”, 

“calculadores”, “projetadores”, assumimos desde logo uma posição obliteradora de 

nossa visão intelectual, impelindo-nos para os modos formais e indutivos pensar, e 

nos enredando em perplexidades. Temos de admitir que o tema a estudar exige dupla 

e complementar atitude de pensamento. De um alado, é imperioso conhecer os fatos 

históricos do desenvolvimento das máquinas, que não são senão a descrição do 

progresso do conhecimento das forças naturais crescentemente dominadas elo 

homem. Mas, por outro lado, essa história dos fatos destina=se a servir de material 

par aas reflexões filosóficas que a incluirão na verdadeira história que importa traçar, 

a da capacidade criadora do homem, ou seja, a da própria hominização, da qual a longa 

sequência de utensílios, máquinas e instrumentos forma apenas o segmento mais 

avançado, mais recente, vindo a desembocar na atual “era tecnológica”. (PINTO, 

2005, p. 72) 

Exatamente neste repensar a máquina, a tecnologia, sobre a educação enquanto potência 

no desenvolvimento social, é que se permitirá àqueles que avaliam a EAD questionar a própria 

forma de realizar a difusão do conhecimento na busca exata de um novo paradigma que permita 

uma nova reflexão, complexa e recursiva sobre a parte que interfere no ato de educar.  
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CAPÍTULO 3 – OLHAR ALÉM DAS PEÇAS E USAR O 

CONHECIMENTO 
 

 

Um quebra-cabeças representa um bom processo de reflexão. Retornos às imagens, 

partes já montadas e revisões sobre possibilidades de novos encaixes a partir da mudança da 

perspectiva sob as quais se observa uma peça, permite avançar no processo de construção da 

imagem desejada. De certa forma o processo de montagem pode parecer algo simples, mas 

acaba por requerer o uso de uma série de conhecimentos e, em certos pontos, a busca por 

possibilidades observadas no contexto atual que propiciem avanços significativos no 

desenvolvimento da imagem desejada. O mesmo acaba por ocorrer na educação.  

A partir do momento em que ocorre uma apropriação das novas tecnologias pela 

sociedade, o que tem acontecido de maneira cada vez mais ágil e aberta ao disseminar 

informações, reflexões e novos conhecimentos, torna-se possível ampliar o acesso à educação 

formal e certificadora apoiada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), além de 

reconhecer a necessidade de uma educação que se estenda ao longo da vida, contando com o 

apoio adequado de técnicas e tecnologias numa sociedade em busca de uma identidade 

educativa, aberta e flexível. Amaro e Baxto (2015, p. 59) reforçam que as TIC estão “cada vez 

mais presentes no cotidiano das pessoas, influenciando a realização de grande parte das ações, 

alterando o modo de viver, de aprender e de ensinar”. 

Nesse contexto, compreender as possibilidades promovidas pelo uso da tecnologia na 

educação, numa sociedade de informação, para a difusão de conhecimentos, permite iniciar um 

amplo entendimento de como a educação pode ser potencializada com o suporte adequado de 

tecnologias e de como a Educação a Distância (EAD), valendo-se destas, acaba por ter um papel 

importante para o desenvolvimento social. 

 

 

3 A progressão do conhecimento sobre o jogo: as tecnologias e a 

Educação a Distância 

 

 

Ao falar sobre Educação a Distância, tem-se a ideia de algo muito recente, somente 

possível com o apoio massivo de modernas TIC, servidores de alta performance ou mesmo 

rápidas conexões de Internet disponíveis na primeira década no século XXI; porém, se 
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refletirmos sobre quais tecnologias eram vigentes séculos atrás, será possível assimilar como a 

simples busca de conhecimento possibilitou o desenvolvimento de meios de difusão dos mais 

diversos saberes, não importando distâncias, línguas ou localidades. 

No contexto da Educação a Distância, é necessário compreender que a tecnologia não é 

aquela que determina como será o desenvolvimento cognitivo ou mesmo social do aluno, mas 

aquela que irá dispor de seus recursos para que planejamentos e objetivos sejam alcançados 

(PINTO, 2005) pela educação, elevando a tecnologia, não à condição de determinante para o 

sucesso das pedagogias vigentes, mas, sim, a um patamar de colaboração social, ao permitir a 

inclusão e a equiparação do acesso à educação.  

 

 

3.1 A tecnologia como conceito e possibilidade 
 

 
A palavra “tecnologia” é usada a todo momento por pessoas das mais diversas 

qualificações e com propósitos divergentes. Sua importância na compreensão dos 

problemas da realidade atual agiganta-se, em razão justamente do largo e 

indiscriminado emprego, que a torna ao mesmo tempo uma noção essencial e confusa. 

Desde os jornalistas até os filósofos, não há estudioso dedicado a observar a realidade, 

onde se destaca ao primeiro relance, a forma de produção social, que deixe de usá-la, 

tendo de permeio os especialistas em todo os modos imagináveis do saber. No entanto, 

comprova-se imediatamente não existir um conteúdo inequívoco para defini-la. 

(PINTO, 2005, p. 219). 

Na significação da palavra tecnologia é importante tomá-la como ciência reunida de 

técnicas e possibilidades de reflexões sobre processos, além de esboçar considerações sobre sua 

importância na modernidade, a partir de sua compreensão dialética em confronto com o 

tecnicismo que domina a assimilação de sua função. Esse estreitamento entre o homem e as 

técnicas aplicadas às mais distintas necessidades, antes de tudo, apresenta a grande capacidade 

do indivíduo de buscar o novo e dispor de seu uso para responder às mais distintas flexões 

sociais existentes. 

Ao abordar o campo da reflexão sobre a tecnologia, é importante compreendê-la como 

uma ciência e ater-se ao conceito de tecnologia entendido como o conjunto de todas as técnicas 

de que dispõe uma determinada sociedade em qualquer fase histórica de seu desenvolvimento. 

Em tal caso, aplica-se tanto às civilizações do passado quanto às condições vigentes em 

qualquer grupo social. A importância dessa acepção reside em ser a ela que se costuma fazer 

menção quando se procura referir ou medir o grau de avanço do processo das forças produtivas 

de uma sociedade. Isso, porém, só se materializa por meio da capacidade de aprendizagem da 

comunidade humana e da sua sede de descobrir e criar o novo. Ao ir em busca do novo, a 
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possibilidade de revolução está presente, pois “quando uma revolução tecnológica acontece, ela 

recria a realidade e transforma o impossível em possível” (GABRIEL, 2013, p. 3). 

Na perspectiva de recriar a realidade, bem como de modificar conceitos e, muitas vezes, 

paradigmas impostos, a tecnologia proporciona ir além do que muitos conceitos enraizados 

permitem. Por ser a reunião de técnicas, a possibilidade de aplicação em todos os campos do 

saber se converte em uma evolução social, econômica e política, resultando em novos avanços. 

Tal possibilidade de evolução tecnológica nos mais distintos meios, porém, só é possível 

com a inevitabilidade de alcance de novas fronteiras e de envolvimento ao criar o novo e ver as 

infinitas possibilidades que tal condição proporcionará. 

 

 

3.2 Nova peça: inovação e um caminho para a educação 
 

 

A capacidade do ser humano de ficar maravilhado com todas as possibilidades que 

surgem de novos desafios permite avanços significativos na resolução de problemas ou mesmo 

na descoberta de novos caminhos para situações bastante distintas. Na filosofia é que 

encontramos o estado de se maravilhar, com todos os sentidos e possibilidades que o mundo 

possui, levando o homem ao ponto de buscar compreender tudo o que a natureza permitir como 

oportunidades entre o nascer e o pôr do sol e a desenvolver teorias sobre isso.  

Mas a maravilha diante da qual se espantava era o espetáculo do mundo, da natureza, 

especialmente dos céus, onde se exibia uma ordem perfeita, imutável e inexplicável. 

Resultava deste estado de coisas a necessidade de descobrir a causa que o teria 

engendrado. (PINTO, 2005, p. 30) 

Neste cenário, o homem acaba por se colocar como um pensador pelo simples fato de 

se sentir maravilhado. Nesse pensar, no buscar o novo, inicia um longo percurso na busca de 

respostas a situações meramente impostas e talvez nunca questionadas. A busca do novo passa 

pela descoberta, pela provocação do conhecer, possibilidade de levar o ser humano à inovação. 

Ao recordarmos Platão [s.d.] em sua obra A República, sobre o Mito da Caverna, o descobrir 

passa pela necessidade de libertação de amarras que impedem a compreensão do que ocorre 

além das sombras. Transpondo essa alegoria e voltando à questão do “maravilhar-se”, surge o 

princípio de toda e qualquer inovação realizada pelo homem: o olhar além. Álvaro Vieira Pinto, 

em sua obra O conceito de tecnologia (2005),24 retrata essa situação de forma bastante clara e 

atual. Para ele,  

                                                           
24 Obra escrita em 1973, porém encontrada em meio ao espólio do autor muitos anos mais tarde e publicada em 

2005. 
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o que distingue o maravilhar-se atual do antigo é que agora o homem se maravilha 

não diante da natureza, mas diante de suas próprias obras. A concepção generalizada, 

e por mil modos expressa, segundo a qual nos encontramos em uma era de inédita 

grandiosidade, pois jamais o homem realizou tão triunfalmente seu domínio sobre as 

formas naturais e criou artefatos tão espantosos, conheceu tão profundamente os 

segredos dos processos naturais, tudo isso assegurando-lhe condições surpreendentes 

de conforto, segurança e dominação, esta concepção reedita o velho estado de espanto 

e maravilha, mas agora em face dos tempos que nos são dados. (PINTO, 2005, p. 35) 

O domínio sobre o fogo e seu uso para cozinhar, derreter o ferro e criar o aço, ou ser 

simplesmente o resultado da fissão nuclear, demonstram que ao imaginar e buscar a 

compreensão dos fatos que estão ao seu redor, o homem criou meios, ou melhor, tecnologias 

que permitissem sua permanência longeva em lugares e embasassem seus avanços na 

necessidade de atender a novos anseios ao romper barreiras, não importando a área de 

conhecimento.  

Contudo, é importante que todas as possibilidades de aplicação de tecnologia tenham 

por finalidade vigorar para uma sociedade em que a tekhne, o saber, possa ser compartilhado e 

possibilite um trânsito entre o passado e o presente (PINTO, 2005) de forma que permita 

avanços substanciais ao ter fundamentos sociais como aplicação. Claro que esse domínio da 

técnica pode resultar em dominação social e econômica – basta observarmos o período de 

guerras, quando grande parte dos investimentos em ciência e tecnologia foi canalizada para o 

desenvolvimento bélico, logístico ou mesmo medicinal, como princípio de domínio e vitória. 

Em contrapartida, as reaplicações de tecnologias acabam por ser o caminho natural de 

outras revoluções vividas ao longo dos tempos. Vale lembrar que o acesso à informação se 

tornou amplo e rápido após as tecnologias da informação e comunicação encontrarem na 

Arpanet25 uma possibilidade de transmissão segura e ampla de informações numa rede 

conectada em diversos pontos. Esse domínio sobre a transmissão de informações é um exemplo 

real do sentido da tecnologia e seu perfil utilitário na questão da dialética relação social do 

indivíduo. 

Importante é compreender que há um fundamento social para toda e qualquer tecnologia 

desenvolvida e disponível na sociedade. 

[...] numa perspectiva global faz-se mister interpretar o papel da tecnologia pelo 

ângulo da função que exerce no ambiente social onde é criação ou no qual opera. 

Corresponde isto a colocar em primeiro plano a influência histórica, o que importa em 

mostrar, antes de tudo, sua essencial historicidade. Não devemos cair no erro de 

reconhecer a historicidade da técnica apenas no sentido abstrato. Se assim fizermos, 

não abandonaremos o plano formal. Para compreendermos a verdadeira historicidade 

da técnica é preciso entendê-la no aspecto dialético, enquanto unidade de conteúdo e 

forma, o que, no caso, vem ser a unidade do saber, dos procedimentos e métodos que 

                                                           
25 Arpanet foi uma rede de comunicação criptografada que permitia ao governo norte-americano, ainda nos anos 

1960, trocar informações entre suas bases militares armazenando e transmitindo, por meio de uma rede segura, 

dados sigilosos durante a Guerra Fria. Essa rede foi o embrião da internet. 
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constituem a “técnica” de uma época. Tal unidade define sempre um dado da história 

do processo produtivo pelo qual os homens conquistam e inventam os bens exigidos, 

mas que ao mesmo tempo só podem fazer em relação à reciprocidade com a sociedade 

onde se encontram. (PINTO, 2005, p. 283) 

Essa reciprocidade social permite fundamentar que a tecnologia é algo indelével nas 

questões diárias. Ela se expande e transcende até mesmo os objetivos preliminares aos quais foi 

destinada. 

O fundamento social, que desde logo transparece na criação da tecnologia, verifica-se 

com a plena exatidão quando se refere ao fato de que os fins de quem se abalança a 

criar as técnicas não se reduzem às intenções ou motivos particulares. Têm de ser 

mediatizados pelas relações sociais do indivíduo com o meio social. A tecnologia de 

cada grupo humano em determinada fase histórica reflete as exigências sociais 

sentidas pelos indivíduos em geral [...] (PINTO, 2005, p. 284) 

É justamente nessa possibilidade de mediatizar a tecnologia que as formas de 

comunicação e informação têm, nas técnicas, meios de se aculturar e difundir novos 

conhecimentos. Nessa busca do novo, a capacidade de ampliar conhecimentos, dar autonomia 

e possibilitar novas ramificações é um ciclo que tem justamente na técnica “projetos, esquemas 

imaginários, implicações sociais e culturais bastante variados” (LÉVY, 1999, p. 23) que 

refletem as exigências sociais quanto ao acesso. 

O novo modo de se maravilhar do homem na atualidade ultrapassa muito a situação do 

elemento tecnológico em que está envolvido, pois, passado um período de adaptação, a 

tecnologia é incorporada ao cotidiano e deixa de ser algo novo. Assim, seria possível indicar 

que a maior exigência social na atualidade seja o alcance do conhecimento para permanecer a 

buscar inovações. Ao mesmo tempo, porém, permitir que tal acesso ao conhecimento seja 

amplo é levar a pedagogia a se apropriar dessas tecnologias e a se reinventar objetivando 

estender sua condição de motor do desenvolvimento. 

 

 

3.3 Um encontro possível da inovação e da educação na EAD 
 

 

Para compreender o que é Educação a Distância, ou EAD, diante de sua natureza 

multidimensional, Moore e Kearsley (2013, p. 2) adotam como definição para essa terminologia 

que “é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do ensino, o 

que requer comunicação por meio de tecnologias e uma organização institucional espacial”. Ao 

mesmo tempo, Jon Dron (2015) expande esse entendimento de modo que defina melhor a 

atuação e o escopo do conceito de Educação a Distância ao apresentar que esta 

é definida não tanto pela distância geográfica que o rótulo sugere, quanto pelas 

tecnologias, flexíveis, rígidas, que são usadas para reduzir essa distância. Junto com 

as tecnologias vêm processos que se relacionam com sua utilização, pedagogias que 
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são feitas para funcionar com essas ferramentas e processos, e um grupo demográfico 

que está definido em grande parte pela sua capacidade para acessar as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) utilizadas no processo. (DRON, 2015, p. 243) 

Aproximar a EAD dos conceitos que mais envolvem a sociedade da informação que 

encontramos na atualidade, associar pedagogia à tecnologia e promover o desenvolvimento de 

novos saberes para atender o estudante e aproximar-se dele são os fatores que determinarão 

como se evolui uma educação síncrona26 ou assíncrona,27 de forma que mantenha a qualidade 

na transmissão do conhecimento desejado. 

Ao buscar organizar a EAD de forma que historie sua condição de meio educativo, é 

possível relacionar sua importância em sintonia com as tecnologias temporais e os contextos 

sociais de uma época. Como apresenta Dron (2015, p. 243), “a mudança na Educação a 

Distância advém de uma série de fatores, nenhum dos quais pode ser observado isoladamente: 

todos interagem e combinam para compor um conjunto complexo de condições”, sempre 

correlacionado com as oportunidades proporcionadas pelas novas tecnologias e também por 

suas limitações, pensamentos pedagógicos e enquadramentos dos alunos ou fatores contextuais 

externos. 

Alguns autores classificam a EAD por gerações, de acordo com o tipo de TIC que 

empregavam ou as pedagogias dominantes em um período. Moore e Kearsley (2013), por 

exemplo, afirmam que a EAD se encontra na quinta geração tomando por base o tipo de 

tecnologia empregada na difusão dos conhecimentos. Para Dron (2015) a EAD estaria iniciando 

uma quarta geração quando tratado o modelo pedagógico que dominaria nesse momento. 

Porém, é interessante contrapor essas visões que, num primeiro momento, podem parecer 

                                                           
26Comunicação síncrona é toda forma de transmissão de conhecimento realizada no mesmo espaço e tempo, de 

forma simultânea. Nessa forma de comunicação, uma mensagem emitida é imediatamente recebida e respondida 

por aqueles que estão participando de determinada ação. Na educação a distância é comum esta forma de 

comunicação a partir do uso de recursos como chat, vídeo-aulas por transmissão via satélite ou internet, 

videoconferências ou palestras que se utilizam de equipamentos que permitem uma interação direta entre os atores 

com uso de áudio, vídeo e texto. O uso de telefones, permitindo uma comunicação direta entre aluno e professor 

ou aluno e tutor, também é caracterizado como uma forma de comunicação síncrona pois permite a transmissão 

de informações de forma imediata. Outra forma de comunicação que passa a ser amplamente utilizada, a partir dos 

anos 2000 com a criação de cursos onde a interação entre os participantes é necessariamente mais ativa, são os 

sistemas de mensagens instantâneas como IRC, ICQ ou Messenger. Esta possibilidade de aprofundar temas e 

ampliar um conhecimento preexistente colabora para a ampliação dos conhecimentos de todos os envolvidos. 
27 Comunicação assíncrona é toda comunicação que ocorre de forma não simultânea. Nesse modo de comunicação, 

as informações são transmitidas por meio de textos, vídeos, áudios ou mesmo correspondência (eletrônica ou não) 

onde as respostas a determinados questionamentos ou a interação acontecerá posteriormente. MAIA (2007) chama 

atenção que “o tempo virtual, entretanto, ao contrário do tempo real, que mede as aulas presenciais, pode ser 

controlado pelo aluno em EAD”. A possibilidade de controle pelo aluno do tempo virtual possibilita que a 

comunicação assíncrona seja acessada, revisada e pontuada através de fóruns, e-mail, ou qualquer outra forma de 

comunicação escrita, agregando ainda mais visões e discussões de forma ampla e possibilitando a perenidade de 

tema e assunto. Fora a comunicação escrita, vídeo-aulas gravadas em ambientes virtuais de aprendizagem, áudios 

no estilo podcast, também contribuem para a o encadeamento do conhecimento no decurso da comunicação 

assíncrona. 
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divergentes por não haver a possibilidade de alinhamento, mas acabam por convergir em linhas 

distintas ao percebermos que de qualquer forma estas duas linhas de raciocínio estão alinhadas. 

Adotaremos a percepção de Moore e Kearsley (2013) para a compreensão da relação 

entre tecnologia e educação na atualidade, visto que as evoluções tecnológicas são mais céleres 

até mesmo que as pedagógicas, no entanto, entendendo que há nessa organização um 

agrupamento ou alinhamento de gerações diante da fundamentação que faz da Educação a 

Distância não uma modalidade, mas simplesmente educação com um grau de suporte 

tecnológico mais amplo. 

 

QUADRO 1 – Tipos de tecnologias adotadas na oferta de EAD e períodos/gerações 

alocados de acordo com Moore e Kearsley (2013) e Dron (2015) 

Geração Tipo de tecnologia adotada 

 

Período 

 

1ª geração Correspondência Entre 1850 e 1960 

2ª geração Transmissão por rádio e televisão Entre 1920 e 2000 

3ª geração Universidades Abertas A partir da década de 1960 

4ª geração Teleconferências A partir da década de 1970 

5ª geração Internet/Web A partir do final da década de 1980 

Fonte elaborado pelo autor (2016) 

 

A primeira geração, dominada pela educação por correspondência encontrava como 

modelo mais adequado uma abordagem centrada no aprendiz, “cujo o foco é o que está nos 

indivíduos que aprendem” (DRON, 2015, p.245). A mesma condição se apoiará no uso de 

tecnologias de transmissão por rádio e televisão (segunda geração), já que a abordagem era o 

que se pretendia aprender, o aprendiz entendia seu conteúdo por meio de estímulos 

desenvolvendo a capacidade humana de assimilação, não indicando assim qualquer necessidade 

de envolvimento individual no acompanhamento. 

A partir da terceira geração ocorre uma mudança no envolvimento social sobre a 

educação e seu desenvolvimento começa a ser amplamente discutido e tratado como importante 

para o desenvolvimento e compreensão de demandas formativas. Neste ponto se apoia a questão 

de compreensão que o conhecimento é construído de forma social e ampliado quando dada 

importância à troca no desenvolvimento e aprimoramento da compreensão sobre o que é 

proposto durante o percurso educacional.  
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Diante das experiências anteriores da EAD, há o estabelecimento das primeiras 

universidades abertas, abrindo assim o universo da terceira geração, que se aproveita de toda a 

experiência no uso da rádio e da televisão para iniciar um novo processo educativo aberto e 

flexível. Será esta a base para um novo modelo pedagógico ampliado após a expansão da EAD 

na educação superior entre o final da década de 1960 e início dos anos 1970 nos países europeus 

e na América do Norte. É a partir deste momento (MOORE; KEARSLEY, 2013) que o 

aproveitamento das TIC se expande e a educação a distância chega à Educação Superior como 

possibilidade de atendimento a um número cada vez maior de pessoas em torno do 

desenvolvimento das ciências.  

Com o crescimento propiciado pelo uso de tecnologias audiovisuais, a necessidade de 

encontrar formas de manutenção da proximidade com o alunado se aproveita, a partir da quarta 

geração, do uso das redes de telefonia para manter centros de relacionamento com estudantes e 

com professores/tutores. O uso cada vez maior da telefonia permite que as tecnologias envoltas 

na questão comunicacional evoluam rapidamente até a sua fusão com a informática. Surgem, 

neste entremeio, as tecnologias de informação e comunicação. 

Nesse momento, torna-se fundamental a possibilidade de redes se conectarem, tornando 

assim a educação a distância ainda mais apoiada pelo uso de recursos mais avançados das TIC 

proporcionando o desenvolvimento educacional, tanto socialmente quanto tecnologicamente 

falando. O uso de telefones e transmissões via satélite permite um avanço em se tratando de 

interatividade síncrona e assíncrona.  

O desenvolvimento da quinta geração, assim, encontra nas redes de informação a 

possibilidade de ampliar a capacidade de alcance da aprendizagem e o ensino partindo do uso 

destas novas TIC agora digitais, influenciados pelo contexto social e técnico em que se estará 

envolto e “nenhuma prática pedagógica terá primazia” (DRON, 2015, p.245) visto que a 

combinação de pedagogias e tecnologias poderão ser específicas para determinadas demandas, 

ou seja, adaptada para cada contexto educacional proposto. 

Esta compreensão sobre a expansão da educação a distância é importante para 

consolidar o entendimento apresentado anteriormente por Álvaro Vieira Pinto (2013) sobre a 

tecnologia enquanto importância social e provocativa na evolução educacional. Podemos assim, 

somar o propósito da universidade como possibilidade de ampliação dos saberes invocado por 

Anísio Teixeira (1964) e encontrar na educação a distância possibilidades infinitas de 

desenvolvimento social, econômico e político de contribuição com o progresso das nações ao 

ser uma forma de educação tratada por Von Humboldt (2003) e aplicada na Educação Superior 

suportada por tecnologias. 
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No Brasil, a importância das tecnologias de alto impacto na sociedade como o rádio e a 

televisão tiveram participação importante na difusão de conhecimentos, justamente 

confirmando a visão de Anísio Teixeira e Von Humboldt sobre a capacidade de poder 

transformar o desenvolvimento social. 

No histórico de EAD no Brasil encontramos a oferta de cursos de alfabetização, mágica, 

taquigrafia, datilografia, uma infinidade de pequenos cursos já a partir dos anos 70 do século 

XIX, alardeando assim as vantagens de estudar a distância. Alguns autores apontam que 

somente no início do século XX, por volta dos anos 1900 (ALVES, 2009), é que se encontra 

um maior número de referências aos estudos por correspondência nos jornais da época, mas tal 

oferta de cursos alinha-se com a verificada no mundo já no século XIX.  

O rádio, uma tecnologia da segunda geração do EAD, por se tratar de um meio de 

comunicação muito presente e de rápida popularização no Brasil, tem a partir de 1925 a primeira 

iniciativa de transmissão de cursos, palestras ou recitais com a criação da Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro, que futuramente se tornaria a Rádio MEC, por volta de 1940, mantendo sua 

essência formativa básica ou complementar a que a escola regular proporcionava. Em paralelo, 

ainda utilizando o rádio como TIC, nasce em São Paulo a Universidade do Ar, coordenada pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com pequenos cursos formativos para 

atender demandas da área de comércio e serviços. Apenas em meados de 1970 a televisão, 

bastante popular pelo seu modelo audiovisual, passa a ser instrumento educativo, com a 

transmissão de programas para formação de jovens e adultos.  

Na possibilidade de uso amplo da televisão, e de um breve entendimento do Estado 

sobre suas vantagens quanto ao acesso, a Educação a Distância para formação regular é prevista 

na Lei de Diretrizes e Bases de 1971, privilegiando unicamente o ensino de jovens e adultos 

fora do período adequado, possibilitando assim, por meio do Telecurso, produzido pela 

Fundação Roberto Marinho e pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o 

desenvolvimento de ações formativas ao que se chamava de 1º e 2º graus, atuais fundamental e 

médio. 

Esse contexto de uso das tecnologias que massificam a transmissão de conhecimento se 

restringira à formação básica por um demasiado período. Na situação da Educação Superior, 

um primeiro uso dessas possibilidades surge ainda no início do século XX, mas somente terá 

maior atenção do Estado no final dos anos 1990. 

Tal massificação se apoia na ampliação do acesso a meios de comunicação que, 

resultantes também de um processo de abertura do mercado econômico brasileiro, possibilita 

não só o acesso à internet, mas, também a vislumbrar novas possibilidades por meio da busca 



73 
 

por novas fronteiras sociais e econômicas presentadas por mudanças socioeconômicas 

ocorridas ao longo dos anos 1990 e 2000. 

 

 

3.4 Mais peças para avançar no jogo: o desafio da Educação a Distância no 

Brasil. 
 

 

Entre as evoluções da educação a distância, quando observado seu crescimento e suporte 

tecnológico para a realização de atividades educativas, percebe-se que todas as ações acontecem 

além das fronteiras do Brasil. Inglaterra, África do Sul, Austrália e Estados Unidos, além de 

diversos outros países da Europa, desenvolveram diversas forma de difusão da educação por 

meio do uso de recursos que permitissem um alcance cada vez maior, não somente da formação 

básica, mas também da Educação Superior. 

No Brasil, em relação à Educação Superior, o único registro anterior à organização 

recente da EAD que se conhece, e é passível de apuração, é a ata de reunião do colegiado da 

Faculdade Livre de Direito,28 vinculada ao Instituto Universitário de S. Paulo. Tal instituto foi 

criado em dezembro de 1912,29 resultante da abertura da oferta de Educação30, como é possível 

observar na nota publicada no jornal O Estado de S. Paulo de 23 de dezembro de 1912. A 

instituição inicia suas atividades oferecendo os cursos de Letras, Farmácia, Medicina, 

Engenharia, Direito, "Parteira e Dentista". 

Voltando à Faculdade Livre de Direito, vinculada a tal instituto, percebe-se na ata de 

reunião realizada em 15 de maio de 1913, que o objetivo claro daquela faculdade era a oferta 

de um curso de Direito a distância com base nas experiências já ocorridas na América do Norte 

e na Europa com o uso da correspondência como forma de acesso. 

Há uma busca de atender à missão institucional e, ao mesmo tempo, de atender a uma 

demanda, na fala de seu diretor. Nesse momento o diretor da Faculdade, Dr. Alberto Sousa, em 

discurso à Congregação da Faculdade, apresenta a necessidade de colocar em prática três 

princípios que levaram à fundação de tal instituição, que eram: ter um curso exclusivamente 

jurídico, essencialmente prático; rápido, cômodo e pouco oneroso “ao alcance de todas as 

inteligências activas (sic) e de todas as bolsas”. (OLIVEIRA, 1913, p. 8) 

                                                           
28 Anexo 1, ata publicada no jornal O Estado de S. Paulo em 19 de maio de 1913. 
29 Ver Anexo 2, nota publicada no jornal O Estado de S. Paulo em 23 de dezembro de 1912. 
30 Esta reforma ficou conhecida como Reforma Rivdávia Correa, que tirou do Estado a obrigação quanto à oferta 

e regulação de cursos superiores, permitindo assim a oferta por instituições privadas de cursos de todo o tipo. 
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Fora os objetivos perseguidos pela instituição, o notável para a situação educacional 

brasileira, até pelo seu vanguardismo, por assim dizer, é a tentativa de alinhamento com as 

práticas existentes em outras instituições, mais pontualmente com a Universidade de 

Cambridge no início do século XX. 

A apresentação realizada pelo diretor de tal instituição comenta a experiência do uso 

durante a reunião exaltando o modelo pelo destaque de sua praticidade, seriedade e validade. 

Quanto ás31 vantagens dos cursos por correspondência, já as preconizou, em eruditos 

artigos, que temos reproduzido no "Estado" o distincto engenheiro baiano Dr. Joaquim 

Gonçalves. Aliás, o antigo exemplo da América do Norte, modernamente seguido 

com grande sucesso na Inglaterra e em França, fala vantajosamente em favor dêsse 

método. Nos Estados Unidos e na Inglaterra fazem o curso por correspondência 

indivíduos de todos os paises do mundo, que nunca prestaram exames pessoais; que, 

apesar disso se diplomas e exercem com êxito na vida prática as profissões em que se 

diplomaram. Nós, rendendo forçada homenagem aos preconceitos do meio, exigimos 

que os alunos por correspondência venham fazer uma prova oral das materias 

aprendidas durante o ano, perante as nossas bancas examinadoras, com excepção dos 

que rezidam em Estados longínquos ou ao extrangeiro.  
O ensino por correspondência, como sabeis, consistem em mandar o professor aos 

seus alunos a lição do dia, impressa, ou um sumário déla; e de época em época um 

formulário com perguntas diversas, a que o aluno deverá responder demonstrando o 

gráo de aproveitamento. Este interrogatório, que é um verdadeiro examo parcial 

escrito, é tão racionavel e produz tão bons resultados, que o professor Stuart, de 

Cambridge, o adotou para os alunos que frequentavam pessoalmente suas aulas, como 

um substitutivo dos exames orais públicos. (OLIVEIRA, 1913, p. 8). 

Os registros históricos apontam para os processos seletivos para o curso de Direito de 

acordo com o previsto na ata, o que demonstra interesse institucional na Educação a Distância. 

Dois pontos importantes merecem destaque com essa situação. O primeiro é encontrar 

essa referência à Educação a Distância na Educação Superior brasileira mais de oitenta anos 

antes dos esforços do Estado em realizar a “expansão de IES e implantação” da EAD, pois até 

então a percepção que se observa em diversos trabalhos da área aponta que o uso de TIC 

somente aconteceu de forma ampla em cursos livres ou voltados unicamente para o 

desenvolvimento de conhecimentos técnicos, ou ainda para atender à educação de jovens e 

adultos fora do período adequado de formação. O segundo ponto é que, desse histórico da 

Educação a Distância na Educação Superior, a utilização da EAD nesse nível de ensino como 

tema importante de compreensão e viável de aplicação foi deixada de lado quando observadas 

as reformas que se seguiram no país, já que as carências eram maiores e mais profundas até 

mesmo na Educação Básica. 

De todo o histórico do desenvolvimento da Educação a Distância no Brasil, o desafio 

sobre o envolvimento de tecnologias que proporcionassem um melhor desenvolvimento dos 

                                                           
31 Foi mantida a grafia da Língua Portuguesa vigente à época. 



75 
 

saberes e abrisse a toda a população o acesso à educação, como preconizado na Constituição 

Federal de 1988, somente encontrou uma sistematização normativa a partir de decretos 

publicados em 1996. Anteriormente a isso, pouco era previsto como ordenação ou mesmo um 

programa ou atenção do Estado para a organização de um sistema que aproveitasse as 

possibilidades tecnológicas existentes, ou aquelas que emergiam no final do século XX, a fim 

de desenvolver a educação em todo o país – do nível básico ao superior. 

Na condição de recente organização da oferta de cursos superiores a distância e de 

parâmetros que permitam um correto desenvolvimento das atividades e passíveis de avaliação, 

a organização da EAD atribuiu, não somente às tecnologias aplicadas e projetos pedagógicos, 

a responsabilidade pelo ideal de formação de novos conhecimentos. 

Mesmo que a EAD depreenda a questão de “maior autonomia por parte dos alunos” 

(AZEVEDO, 2012, p. 84), o desafio de implementar mudanças na forma de disseminação de 

conhecimentos a partir de tecnologias traz a necessidade de encontrar o meio de relacionamento 

entre alunos e professores, de forma a alcançar objetivos pedagógicos num cenário educacional 

carente de novas articulações e compreensão correta sobre as técnicas e tecnologias possíveis 

de aplicação. Tal condição, é ressaltada por Azevedo (2012, p.84) para que, dessa forma, evite 

assim uma “lamentável confusão entre o emprego das tecnologias da informação e 

comunicação”.  

 

 

3.4.1 Uma peça com encaixes imperfeitos: a EAD na Educação Superior 

brasileira 
 

 
A necessidade de ampliação do ensino superior se deu, sobretudo, sob o pretexto de o 

sistema público não conseguir acompanhar a demanda por formação superior, e, 

precisamente foi apenas no final dos anos de 1990 que se presenciou o aumento da 

IES, especialmente privadas. 

Cabe observar que políticas de expansão foram incentivadas por organismos 

internacionais (OI), como Banco Mundial (BM) e a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

[...] 

Pelo entendimento de que “toda política pública é uma forma de intervenção nas 

relações sociais em que o processo decisório condiciona e é condicionado por 

interesses e expectativas sociais” (FERNANDES, 2007, p. 1), ocorreu como 

alternativa o incentivo à adoção da Educação a Distância (EAD) como forma de 

democratizar a educação (LOBO, 2011, p. 17-8). 

Nesse contexto de necessário realinhamento de perspectivas que ocorria no mundo, no 

início dos anos 1990, a atuação desses organismos no debate sobre a necessária expansão do 

acesso à Educação Superior acaba por encontrar no Brasil um momento propício para as 

discussões que resultaram no embrião de toda a organização da EAD. 
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A LDB, Lei nº 9.394, publicada em 20 de dezembro de 1996, trazia em sua organização 

a possibilidade de uso das tecnologias no desenvolvimento da Educação a Distância já para a 

Educação Básica, passando pelo ensino médio, pelo técnico, até a Educação Superior, com os 

cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu, a fim de atender demandas cada 

vez mais crescentes. Contudo, de todas as possibilidades previstas em tal lei, a Educação 

Superior foi aquela que encontrou maior número de interessados em seu desenvolvimento. 

Num primeiro momento, houve o que Rubens de Oliveira Martins (2015) chama de 

vazio normativo, pois não houve nenhuma organização regulamentar entre o período de 1996 

e 1998 sobre como deveriam ocorrer o credenciamento, a avaliação e o funcionamento das IES 

interessadas em atuar com EAD. 

A partir da publicação do Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, começou-se a 

entender como o Estado compreendia o uso das tecnologias na educação, delineando no 

primeiro artigo de tal decreto a seguinte definição para Educação a Distância:  

Art. 1º. Educação a Distância é 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)  

Num primeiro momento, o entendimento sobre EAD limita-se ao uso sistemicamente 

organizado com suporte de meios de comunicação, sem compreender a perspectiva de uso das 

tecnologias então emergentes no país, como a Internet. De qualquer forma, esse primeiro 

documento, somado à Portaria nº 301, de 7 de abril de 1998, dá um primeiro entendimento 

sobre como deveriam se organizar as instituições nas questões de credenciamento, oferta e 

acompanhamento dos alunos. Essa primeira ordenação legal previa unicamente a situação de 

cursos de graduação, restando ao Conselho Nacional de Educação (CNE), em 2001, o 

estabelecimento de regras para a EAD no âmbito da pós-graduação, mas ainda de forma 

desarticulada. 

O que chama a atenção nesse primeiro momento é  

[...] o caráter fragmentado e casuístico da regulamentação da Educação Superior a 

Distância entre 1996 e 2001, que pode ser atribuído em parte ao desconhecimento e à 

desconfiança que os órgãos governamentais tinham em relação a esta modalidade, e 

que resultava em uma postura cautelosa diante das iniciativas das instituições. Esta 

“cautela” do MEC e do CNE pode ser comprovada ao se verificar que até o final de 

2001 havia apenas seis instituições de ensino superior credenciadas para a oferta de 

cursos a distância. (MARTINS, 2015, p. 15) 

Mas o interesse no uso da tecnologia na oferta de cursos superiores, somado à 

necessidade de uma nova estruturação educacional para o desenvolvimento do país, acabou por 

resultar na construção de SINAES como política de Estado, definida e consolidada com o Plano 
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Nacional de Educação (PNE) a partir da publicação da Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 

(apud MARTINS, 2015), em que já se encontrava a  

justificativa às políticas para EAD em sintonia com a proposta dos organismos 

internacionais, como modalidade de educação em resposta ao acesso e à justiça social, 

mas, principalmente, como equalizadora entre as desigualdades e adaptada às 

exigências atuais da sociedade. (LOBO, 2011, p. 18)  

Tal plano apresentava entre suas metas a oferta de Educação Superior a pelo menos 30% 

dos brasileiros da faixa etária de 18 a 24 anos, elevação da sua qualidade e diversificação do 

sistema, além da expansão por intermédio de uma “agenda positiva” (SOUZA, 1998), 

incentivando a criação de cursos com propostas inovadoras que permitissem maior flexibilidade 

na formação e na ampliação de oferta.  

De todas as discussões acerca da EAD, o que seria uma primeira indução ao amplo uso 

das tecnologias de informação e comunicação, como um conjunto de ferramentas da educação 

a distância, restringiu-se inicialmente à possibilidade de realização de 20% da carga horária das 

disciplinas curriculares de cursos já reconhecidos, mas em nenhum momento organizada de 

maneira sistêmica ou mesmo pedagogicamente adequada para proporcionar evoluções no 

desenvolvimento dos conhecimentos propostos pela universidade. Essa oferta limitada, porém, 

ainda era a primeira tentativa política de indução da Educação a Distância de maneira ordenada 

e fiscalizada. 

Por meio da Portaria nº 2.253, de 18 de outubro de 2001, permitia-se a oferta de 20% da 

carga horária de cursos reconhecidos a distância, mas exigindo das instituições que não 

possuíssem autonomia protocolar pedidos de avaliação específica de autorização por uma 

comissão designada pelo Inep/MEC, o que resultava em atraso no desenvolvimento de qualquer 

possibilidade de criação de sistemas ou métodos que se apoiassem nas TIC disponíveis à época. 

Essa portaria vigorou até 2004, quando foi percebido o equívoco pelo Estado, em virtude da 

situação de burocratização e atraso que representava, visto tamanho teor cartorial envolvido. 

Diante da compreensão do entrave que tal situação representava para que as instituições 

adotassem tais práticas de semipresencialidade, a publicação da Portaria nº 4.059,32 de 10 de 

dezembro de 2004, deu novo entendimento sobre a oferta de 20% da carga horária dos cursos 

em oferta. Desde que já reconhecido o curso, as IES, independente da sua característica, 

poderiam ter, dentro do limite de 20% da carga horária total do curso, disciplinas com uma 

organização pedagógica adequada para o correto andamento dos programas ofertados. 

                                                           
32 Esta Portaria é substituída em 2016 pela Portaria nº 1.134 retirando a obrigatoriedade de que as IES tenham o 

curso reconhecido para que possa ocorrer a oferta de 20% da carga horária total do curso através do uso de TIC. 

A partir da publicação desta portaria, desde que exista um curso reconhecido na instituição, qualquer curso poderá 

ter prevista em seu projeto pedagógico a oferta dos 20% a distância. 
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Nessa perspectiva inicial, a Educação a Distância encontrava no contexto de sua 

regulação algumas discussões sobre sua organização e seu acompanhamento, porém nada que 

impedisse as instituições de iniciarem a organização de seus projetos e processos de ensino e 

aprendizagem.  

Contudo, um fato que chamava atenção era que para o cumprimento de todas as 

premissas contidas no PNE ocorrer num prazo de dez anos, o modelo de educação entendida 

como presencial não atenderia a amplitude geográfica e social de maneira ágil, permitindo 

assim que a Educação a Distância assumisse tal responsabilidade diante das possibilidades que 

já eram avaliadas e comprovadas em outros países. 

Entretanto, os desafios quanto às junções necessárias entre atendimento de demandas 

sociais e do Estado, a necessidade de regulação e avaliação e a compreensão sobre como 

desenvolver as ações da EAD, como preconizada por Moore e Kearsley (2013) e Dron (2015), 

resulta em encaixes imperfeitos que acabam por resultar em uma imagem da oferta da educação 

a distância na Educação Superior não tão adequada às expectativas. 

A reflexão sobre estes primeiros movimentos do Estado e a implantação dos primeiros 

cursos de graduação a distância direcionam uma necessária compreensão de como adequar a 

oferta às necessidades tão distintas. O modelo de EAD Brasileiro precisava de um alinhamento. 

 

 

3.4.1.2. Pausa para uma reflexão no jogo: o período de revisão regulatória (revendo as 

peças e reencontrando caminhos) 

 

 

Após a primeira organização legal da EAD, somada ao PNE vigente na época, são ainda 

encontradas certas inconsistências ou divergências no processo regulatório instaurado. 

Encontradas ao longo do período de 2001 até 2004, como a ação necessária de 

autorização do MEC para oferta dos 20% a distância para disciplinas em cursos presenciais, ou 

mesmo o entendimento sobre a delimitação da abrangência geográfica e da distribuição de 

vagas nos polos de apoio - e também a oportunidade de uso de novas tecnologias digitais de 

informação e comunicação, a necessidade de controle acaba por culminar em uma revisão de 

toda a regulação. 

Houve o que se pode chamar de consolidação regulamentar, com amplas discussões 

entre o MEC, o Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Secretaria de Educação a Distância 
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(SEED)33 sobre como organizar de forma estratégica e normativa a atuação das instituições de 

ensino superior com Educação a Distância. Esse momento de revisão da regulamentação no 

período de 2005-2006 (MARTINS, 2015) resultou no Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 

2005, que deu novo entendimento sobre o artigo 80 da Lei nº 9.394 da LDB e começou a 

delinear mais claramente a organização da Educação Superior a Distância. 

A diferença encontrada é a compreensão de que a utilização de meios de comunicação 

e tecnologias diversos permite que estudantes e professores possam desenvolver atividades 

educativas em lugares e tempos diversos. 

Art. 1º. Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a Distância como 

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, 2005) 

O lugar, que não se trata do local físico de um prédio ou dos muros que cercam a 

Universidade, traz a expansão do conhecimento num universo virtual e de inúmeras 

possibilidades. Antes, a possibilidade de desenvolvimento a partir da Educação Superior, 

disponível somente nos grandes centros ou cidades maiores e com alguma infraestrutura, passa 

a ser real no terminal de cada linha telefônica provida de uma conexão com a Internet. 

É essa condição de capilaridade no alcance que torna o crescimento da EAD tão 

chamativo e, ao mesmo tempo, similar enquanto necessidade de organização estrutural. Ao 

elencar nesse decreto os dez requisitos necessários para que as instituições requeressem seu 

credenciamento, surge a figura do Polo de Educação a Distância, que passará a ser chamado de 

Polo de Apoio Presencial a partir da publicação dos Referenciais de Qualidade para Educação 

Superior a Distância em 2007. 

Embora seja um documento que não tem força de lei, ele será um referencial norteador 

para subsidiar atos legais do poder público no que se refere aos processos específicos 

de regulação, supervisão e avaliação da modalidade citada. Por outro lado, as 

orientações contidas neste documento devem ter função indutora, não só em termos 

da própria concepção teórico-metodológica da Educação a Distância, mas também da 

organização de sistemas de EAD. (BRASIL, 2007) 

                                                           
33 A Secretaria de Educação a Distância (SEED), do Ministério da Educação, foi criada pelo Decreto nº 1.917, de 

27 de maio de 1996, e teve a sua estrutura regimental alterada por meio do Decreto nº 5.159, de 28 de julho de 

2004. Nesse contexto, a SEED é um agente de inovação tecnológica nos processos de ensino e aprendizagem, 

fomentando a incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e das técnicas de Educação a 

Distância aos métodos didático-pedagógicos. Além disso, promove a pesquisa e o desenvolvimento voltados para 

a introdução de novos conceitos e práticas nas escolas públicas brasileiras. Com o tempo a responsabilidade pela 

decisão no exercício das funções de regulação/supervisão em processos relativos à modalidade de EAD passou a 

integrar as competências da SEED com a publicação dos Decretos nº 6.320/07 (organização do MEC) e nº 

6.303/07, que alterou o Decreto nº 5.773/06, bem como com a Portaria Normativa MEC nº 40/07, tornando a SEED 

o local de discussões sobre a Educação Superior a Distância. 
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Entre os anos de 2005 e 2008, o crescimento anual de matrículas ultrapassou a taxa de 

40% em cursos de graduação a distância, segundo dados do Censo da Educação Superior. 

Saindo de um patamar de 59.611 alunos, em 2005, matriculados em cursos de graduação a 

distância, para 727.961 matriculas no ano de 2008, esse aumento no número de matrículas e o 

consequente salto no número de polos chamou a atenção do MEC e da SEED sobre a dinâmica 

que se desenvolvia na organização e a oferta de cursos pelas instituições credenciadas até aquele 

momento.  

A preocupação era não somente com a quantidade de alunos que ingressavam nos 

cursos, mas também com o que era oferecido como suporte pedagógico e estrutural para o 

desenvolvimento das atividades pertinentes aos cursos ofertados. A oferta apresentava 

concentração de 81% do total de matrículas em apenas 39 instituições, como apresenta Carlos 

Bielschowsky (2010), então Secretário de Educação a Distância, para justificar as ações de 

Saneamento de Deficiências. 

As ações de saneamento determinavam a reorganização de fatores acadêmicos, 

pedagógicos e, até mesmo, tecnológicos oferecidos pelas IES numa tentativa do Estado em 

requalificar e possibilitar a recomposição do que se pretendia sobre Educação Superior a 

Distância na expansão de oferta de cursos e em diversas regiões do país. 

 

 

3.4.2 Recompondo a imagem desejada: o Polo de Apoio Presencial 
 

 

A partir da compreensão sobre a caraterização da EAD no Brasil, principalmente para a 

Educação Superior, fixa-se um tripé de regulação com a forte presença do Estado na avaliação 

e qualificação de cursos e instituições, porém, com o “compartilhamento de responsabilidade” 

(ALVES, 2015, p. 51) quando tratada a questão avaliativa realizada pela IES com a CPA, e 

com o Estado por intermédio dos instrumentos avaliativos (ENADE, Avaliação In loco); de 

apoio docente – com a correta previsão pedagógica de suportes através de ambientes virtuais, 

encontros presenciais, material didático com densidade dialógica que permita relacionamento 

entre os recursos utilizados no desenvolvimento das atividades de cursos; e, suporte ao aluno. 

Ao recompor a imagem da EAD desejada para o Brasil, a presença de uma estrutura 

adaptada e adequada à permanência do estudante no convívio universitário através da relação 

com outros estudantes, fixa no Polo de Apoio Presencial e na existência dos Tutores Presenciais 

a necessária ligação institucional e de comunidade acadêmica a partir de um local que tenha 
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como principal ponto “caminhar junto e acompanhar esse aluno desde o primeiro contato” 

(TOLEDO; COUTO, 2016, p.68). 

Mas este caminhar junto, na verdade, é a exigência legal para a que ocorra a “execução 

descentralizada de funções pedagógico-administrativas do curso” (BRASIL, 2005) prevista no 

Decreto 5.622/05 e levada a minúcia no Referencial de Qualidade.  

Desse modo, nessas unidades serão realizadas atividades presenciais previstas em Lei, 

tais como avaliações dos estudantes, defesas de trabalhos de conclusão de curso, aulas 

práticas em laboratório específico, quando for o caso, estágio obrigatório – quando 

previsto em legislação pertinente - além de orientação aos estudantes pelos tutores, 

videoconferência, atividades de estudo individual ou em grupo, com utilização do 

laboratório de informática e da biblioteca, entre outras. (BRASIL, 2007). 

A existência de um local para a realização de atividades presenciais obrigatórias elimina 

a totalidade do desenvolvimento das atividades a distância, pois acaba por incluir certa 

presencialidade ao andamento dos cursos, transferindo a responsabilidade a este centro 

descentralizado de saberes que é o Polo de Apoio Presencial, tornando-o uma comunidade de 

formação e controle. 

Essa caracterização das condições de apoio ao aluno traz em sua organização a presença 

de biblioteca, laboratórios e demais estruturas necessárias para o desenvolvimento dos projetos 

de cursos, além de prever e adequar o suporte pedagógico com o acompanhamento de tutores 

com formação na área de forma presencial. Essas condições transferem ao local de oferta do 

curso certa estruturação de uma unidade presencial de uma “microfaculdade”. 

Contudo, o funcionamento e estruturação dos polos criou o que pode ser chamado de 

modelo de EAD brasileiro e, buscando apresentar maior qualidade e controle sobre o 

desenvolvimento dos estudantes, fixou na situação das avaliações presenciais uma forma de 

conferir “maior legitimidade aos cursos” (MARTINS, 2015, p. 21). Essa situação ainda 

remontava à desconfiança existente na questão qualitativa dos cursos em oferta e na 

instrumentalização dos recursos para atender à diversidade pedagógica existente nos projetos 

apresentados. 

Para que essa desconfiança com algo “a distância”, onde tudo tem Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem, fóruns de discussões online, tutores presenciais (e não professores 

diariamente) precisa se caracterizar de forma a eliminar a tal situação, demonstrando que ali é 

uma unidade educacional.  

O Polo de Apoio Presencial torna-se assim o bastião da qualidade do EAD, localmente 

oferecendo sala de aula, laboratório de informática, biblioteca com acervo e espaço para 

estudos, sala para atendimento individual de tutoria, sala para coordenação do polo, recepção 

e/ou secretaria, área de convivência, banheiros e laboratórios específicos para as demandas 
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específicas dos cursos. Além disso, acertos arquitetônicos como rampas, elevadores, barras de 

apoio em banheiros e tudo mais que for necessário para atender a Lei de Acessibilidade. 

Uma estrutura como esta, onde salas de aula são carteiras universitárias e utiliza 

equipamentos de multimídia como Datashow ou televisores, computadores precisam ter acesso 

a internet e tudo mais o que é necessário para que se atenda de maneira suficiente, com 

qualidade e quantidade adequadas ao desenvolvimento das atividades no polo, transformam o 

local de fato uma “mini faculdade”.  

A manutenção de tudo é necessária não só para o processo de captação e manutenção 

financeira do local, mas, sim, para atender aos requisitos avaliativos impostos pelo Estado. 

Na reflexão de Toledo e Couto (2016) o “polo de educação a distância, este que não tem 

acento, possui, sim, muitos assentos. Assentos que acolhem, que abrigam, que fazem sonhos 

renascerem e que são confidentes de muita reflexão e de muita tomada de decisão” (TOLEDO; 

COUTO, 2016, p.67). Tal desenvolvimento das atividades no polo afeta não somente aos 

alunos, como interfere no cotidiano de todos os que acompanham este processo formativo a 

distância. 

Assim,  

O papel do polo é extremamente pedagógico no sentido mais literal possível. É 

caminhar junto e acompanhar esse aluno desde o primeiro contato, passando pelo 

processo seletivo, pelo processo de matrícula, depois pelo acolhimento no primeiro 

dia de aula, até que se chegue à conclusão do curso e à colação de grau. (TOLEDO; 

COUTO, 2016, p.68). 

Esta situação de comunidade acadêmica que se cria tende a tomar proporções maiores a 

partir do momento que há uma expansão na oferta de cursos e credenciamento de polos. 

Inicialmente, o número de instituições credenciadas para a oferta de cursos de graduação 

e pós-graduação lato sensu apresentava crescimento tímido, aquém do esperado quando 

comparado com o número de credenciamentos existentes naquele momento. 

Considerando o ano de 2004 como ponto de inflexão, quando havia 2.165 IES de 

acordo como Censo do Inep, verifica-se que a quantidade de instituições atuando em 

Educação Superior ainda era pouco expressiva: levando em conta as IES credenciadas 

para EAD em 2004 obtemos o total de 94 IES credenciadas nesta modalidade (apenas 

4% do total de IES), que em seu conjunto ofereciam 107 cursos de graduação a 

distância (representando 1% dos 20.407 cursos de graduação), dos quais mais de 90% 

era na área de formação de professores. (MARTINS, 2015, p. 30-1) 

O número de credenciamentos institucionais se torna crescente nos anos seguintes, mas 

devido à preocupação acerca da qualidade da oferta e das condições que são dadas, o Ministério 

da Educação, através da SEED, revisa uma série de normas que regem a oferta destes cursos. 
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A partir de 2007 há uma redução no número de credenciamentos motivada por 

mudanças regulatórias e por um maior controle do MEC, por meio da SEED, na organização 

da Educação Superior a Distância.  

Como medida de contenção desse crescimento de cursos a distância em polos de apoio 

presencial, o Ministério da Educação publicou, em 1º de janeiro de 2007, a Portaria 

Normativa nº 2, que determinava critérios mais rígidos para a abertura de polos e 

estipulava prazo para as IES com polos considerados irregulares fecharem ou os 

aglutinarem, o que forçava a uma redução do número absoluto de polos e não de 

alunos. (LOBO, 2011, p. 115) 

Poucas instituições com oferta de cursos, mas um crescente interesse por EAD motivado 

por demandas então reprimidas, somado ao aumento do número de polos de apoio presencial 

instalados e à rápida elevação nas matrículas em cursos de graduação, despertam a atenção do 

Estado para a qualidade dos cursos oferecidos. Abriu-se assim uma nova discussão sobre a EAD 

na Educação Superior, voltada agora para a qualidade do que era oferecido naquele momento. 

Ainda em 2007, ocorreu a proposta de criação de novos instrumentos, formulários e modos de 

avaliar cursos e IES. 

 

 

3.4.3 A partir da imagem: referência e busca pela qualidade 
 

 

O crescimento no número de matriculas em cursos de graduação a distância apresenta 

uma evolução rápida. O mesmo se observa no número de instituições credenciada para a oferta 

de cursos de graduação a distância. 

Quando observado o período de 2001 a 2014, o número de matrículas salta de pouco 

mais de 5.359 matriculas em cursos predominantemente de formação de professores em 2001, 

em somente 10 instituições, para mais de 1,3 milhões em 2014 em 193 IES, onde 90,98% das 

matrículas estão em instituições privadas distribuídos em cursos de bacharelado, licenciaturas 

e superiores de tecnologia.  

Dois pontos interessantes de observação é o fato de somente 8% do total de 2364 IES 

credenciadas no Brasil estão credenciadas para oferecer cursos a distância e somente as 10 

maiores, credenciadas para EAD, concentram 1.009.854 alunos matriculados, dos 1.268.090 

matriculados em IES privadas. Esta última situação, de alta concentração de matriculas em 

poucas instituições, todas elas privadas, são resultado do processo de expansão das IES iniciado 

nos anos 1990 e das benesses da autonomia universitária – já que todas são universidades ou 

centros universitários34. 

                                                           
34 Dados retirados do Censo da Educação Superior 2015. 
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O perfil do matriculado em cursos a distância difere em muitos quesitos como média de 

idade e sexo daqueles que buscam um curso presencial. De acordo com o Censo da Educação 

Superior 2015, a idade média é de 32,8 anos para alunos de cursos a distância e de 25,9 anos 

para cursos presenciais, enquanto cor/raça e sexo ambos apresentam a mulher branca como 

predominante. Assim, a figura do aluno que realiza uma graduação EAD em 2015 é de mulher, 

branca, de 33 anos, que cursa licenciatura em contraponto ao perfil do estudante em curso 

presencial onde o perfil é de mulher, branca, com 25 anos cursando bacharelado, ambos em 

instituição privada. 

Essa evolução no número de matrículas na EAD resulta numa participação de 17,14% 

do total de matriculas em cursos superior no Brasil. A tendência é de, em breve, tal modalidade 

igualar o número de matrículas, visto que com a chegada cada vez mais próxima da Geração 

Y35 aos cursos superior e dos Nativos Digitais, como chamado por Marc Prensky (2001), que 

não deverão se enquadrar nos moldes presenciais de educação. Abaixo, a tabela apresenta dados 

compilados extraídos do Censo da Educação Superior entre os anos 2001 e 2014. 

 

Tabela 3 - Evolução de matrículas, segundo o Censo da Educação Superior – INEP 

Ano 
Matrículas 

Presenciais 

Matrículas 

EAD 

% de 

Crescimento 

Anual EAD 

2001 3.030.754 5.359 
 

2002 3.479.913 40.714 659,7 

2003 3.887.022 49.911 22,6 

2004 4.163.733 59.611 19,4 

2005 4.453.156 114.642 92,3 

2006 4.676.646 207.206 80,7 

2007 4.880.381 369.766 78,5 

2008 5.080.056 727.961 96,9 

2009 5.115.896 838.125 15,1 

2010 5.449.120 930.179 11,0 

2011 5.746.762 992.927 6,7 

2012 5.923.838 1.113.850 12,2 

2013 6.152.405 1.341.842 3,6 

2014 6.486.171 1.393.752 16,3 

Fonte: Censo da Educação Superior – INEP  

 

                                                           
35 A compreensão sociológica sobre características particulares entre determinadas gerações sobre aspectos sociais, 

econômicos e relacionais tem levado a diversas áreas a adotar a separação de grupos por definições como Baby 

Bommers (nascidos após a Segunda Guerra Mudial), Geração X (Nascidos de 1960 ao final dos anos 1970), 

Geração Y (Nascidos entre 1980 e 1994) e Geração Z ou Centennial (Nascidos entre 1995 e 2010) e Millenials 

(Nascidos a partir de 2011). 
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O crescimento da importância dos cursos de bacharelado, licenciatura e superiores de 

tecnologia realizados a distância, aliado à necessidade de atenção quanto as TIC aplicadas, além 

de toda organização acadêmica e de estrutura para um contingente cada vez maior de alunos 

leva à necessidade de processos avaliativos que permitam qualificar a oferta. Além disso, evitar 

transtornos ou perdas pedagógicas com falta de apoio ou estrutura de apoio são pontos focais 

do Estado no momento de realizar sua avaliação. 

Esse direcionamento possibilitou uma organização de instrumentos avaliativos 

alinhados ao SINAES e que se tornaram a base para uma série de procedimentos para 

autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento de cursos, credenciamento e 

renovação de credenciamento de IES interessadas em atuar com EAD. Entre esses documentos 

estava o Instrumento de Credenciamento de Polos de Apoio Presencial, que pode ser 

considerado como definitivo na questão de avaliação do modelo de EAD organizado pelo 

Decreto nº 5.622, fixando os principais pontos de avaliação em consonância com o Referencial 

desenvolvido pela SEED. 

O instrumento de credenciamento fixou em três dimensões bem delineadas a condição 

de avaliação da EAD: organização institucional para a educação a distância (EAD); corpo 

social; instalações físicas; e requisitos legais. Nesse novo contexto, a organização do modelo 

de EAD a ser realizado pelas IES ficaria mais claro para a avaliação pelo Estado e até mesmo 

pela organização. 

Paralelamente à implantação desses instrumentos, um período de avaliação específica 

foi iniciado pela SEED nas instituições que mais apresentavam alunos matriculados. Esse 

processo, chamado de supervisão, consistia em avaliar as condições de oferta das IES sob o 

prisma do Referencial de Qualidade e do Instrumento de Credenciamento de Polos em busca 

de equalizar possíveis deficiências quanto ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

pedagógicas envolvidas nos cursos de graduação. Aspectos como produção de material 

didático, suporte ao estudante e infraestrutura de apoio eram os principais pontos avaliados. 

Bielschowsky (2010) apresenta que a dinâmica adotada no processo de Supervisão entre 

2008 e 2010 atuou sobre as 39 instituições responsáveis por 81% das matrículas em EAD até 

aquele momento, abrindo assim o processo de supervisão em todas aquelas IES que se 

credenciaram antes da organização dos documentos da SEED. Nesse processo, foram 

observadas deficiências como desconexão da IES com o estudante, provas não corrigidas de 

maneira automatizada, alunos com deficiências de escrita, falta de apoio ao estudante, material 

didático inadequado ou insuficiente (BIELSCHOWSKY, 2010), entre outros apontamentos, 

culminando em Termos de Saneamento de Deficiência (TSD) que somente após concluídos 
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permitiam o andamento de outros processos, como reconhecimento de cursos ou 

recredenciamento. 

A questão da supervisão do MEC também se mostrou uma novidade que “pegou de 

surpresa” muitas IES, que claramente não tinham condições mínimas de atendimento 

ao grande número de alunos que matricularam em seus cursos a distância, sinalizando 

o início de um período de retração da expansão da EAD, como tentativa de reorganizar 

a oferta e sua qualidade (MARTINS, 2015, p. 27) 

Tal processo, num claro objetivo de qualificação da oferta de Educação Superior a 

Distância, apresentou como resultados imediatos o descredenciamento de instituições e o 

fechamento de locais irregulares que prestavam atendimento a alunos. Mesmo que os termos 

assinados pelas IES resultassem em redução no número de matrículas num breve período, a 

maneira de qualificar as IES no processo acabou, de certa maneira, por colaborar para a 

consolidação dos métodos e técnicas de desenvolvimento de material didático, 

acompanhamento e demais atividades importantes para o adequado andamento dos projetos. 

Ultrapassada essa questão da Supervisão, os instrumentos que foram criados a partir de 

2010 para reconhecer cursos de graduação, bem como sua renovação, ou mesmo para o 

recredenciamento das IES, já contemplavam a EAD em sua visão avaliativa, sempre organizada 

em dimensões e alinhada com os propósitos do SINAES.  

 

 

3.4.3.1. A consolidação da EAD após dez anos da primeira regulação 

 

 

Observado o período compreendido entre a publicação do Decreto nº 5.622, de 19 de 

dezembro de 2005, que regulamentou o artigo 80 da Lei nº 9.394/96 sobre a oferta de cursos a 

distância e a divulgação dos últimos dados do Censo da Educação Superior de 2014, publicados 

em 2015, percebe-se que a oferta de cursos superiores a distância, bem como o número de 

matriculados, evoluiu de uma maneira exponencial. Ao olharmos o retrospecto ao longo dos 

anos, comparando com a atratividade de matrículas na educação entendida como presencial, a 

elevação na efetividade de matrículas aponta para a consolidação do modelo de EAD brasileiro. 

Pode-se chegar a tal conclusão quando comparado o número de matrículas no período 

de 2013 a 2014. Em cursos superiores a distância o crescimento foi de 16,3%, enquanto em 

cursos superiores presenciais o número de matrículas cresceu 5,4% (INEP, 2014). 

Concentrando 1.341.842 estudantes, a Educação Superior a Distância representa pouco, diante 

dos mais de 6.488.171 matriculados; contudo, com o crescimento acelerado em cursos que 

utilizam tecnologias como apoio para o desenvolvimento profissional, não demorará muito para 

que os números se equipararem ou se aproximem. 
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O crescimento na procura por Educação Superior a Distância, porém, não fica ligado 

somente a questões tecnológicas ou regulatórias. O caráter economicista, de oferta de preços 

menores que os praticados em cursos presenciais, pode contribuir para este fenômeno; 

entretanto, as ações regulatórias ocorridas colaboraram sobremaneira para a organização e a 

qualificação da oferta da EAD. 

Se por um lado as IES adequaram operações, PPC, PDI e tudo mais que envolvesse a 

EAD, por outro lado, a organização dos instrumentos, bem como dos avaliadores, não parecia 

compreender algumas particularidades existentes nas relações entre alunos, professores e 

formas de comunicação nos projetos das IES, denotando certo descompasso entre o que se 

pretendia avaliar e o que de fato se avaliava.  

 

 

3.5 Avaliando a EAD na educação superior: os instrumentos e sua aplicação 
 

 

Avaliação é um instrumento central para qualquer reforma educacional, principalmente 

no âmbito da Educação Superior, por representar conexões sociais que permitem impulsionar 

transformações socioeconômicas. Quando se trata de avaliar diretamente, organiza-se a 

qualificação, ou seja, são inseridas métricas que demonstrarão as qualidades que existem 

naquilo que é oferecido. Assim,  

[...] a avaliação é chamada a dar as comprovações no tocante à qualidade da educação, 

mas nem sempre os resultados da avaliação são levados em conta para estabelecer 

políticas educacionais. São as políticas governamentais que organizam as avaliações, 

e não o inverso. Elas é que muitas vezes definem os objetos e objetivos da avaliação. 

(SOBRINHO, 2013, p. 58) 

Essa inversão na maneira de avaliar a educação acaba não de forma equivocada, mas 

enseja situações de distorção na qualificação do que avalia.  

Vale ressaltar que qualidade, como conceitua Philip B. Crosby, é “a conformidade dos 

produtos as suas especificações” (1986, p. 31), ou seja, as necessidades devem ser especificadas 

e a qualidade será medida pelo nível de fidelidade às especificações, sem ocorrência de erros 

ou defeitos. Outro especialista, W. Edward Deming, indicado como um dos responsáveis pela 

qualidade nas indústrias japonesas, aponta que “qualidade é tudo aquilo que melhora o produto 

do ponto de vista do cliente” (apud AGUAYO, 1993, p. 56). Ao transportar tais conceitos para 

a avaliação da educação, porém, a posição apresentada por Sobrinho pode ser entendida como 

a necessidade de iniciação de parâmetros de qualificação. 
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A forma pela qual a EAD na Educação Superior brasileira foi organizada e avaliada ao 

longo dos últimos dez anos acabou por se caracterizar exatamente pela inversão do processo. 

Criaram-se as diretrizes, depois a avaliação. 

O Decreto nº 5.622/05 representou, não somente pela sua conceituação, mas também 

pela sua condução no processo de avaliação pelas instituições, um novo contexto social e 

político para a Educação a Distância. Fora isso, a Portaria Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 

2007, tornou mais rígida a situação para a abertura de polos e consequentemente acabou por 

elucidar pontos até então ou ignorados, ou não compreendidos, enquanto a organização e a 

atuação das IES contribuíram para uma verificação de conceitos e procedimentos institucionais. 

Muito embora esse papel centralizado do Estado de certificar e qualificar a educação 

apresente uma maneira contraditória e distinta (SOBRINHO, 2003) por meio de seus 

instrumentos, é importante compreender que esse impulso, avaliativo e de rígido controle, busca 

demonstrar a capacidade e a eficiência requeridas pela sociedade.  

Ao longo dos anos, entre 2004 e 2010, alguns instrumentos específicos para EAD foram 

criados na tentativa de entender a sistemática da modalidade e atender aos anseios institucionais 

de uma avaliação diferente da que existe para os cursos presenciais. Em janeiro de 2017, o total 

de quatro documentos fixava as especificações para aferição de qualidade com parâmetros 

ancorados nas orientações presentes nos decretos que regularam a EAD, além de buscar a 

manutenção da fidelidade ao projeto proposto pelo Estado enquanto controle. Estes documentos 

são:  

 

 Instrumento de Credenciamento Institucional para Oferta da Modalidade de 

Educação a Distância36.  

 Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para Educação a Distância37.  

 Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento)38.  

 Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância39. 

 

                                                           
36 Documento disponibilizado pelo INEP, na íntegra em, em seu website através do link 

http://download.inep.gov.br/download/superior/ead/Instrumento_Credenciamento_IES-EAD.pdf 
37 Documento disponibilizado pelo INEP, na íntegra em, em seu website através do link 

http://download.inep.gov.br/download/superior/ead/Instrumento_Cred_Polo_EAD_atualizado_agosto.pdf 
38 Documento disponibilizado pelo INEP, na íntegra em, em seu website através do link 

http://download.inep.gov.br/download/superior/institucional/2010/instrumento_avaliacao_institucional_externa_

recredenciamento.pdf 
39 Documento disponibilizado pelo INEP, na íntegra em, em seu website através do link 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2015/instrumento_cur

sos_graduacao_publicacao_agosto_2015.pdf 
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Tais documentos, parte do SINAES, apresentam uma série de requerimentos e 

ponderações sobre o funcionamento de instituições e cursos EAD, que de modo sintético serão 

apresentados, a seguir, em formato de quadros com o entendimento sobre o que se pretende e 

quem são os atores envolvidos nesse contexto mínimo de qualidade existente entre IES 

(projetos de curso, PDI, suporte etc.) e polo de apoio presencial e possíveis influencias. 

Recentemente a publicação da Resolução nº 1, de 11 de março de 2016, “estabelece 

Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na 

Modalidade a Distância” (BRASIL, 2016) porém, no seu corpus, apresentou o agrupamento de 

todas as regras e previsões existentes nos decretos nº 5.622 e 5.773 com poucas “novidades” de 

fato para o desenvolvimento da EAD no país. 

 

 

3.5.1 Os manuais para a qualidade: os instrumentos 
 

 

No plano da avaliação da EAD a quantidade de dados que são requeridos nos 

instrumentos a fim de qualificar a educação ofertada pela IES é grande. Para cada situação, há 

condições dentro das dimensões avaliativas que precisam ser respondidas até três vezes em 

situações distintas. Para compreender como se organiza tais dimensões, é preciso observar 

como cada item interage com o tema que está abordando, além dos entendimentos sobre o que 

é o mínimo de qualidade. 

Como prevê a Lei 10.861/2004, que institui o SINAES, em seu Art. 3º, uma série de 

informações estão dispostas em dimensões ou eixos a fim de permitir uma identificação 

adequada pelo processo de supervisão e qualificação da educação superior. 

Mesmo com a publicação da Resolução nº 1, de 11 de março de 2016, que estabeleceu 

as diretrizes e normas para oferta de programas e cursos de educação superior a distância, os 

instrumentos ainda permanecem vigentes, visto que deverão ser revistos a partir da publicação 

de tal resolução, como previsto no artigo 30 com a criação de um grupo que organize e defina 

os novos instrumentos de aferição da qualidade na perspectiva desta resolução. Entretanto, 

todos os processos avaliativos já realizados, bem como aqueles que se encontram protocolados 

a espera de avaliação, seguirão tais referências. 

A organização de todos os documentos fixa um referencial mínimo de qualidade, 

atribuindo um conceito 3 para esta condição, como possibilidade de credenciamento de 
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qualquer IES. À luz das questões regulatórios, os documentos precisam ser compreendidos 

sobre seus objetivos e conexões40. 

Os quatro instrumentos, que preveem a avaliação de todo o contexto da EAD possuem 

como objetivo integrar processos a fim de reduzir o que Frouches (2010) chama de “farra dos 

instrumentos”, pois em determinado período existiram instrumentos específicos para atender à 

avaliação de cursos a distância. 

Ao mesmo tempo que tais instrumentos reduzem a quantidade de recursos a serem 

consultados por IES, ou até mesmo por parte do Estado, em busca de padronizar as análises 

globais sobre credenciamento, recredenciamento e funcionamento de cursos, abre-se a 

possibilidade de distorções na compreensão sobre as particularidades inerentes às modalidades 

definidas como presencial e a distância. 

Esse agrupamento ou tratamento igualitário para possibilidades distintas é o que reforça 

as discordâncias entre avaliador e avaliado, o que pode resultar em barreiras para inovações e 

evoluções na forma como podem convergir a educação apoiada por tecnologia e aquela 

entendida como tradicional e de qualidade. 

No início de 2016, o Conselho Nacional de Educação – CNE, por meio da Câmara de 

Educação Superior – CES, publicou a Resolução nº 1, de 11 de março de 2016, estabelecendo 

as diretrizes e normas nacionais para a oferta de programas e cursos a distância. Nessa 

resolução, houve o agrupamento de uma série de normativas e resoluções já existentes, além de 

dar nova redação a resolução em outros pontos antes somente tratados no âmbito dos 

instrumentos avaliativos. 

Mesmo com a publicação desta resolução, a utilização dos instrumentos apresentados, 

bem como os critérios e seus referenciais, serão utilizados até que ocorra a publicação de novos 

instrumentos e padrões de qualidade que definam o credenciamento e recredenciamento de IES 

além da autorização, reconhecimento e renovação de cursos ofertados por estas. Tal resolução 

definiu, em seu artigo 30, a organização de novos padrões e parâmetros de qualidade, definição 

de novos instrumentos avaliativos e o estabelecimento de novo processo avaliativo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Todos os documentos estão agrupados no Apêndice – Os manuais para a qualidade: o instrumento. Neste 

apêndice é apresentado brevemente uma explanação sobre cada item avaliado que envolve diretamente fatores 

relacionados à EAD. 
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3.5.2 O Avaliador Externo: mais uma peça junto aos instrumentos 
 

 

A Portaria nº. 1.027, de 15 de maio de 2006, criou o Banco de Avaliadores do Sistema 

Nacional de Avaliação Superior, chamado de BASis. A Portaria Normativa N.º 40, de 12 de 

dezembro de 2007, republicada em 2010, apresenta em sua Subseção II todos os critérios para 

a organização e inscrição voluntária de profissionais da educação superior que irão compor esta 

base de agentes públicos enquanto Avaliadores Externos do processo de qualificação da 

Educação Superior nacional. 

Somente com esta organização é possível a execução de parte importante do processo 

regulatório, que é a verificação in loco das condições de oferta de cursos e de organização 

administrativa e acadêmica de IES. Dessa forma, todos os processos avaliativos, utilizando-se 

dos instrumentos dentro de cada determinada situação, contam com a participação efetiva do 

Avaliador Externo. 

Pela Portaria Normativa, “o avaliador é um docente da educação superior, membro da 

comunidade universitária que, em nome de seus pares e por delegação do MEC, afere a 

qualidade de instituições e cursos da educação superior”. (BRASIL, 2010). Para tanto, tais 

avaliadores possuem um tempo de experiência docente ou mesmo experiência em gestão 

acadêmica que os habilitam, independentemente de sua formação inicial, para a realização de 

tais avaliações externas.  

Essa condição implica em um mínimo de três anos de experiência docente, determinada 

produção científica comprovada, até recentemente era necessário de título de Doutor para 

participar. Com a publicação da Portaria Normativa n. º 3, de 17 de janeiro de 2017, algumas 

exigências sofreram alterações, entre elas a necessidade de titulação mínima de mestrado para 

participar do quadro do BASis, visto “o elevado quantitativo de processos tramitados pelo 

Sistema e-MEC nas diferentes etapas da Fase Inep de Avaliação in loco” (BRASIL, 2017). 

Assim, “avaliadores com mais experiência docente têm maior probabilidade de já terem 

tido contato com elementos relacionados à sistemática de avaliação de cursos no âmbito do 

SINAES” (FIGUEIREDO, 2015, p. 197). E contribuir para as atividades de verificação da 

qualidade, como pretende o Estado. 

Todavia, estes condicionantes relacionados à experiência e ao perfil acabam por reduzir 

substancialmente o número de profissionais disponíveis para o exercício de tais atividades 

frente ao número de instituições e cursos existentes no país. Registros do INEP (2016) 

informam que existem atualmente cadastrados dezenove mil avaliadores no BASis, porém, 
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efetivamente nas avaliações estão atuando por todo o país pouco mais de cinco mil avaliadores 

(informação verbal)41. 

Por assumir uma posição de agente público na execução de tarefa de aferir a “qualidade 

de instituições e cursos da educação superior” e sendo este “membro da comunidade 

universitária” (BRASIL, 2010), os envolvidos neste processo são capacitados pelo INEP a fim 

de compreender completamente todas as diretrizes e princípios que orientam o SINAES e 

apresentar, através de uma fotografia do momento, quais as reais condições de atuação de uma 

IES e seus cursos ao Estado.  

De acordo com a pesquisa realizada por Marcelo Salmeron Figueiredo (2015) com 

Avaliadores Externos participantes do BASis, avaliações exigem atenção e consequentemente 

a capacitação periódica de seus membros, permitindo assim o desenvolvimento adequado das 

previsões contidas na Portaria Normativa n. º 40. 

Figueiredo reforça, através da fala de um de seus entrevistados, que  

A capacitação para avaliação deveria ter um módulo básico sobre a teoria de avaliação 

institucional, as peculiaridades, amplitude de complexidade da atitude do avaliador. 

Nos treinamentos iniciais, geralmente, a ênfase é mais no instrumento de avaliação, 

deixando de forma elementos importantes relacionados com o processo complexo de 

avaliar. Por isso, o comportamento nas avaliações acaba sendo muito heterogêneo, 

dependendo do background do avaliador e de qual a sua concepção (se é que a tem) 

de avaliador. (FIGUEIREDO, 2015, p. 198). 

Tal situação apresentaria assim reflexos sobre o que é avaliado, tanto as IES ou mesmo 

cursos, afetando diretamente o processo regulatório. 

Parece evidente que as qualificações estão deixando de assegurar um denominar 

comum no processo de avaliação de cursos e instituições superiores, quando 

deveriam, creio, estabelecer um mínimo de padronização e coerência global nos 

procedimentos de avaliação in loco, de modo a assegurar às instituições as condições 

necessárias para enfrentar com serenidade tal fase processual. (FAGUNDES, 2014) 

Evidentemente, apresenta-se aqui um contexto mais amplo sobre a questão do papel do 

Avaliador Externo quanto ao domínio sobre a compreensão de todas as normas que acabam por 

reger o processo. Quando direcionada à situação relacionada a compreensão e entendimento 

sobre a EAD abre-se uma nova problemática em relação à capacitação e posicionamento destes 

agentes diante de um processo relativamente novo no Brasil. 

O avaliador, que voluntariamente se cadastra no sistema BASis, indica em seu currículo 

Lattes42 toda sua experiência profissional acadêmica. Dentro de sua formação e experiência este 

                                                           
41 Informação apresentada pela Diretora Substituta de Avaliação da Educação Superior –DAES/INEP, Profa. Sueli 

Macedo Silveira, durante apresentação da palestra “A visão do INEP para o futuro da EAD no Brasil”, realizada 

durante o 22º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância, em 19 de setembro de 2016. 
42 O currículo Lattes se trata de um currículo elaborado e presente em uma plataforma gerida pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, sendo este o padrão nacional de registro do 

percurso acadêmico de estudantes e pesquisadores no Brasil. 
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é convocado a participar de avaliações diversas, desde que tenha participado de capacitação 

promovida pelo INEP. Entretanto, quando observada a situação das avaliações realizadas em 

programas de EAD, a experiência indicada pode não representar o aprofundamento necessário 

para a compreensão de projetos e da sistemática adotada pelas IES enquanto organização 

pedagógica, sistêmica e acadêmica.  

É fato que há avaliadores externos que, quando se trata do tema EAD, somente 

apresentam uma breve participação em disciplinas oferecidas a distância. Seu envolvimento 

com conteúdo, em muitos casos, pode ter se restringido à gravação de aulas ou outra ação que 

não permitiu um maior aprofundamento sobre o tema, mas, ao informar determinada 

experiência, tal fato acaba por impingir na figura daquele avaliador uma figura de aptidão para 

avaliar todos os contextos que envolverão a EAD de uma instituição. 

Dessa forma, para as IES o processo de avaliação não somente apresentará a necessidade 

de compreensão e atendimento dos requisitos já determinados em normativas e instrumentos, 

mas sim, atenção à condição às quais serão colocados durante a verificação feita pelos 

Avaliadores Externos e posterior emissão de seu relatório. 

Na Nota Técnica n. º 309/2013 do MEC por intermédio da Coordenadoria Geral de 

Regulação da Educação Superior a Distância – CGREAD, da Diretoria de Regulação da 

Educação Superior – DIREG/SERES, existiam mais de “13.988 processos, apenas para fins de 

reconhecimento” de cursos somente da EAD em 2013, resultado da atuação direta destes 

Avaliadores Externos.  

Este entendimento sobre os instrumentos possibilita alcançar um melhor entendimento 

sobre a fala dos participantes da pesquisa quando analisada sua visão de avaliado sobre tais 

recursos avaliativos.  
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CAPÍTULO 4 - EXPERIÊNCIAS DE AVALIAÇÃO DA EAD NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA: COMPREENDENDO 

E INTERPRETANDO AS PEÇAS EM NARRATIVAS. 
 

 

4.1 Regras do jogo: revendo os conceitos 
 

 

Montar o quebra-cabeça exige, em alguns momentos, retornar às orientações descritas 

na caixa ou mesmo à imagem presente que se almeja alcançar para compreender se o que foi 

realizado até o momento está adequado aos objetivos traçados inicialmente e quais pontos ainda 

não foram contemplados na união dos encaixes das peças restantes. 

É neste momento que a reflexão sobre o que foi feito até então permite enxergar 

tonalidades, formas e desenhos ainda desguarnecidos e, por vezes, ocultos diante da 

composição prospectiva presente, na profusão de peças e caminhos possíveis. 

Da mesma forma que a proposta de montagem do quebra-cabeça provoca uma revisão 

das peças que estão na imagem, pois a imagem está nas peças, lembrando aqui claramente Edgar 

Morin (2015) em seu pensamento sobre a complexidade, devanear sobre esta relação com a 

vivência e experiências sobre a Educação Superior e seus desdobramentos na EAD permite 

continuar a articulação com novas peças e a compreensão das partes ao qual está envolvido o 

Polo de Apoio Presencial na avaliação do todo que é a Educação Superior a distância no Brasil, 

conforme abordado no capítulo 3. 

O que o incita ao trabalho é a convicção de que, se for suficientemente habilidoso, 

conseguirá solucionar um quebra-cabeça que ninguém até então resolveu ou, pelo 

menos, não resolveu bem. Muitos dos grandes espíritos científicos dedicaram toda sua 

atenção profissional a complexos problemas dessa natureza. Em muitas situações, os 

diferentes campos de especialização nada mais oferecem do que esse tipo de 

dificuldades. Nem por isso esses quebra-cabeças passam a ser menos fascinantes para 

os indivíduos que a eles se dedicam com aplicação. (KUHN, 1998, p.59) 

Justamente por existir uma necessidade de alargar a compreensão sobre as peças e partes 

que compõem a avaliação da Educação Superior na EAD, a partir da figura do Polo de Apoio 

Presencial, transpor dados quantitativos ou qualitativos na pesquisa não possibilitaria alcançar 

de maneira adequada aquilo que somente a experiência/vivências e as narrativas possuem 

enquanto memória de fatos e detalhes que não são traduzidos por números e análises descritivas. 

O uso de práticas de pesquisa qualitativa ou quantitativa é recorrente no meio 

acadêmico, bastando observar as inúmeras publicações científicas, dissertações ou teses para 

entender tamanha dimensão que estas possuem. Entretanto, muito de uma pesquisa pode não 
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ser apresentado ao final por não se levar em conta a complexidade existente na investigação 

que se realiza e o fator histórico envolvido por intermédio do olhar do pesquisador. 

Conseguir com que o trabalho reflita as observações de campo, que extrapolam dados 

numéricos ou simples observações de dados, encontra no agrupamento de algumas 

metodologias e pensamentos uma forma de alcançar o entendimento sobre a condição da 

avaliação da Educação Superior a distância através das estruturas que são os Polos de Apoio 

Presencial frente aos instrumentos regulatórios e processos envolvidos na busca pela qualidade. 

Este trabalho, realizado a partir da Pesquisa Narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 

2015), com o uso da abordagem Autobiográfica (NÓVOA; FINGER, 2010; DELORY-

MOMBERG, 2010; BOURDIEU, 2002; 2012), da Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica 

(FREIRE, 2009), com uso da Complexidade (MORIN, 2015) no processo de interpretação do 

fenômeno pesquisado, foi possível realizar esta pesquisa qualitativa. Nessa direção, 

compreender aquilo que é objeto em análise oportuniza, através das experiências dos 

entrevistados, situações que unicamente são alcançadas quando se assume “o indivíduo como 

ponto central do objeto de pesquisa” (DELORY-MOMBERG, 2010).  

Esta visão sobre a experiência levando em consideração a narrativa de cada participante 

permite uma nova visão heurística – uma maneira de novas descobertas, sobre a pesquisa 

(NÓVOA; FINGER, 2010) a fim de permitir novos conhecimentos sobre o homem e a 

sociedade. 

 

 

4.1.1 Aumentar a compreensão sobre o objeto pesquisado a partir das experiências 

 

 
Isso requer a solução de todo o tipo de complexos quebra-cabeças instrumentais, 

conceituais e matemáticos. O indivíduo que é bem-sucedido nessa tarefa prova que é 

um perito na resolução de quebra-cabeças. O desafio apresentado pelo quebra-cabeça 

constitui uma parte importante da motivação do cientista para o trabalho. (KUHN, 

1998, p.59) 

Ouvir as narrativas de profissionais que estão diretamente ligados ao desenvolvimento 

das atividades da Educação Superior na EAD se torna importante para a compreensão das 

metodologias e do pensamento utilizados no desenvolvimento da pesquisa na tentativa de 

permitir a conclusão do quebra-cabeça sobre Educação a Distância, Polos e Avaliação 

Regulatória. 

Esta condição torna-se parte da reflexão quando, na busca por respostas sobre o papel 

do Polo Apoio Presencial na circunstância da avaliação da Educação Superior a distância, é 

observado como aqueles que são avaliados compreendem ao posicionamento do processo no 
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qual estão envolvidos diante das particularidades existentes e das possibilidades inscientes por 

parte daqueles que avaliam.  

A Pesquisa Narrativa propicia que as observações de campo ultrapassem o entendimento 

dos registros como meros números ou scores quantitativos dentro de um agrupamento de 

eventos. A característica desta forma de pesquisar torna a temporalidade conectada com a 

transformação do seu meio, com compreensão sobre as interferências nos microambientes 

sociais e pessoais a partir dos relatos de experiências dos participantes. 

Como bem apresenta Clandinin e Connelly, “pesquisa narrativa é uma forma de 

compreender a experiência. É um tipo de colaboração entre pesquisador e participantes, ao 

longo de um tempo, um lugar ou série de lugares, e em interação com o milieus43” 

(CLANDININ; CONNELLY, 2015, p.51). 

Justamente no processo de colaboração entre o pesquisador e participantes, na 

proximidade de suas experiências e relatos, é que a Pesquisa Narrativa permite extrapolar a 

questão dos scores, levando à compreensão dos fatos e situações que, se tratadas 

empiricamente, não permitiriam a compreensão da essência daquilo que se busca. É por meio 

deste processo da narrativa que se torna possível a contraposição, o envolvimento, o encontro 

de fatos que ultrapassam a simples mensuração numérica, permitindo que emerja assim a 

essência dos discursos. 

A partir do momento em que a reflexão sobre o desenvolvimento da pesquisa narrativa 

assume papel preponderante no campo investigado, encontramos fronteiras quando há 

contraposição às experiências de vida com as práticas de pesquisa que não observam situações 

como temporalidade, pessoas, ação e certezas na interação social pesquisada.  

Cada acontecimento apontado anteriormente possui um peso: a temporalidade, com seu 

períodos de vivencias e reflexões, por sua possibilidade de localização das coisas, fatos dentro 

de um determinado tempo e sua compreensão sobre o pensar naquele momento; a pessoal por 

estarem num constante processo de mudança pessoal; a ação, ou o ato em si, por representar 

uma simbologia de suporte dentro da narrativa; e, as certezas pelas interpretações que podem 

resultar frente a sentidos que podem emergir de diferentes análises sobre o mesmo fato. 

Assim, o ato de se pensar narrativamente apoiado pela alegoria da fronteira 

(CLANDININ; CONNELLY, 2015) quando rememoradas as formas impostas de pensar, 

quantitativa e qualitativamente dentro de padrões que são entendidos como corretos na pesquisa 

científica, torna a conduta adotada uma forma de elucidar o caminho utilizado onde a pesquisa 

                                                           
43 Do francês “meios”. 
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narrativa não será tratada de forma reducionista ou formalista, visto que as tensões entre as 

fronteiras são inerentes ao andamento de qualquer investigação. 

Nesta perspectiva, que Clandinin e Connelly (2015) chamam atenção sobre o pensar do 

pesquisador narrativo, que deve ter na experiência seu foco, levando em consideração um 

espaço tridimensional que contribui para a ampla compreensão dos fatos.  

Ao compormos nossas narrativas, nos movemos no espaço tridimensional, 

relembrando histórias passadas que influenciam nossas perspectivas presentes através 

de um movimento flexível, que considera o subjetivo e o social e que os situam em 

um dado momento. (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p.107).  

Tal espaço tridimensional é composto pela vivência do pesquisador, a relação com o 

pesquisado e o envolvimento de ambos com o meio-ambiente em que estão se relacionando, 

colaborando mutuamente para que as histórias narradas ganhem certas nuances e detalhes que 

outra forma de pesquisa não permitiria quando analisados os discursos. 

Este processo de interpretação dos textos de campo precisa de atenção na sua 

composição, justamente por expressar a relação entre pesquisador e pesquisado e dá caminhos 

para ampliar a compreensão de como se organizar nas situações que envolvem o espaço 

tridimensional e outras formas de escrita como diários, entrevistas, notas de campo, cartas e 

conversas, e até mesmo a autobiografia do pesquisador. 

Por esse motivo, a pesquisa acaba por “ter uma qualidade extremamente interessante, 

por vezes confusa, de concentração global de experiências de vida com experiências em uma 

pesquisa, pensamentos de experiência, muitas vezes desmembradas numa pesquisa” 

(CLANDININ; CONNELLY, 2015, p.158), buscando permitir que aquilo que parte deste 

encontro entre pesquisador e participante expanda e contraia os limites da busca pela 

compreensão dos fatos investigados. 

Resulta ainda, na forma de composição da pesquisa, a experiência do próprio autor sobre 

o tema pesquisado, onde a presença da escrita autobiográfica passa a ser uma das possibilidades 

de enriquecimento do texto de campo final a ser apresentado pelo pesquisador. 

Sem dúvida, temos o direito de supor que a narrativa autobiográfica se inspira sempre, 

ao menos em parte, na preocupação de atribuir sentido, de encontrar a razão, de 

descobrir uma lógica ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma consistência 

e uma constância, de estabelecer relações inteligíveis, como a do efeito com a causa 

eficiente, entre estados sucessivos, constituídos como etapas de um desenvolvimento 

necessário (BOURDIEU, 2008, p. 75) 

A abordagem autobiográfica tem influências sociológicas por ser uma abordagem 

interdisciplinar e representar uma pesquisa etnográfica, onde a pessoa é vista no contexto 

histórico dos dados coletados. 

Ela se reporta, em primeiro lugar, a uma atitude mental e comportamental, a uma 

forma de compreensão e de estruturação da experiência e da ação, exercendo-se de 

forma constante na relação do homem com sua vivência e com o mundo que o rodeia. 
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A utilização dos termos biografia e biográfico para designar não a realidade fatual do 

vivido, e sim o campo de representações e de construções segundo as quais os seres 

humanos percebem sua existência, enfatiza até que ponto essa compreensão narrativa 

da experiência se apresenta como uma escrita, isto é, como um modo de apreensão e 

de interpretação da vivência, com sua dinâmica e sua sintaxe, seus motivos e suas 

figuras. (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 525). 

Apoiado assim, na visão de Delory-Momberger, o indivíduo é um ser social singular 

que através de seus códigos, e de toda sua complexidade neste relacionamento com o outro, 

possibilita o acesso a um novo patamar de conhecimentos mediado pela experiência. Entretanto, 

é importante analisar a questão do indivíduo enquanto vivência tida e preparada para a questão 

da experiência ao longo do tempo. É uma marca indelével de registro do percurso. Esta 

temporalidade da experiência é única naquela existência do sujeito, no caso da gestão da 

Educação Superior a distância. 

Esse terreno e esse material são de natureza bem particular, já que o pesquisador não 

pode ter acesso a eles a não ser pelas entradas que os sujeitos lhe dão mediante os atos 

de biografização a que se entregam. Esses atos podem, evidentemente, assumir uma 

pluralidade de manifestações – mentais, comportamentais, gestuais –, mas a mediação 

privilegiada para se chegar às modalidades singulares segundo as quais o sujeito 

atualiza os processos de biografização é, incontestavelmente, a atividade linguageira, 

a fala que o sujeito mantém sobre si próprio (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 

525).  

É nesta fala sobre si que sobressaem as questões que se buscam na pesquisa de campo. 

E no sentido que determinado acontecimento é absorvido e, retratado pelos participantes e pelo 

pesquisador, abrem-se novas fronteiras para a compreensão desta atividade biográfica, não 

ficando restrita unicamente ao discurso apresentado durante uma entrevista ou conversas dentro 

do processo de escuta ativa. 

É justamente neste processo de fala que o indivíduo expõe a sua experiência e, a partir 

dela, reflete sobre experiências, buscando compreender os caminhos que trilhou na sua 

construção pessoal e profissional. Nesse ato de biografar (-se) e/ou biografização é que 

sobressai o caráter processual da atividade biográfica, remetendo a todas as operações mentais, 

comportamentais e verbais pelas quais o indivíduo não cessa de inscrever sua experiência e sua 

ação em esquemas temporais orientados e finalizados. 

A memória tem sua dimensão individual, íntima em certo ponto, mas como meio 

necessário para o entendimento sobre o fenômeno coletivo e social (POLLACK, 1992) nos 

quais as pessoas estão envolvidas, tornando o encontro de vivências um ponto de convergência 

reflexivo dos acontecimentos sobre o objeto pesquisado. 

Michael Pollack, tratando sobre a memória, reforça que 

Além desses acontecimentos, a memória é constituída por pessoas, personagens. Aqui 

também podemos aplicar o mesmo esquema, falar de personagens realmente 

encontradas no decorrer da vida, de personagens frequentadas por tabela, 

indiretamente, mas que, por assim dizer, se transformam quase que em conhecidas, e 
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ainda de personagens que não pertenceram necessariamente ao espaço-tempo da 

pessoa. (POLLACK, 1992, p.201-202) 

Esta condição da memória permite a construção de memoriais biográficos que 

expressam um sentimento de identidade e de pertencimento ao que é abordado na construção 

do fenômeno. Sob este fenômeno, a pesquisa ganha assim formas narrativas, expressando não 

somente a vivência dos personagens envolvidos, mas também, daquele que pesquisa.  

Essa modalidade de elaboração permite uma análise cíclica da pessoa, permitindo uma 

reflexão ampliada sobre sua atuação na sociedade, seria assim a ressignificação das pessoas. 

Nesta busca pela narrativa de experiências e vivências, permite-se uma revisão do plural, do 

seu envolvimento no mundo mesmo respeitando a singularidade (JOSSO, 2010) que cada um 

possui. Este é o singular/plural que existe em cada um. 

 

 

4.1.2 Escutar e compreender as experiências: a busca pela essência 

 

 

A busca por memórias através das narrativas daqueles que vivenciaram a avaliação 

regulatória da Educação Superior a distância, principalmente aquelas ocorridas em Polos de 

Apoio Presencial, tornou-se ponto importante para o andamento da montagem deste quebra-

cabeças. Contudo, esta escuta ativa sobre as experiências recaía necessariamente sobre o ato de 

“entrevistar” profissionais que tiveram proximidade tamanha que poderiam contribuir para a 

reflexão sobre o processo avaliativo. 

Ao determinar que a realização de entrevistas seria um caminho até as narrativas, as 

experiências, é válido rememorar a percepção de Pierre Bourdieu. Ele esclarece que   

quando se inicia uma relação de entrevista é em primeiro lugar tentar conhecer os 

efeitos que se podem produzir sem o saber por esta espécie de intrusão sempre um 

pouco arbitrária que está no princípio da troca (especialmente pela maneira de se 

apresentar a pesquisa, pelos estímulos dados ou recusados, etc.) é tentar esclarecer o 

sentido que o pesquisado se faz da situação, da pesquisa em geral, da relação particular 

na qual ela se estabelece, dos fins que ela busca e explicar as razões que o levam a 

aceitar de participar da troca. É efetivamente sob a condição de medir a amplitude e a 

natureza da distância entre a finalidade da pesquisa tal como é percebida e interpretada 

pelo pesquisado, e a finalidade que o pesquisador tem em mente, que este pode tentar 

reduzir as distorções que dela resultam, ou, pelo menos, de compreender o que pode 

ser dito e o que não pode, as censuras que o impedem de dizer certas coisas e as 

incitações que encorajam a acentuar outras. (BOURDIEU, 2008, p. 695). 

A condição existente entre entrevistado e entrevistador apresentaria para o andamento 

da pesquisa a possibilidade de pormenorização dos fatos por parte dos participantes sobre a 

percepção pessoal de cada vivência nas avaliações ocorridas em Polos de Apoio Presencial. 

Por ser a entrevista um processo de inquirição, ao qual mesmo que a apresentação prévia 

dos objetivos possa resultar em um menor número de censuras, dependendo do contraste que 
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existe entre os envolvidos (BOURDIEU, 2008) o não alcance das histórias tornaria o processo 

de pesquisa inócuo. Tamanha violência poderia representar uma série de questionamentos no 

processo se não houvesse a proximidade do tema e familiaridade com termos e momentos 

históricos por parte do pesquisador.  

Assim, “a proximidade social e a familiaridade asseguram efetivamente duas das 

condições principais de uma comunicação ‘não violenta’” (BOURDIEU, 2008, p. 697) 

tornando o processo uma conversa com tamanha riqueza de detalhes que permite um 

aprofundamento sobre os tópicos objeto da pesquisa que tornam sua compreensão e análise 

facilitada pela hermenêutica envolvida. 

Esta facilitação ocorre pelo fato de ser, assim, uma construção conjunta e realista da 

condição não mais daquele que é “entrevistado”, mas sim da experiência dos envolvidos – da 

experiência do entrevistador e sua proximidade com a fala do entrevistado e da abertura do 

entrevistado em expor suas vivências.  

A riqueza nos detalhes durante o diálogo permite que se torne este momento em algo 

fluido e sem qualquer preconceito enquanto apresentação de fato, permitindo uma compreensão 

ampliada da história e memória de cada participante – inicia-se assim uma conversa 

hermenêutica, “concebida como o diálogo mantido entre pesquisador e pesquisado, quando 

ambos se engajam, genuinamente, na negociação mútua e na construção conjunta de 

significados” (FREIRE, 2012, p. 191). 

Ao mesmo tempo, 

O processo verbal do discurso recolhido que o autor da transcrição produz está 

submetido a dois conjuntos de obrigações frequentemente difíceis de conciliar: as 

obrigações de fidelidade a tudo que manifesta durante a entrevista, e que não se reduz 

ao que é realmente registrado[...]e pelos recursos ordinários da pontuação, muito 

fracos e muito pobres, e que fazem, muito amiúde, todo o seu sentido e o seu interesse; 

mas as leis de legibilidade que se definem em relação com destinatários potenciais 

com expectativas e competências muito diversas, impedem a publicação de uma 

transcrição fonética acompanhada das notas necessárias para restituir tudo que foi 

perdido na passagem do oral para o escrito, isto é, a voz, a pronúncia (principalmente 

em suas variações socialmente significativas), a entonação, o ritmo (cada entrevista 

tem seu tempo particular que não é o da leitura), a linguagem dos gestos, da mímica 

e de toda a postura corporal etc. (BOURDIEU, 2008, p. 709-710). 

É neste ponto que a compreensão sobre o que se transcreve traz consigo o risco da 

escrita, da interpretação sobre aquilo que se analisa, exigindo assim uma maneira mais coerente 

de compreensão dos fatores ligados ao processo verbal dos participantes. 

O processo de leitura aprofundada e atenta das narrativas termina por necessitar de um 

suporte diferenciado de compreensão dos registros, a fim de evitar que se recaia sobre práticas 

de pesquisa que somente agrupem e categorizem as palavras ou situações de maior frequência.  
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Tal suporte é encontrado na abordagem hermenêutico-fenomenológica, pois “como 

orientação qualitativa de pesquisa, contempla um interesse investigativo que é, essencialmente, 

baseado em experiências vividas” (FREIRE, 2012, p. 182) e não somente no desenvolvimento 

puramente quantitativo pensado sobre determinado assunto, permitindo assim, interpretar e 

reinterpretar de maneira inesgotável fenômenos presentes naquelas experiências.  

Fomentada de diversos fenômenos presentes nas experiências dos participantes, a 

abordagem hermenêutico-fenomenológica se materializará de forma textual em meio a um 

processo de idas e vindas sobre a história do participante, onde  

a participação ativa e reflexiva do pesquisador como articulador e participante da 

pesquisa, contribuindo para possíveis interpretações e construções de significado de 

maneira considerável, sempre em busca de compreensão mais aprofundada do 

fenômeno apresentado, revelando, assim, elementos constitutivos qualitativos 

envolvidos na experiência, os quais revelam a sua essência. (AZEVEDO, 2016, p.51) 

Dessa forma, “é possível sintetizar, afirmando que uma investigação de cunho 

hermenêutico-fenomenológico busca elaborar uma descrição detalhada de um fenômeno, sem 

perder de vista que ele é muito mais intrincado do que qualquer interpretação textual” (FREIRE, 

2012, p.189) 

Todavia, este processo de idas e vindas, na busca pela materialização da essência dos 

fenômenos presentes nas narrativas, exige, assim, uma compreensão do método de forma a 

possibilitar que na interpretação destes, denominado por Freire (2012) de tematização, há a 

identificação de temas hermenêuticos-fenomenológicos expressos e impregnados na estrutura 

narrativa do participante. 

Surge, pois, no processo decorrente da textualização ou, no caso das conversas 

hermenêuticas, a transcrição dos diálogos, da leitura (refinamento), ressignificação até alcançar 

as menores unidades que emergem deste processo que são os temas, subtemas e sub-subtemas 

que revelam a essência do fenômeno investigado. 

É, pois um processo de leituras, releituras e busca pelas situações de relevância sobre as 

falas presentes nas conversas. Por serem conversas hermenêuticas, como bem ressaltou Freire 

(2012), alinhada à importância de diálogo fluído pregado por Bourdieu (2008), permite-se que 

ocorra um aprofundamento sobre o que foi exposto pelos participantes.  

Assim, a rotina de organização e interpretação a partir da Análise Hermenêutico-

Fenomenológica apresentada por Freire (2012) direciona a um processo de textualização, 

refinamento e ressignificação sobre cada leitura realizada, permitindo um ciclo de validação da 

reflexão realizada. No gráfico 2, a seguir, esta rotina é detalhada. 
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Gráfico 2 – Rotina de organização e interpretação a partir da Análise Hermenêutico-

Fenomenológica 
 

 
Fonte: Rotinas de organização e interpretação (Freire, 2012) 

 

Tal processo de leitura dos textos, seu refinamento e novas leituras, comparando e 

buscando nas metáforas que surgem os temas que representam, permite que a interpretação 

tenha um ciclo de revisão de detalhes e, assim torna-se, a partir de novas perspectivas, uma 

contribuição para um saber novo sobre este tema. 

Este novo tema permite que, ao validar seus antecedentes, encontre-se a recursividade 

sobre fatos de outras biografias em períodos distintos, diversos. Neste ponto, a análise 

hermenêutico-fenomenológica encontra no ciclo de validação e sua recursividade um ponto de 

convergência com a teoria da complexidade, tratada por Edgar Morin (2015) – pincipalmente 

quando se trata de questões da educação. 

A complexidade envolvida na reflexão da Educação Superior a Distância traz 

necessariamente a heterogeneidade sobre os paradoxos do “uno e do múltiplo” (MORIN, 2015, 

p. 13) já que ao mesmo tempo em que se percebe a possibilidade de unidade presente no 
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universo da educação ao buscar aproximar a tecnologia no desenvolvimento de novos saberes; 

há uma multiplicação de possibilidades de ampliação desses saberes fundamentada pelas novas 

tecnologias digitais de comunicação e informação. 

É esta complexidade de que trata Edgar Morin e nos leva a utilizar seu pensamento para 

compreender este quebra-cabeça, justamente pela sua heterogeneidade constitutiva. A 

meditação sobre a complexidade, do complexus - tecido junto, 

se apresenta com os traços inquietantes do emaranhado, do inextricável, da desordem, 

da ambiguidade, da incerteza... Por isso o conhecimento necessita ordenar os 

fenômenos rechaçando a desordem, afastar o incerto, isto é, selecionar os elementos 

da ordem e da certeza, precisar, classificar, distinguir, hierarquizar... Mas tais 

operações necessárias à inteligibilidade, correm o risco de provocar cegueira, se elas 

eliminam os outros aspectos do complexus[...] (MORIN, 2015, p.13-14) 

Esta condição ao qual a complexidade eleva a reflexão sobre a atmosfera que envolve 

objeto de análise, torna importante o conhecimento construído a partir da polissemia que se 

transforma em um novo pensamento, um conhecimento renovado. Assim, 

Um conhecimento só é pertinente na medida em que se situe um contexto. A palavra, 

polissêmica por natureza, adquire seu sentido no contexto. Uma informação só tem 

sentido numa concepção ou numa teoria. Do mesmo modo, um acontecimento só é 

inteligível se é possível restituí-lo em suas condições históricas, sociológicas ou 

outras. (MORIN, 2013, p.59) 

O despertar sobre a complexidade dos temas que envolvem a Educação Superior, 

sobretudo a EAD, sobrevém da necessidade de compreensão do contexto globalizado ao qual 

se encontra o Ser e suas instituições, num constante processo de revisão sobre suas 

potencialidades e de posicionamento sobre uma sociedade, onde cada vez mais o tempo e o 

acesso à rede de informação apoiada por técnicas e tecnologias digitais garantem domínio sobre 

temas e situações. 

Neste processo de ascensão dos fatores binários, algoritmos e demais processos que 

ultrapassam a velocidade como a informação se dissipa, a compreensão sobre a composição e 

organização da tecnologia em torno do objetivo que a Educação Superior apresenta faz com 

que o quebra-cabeças seja a representação da complexidade que encontramos na EAD. 

Composta por diversas partes, confluentes diante do objetivo traçado, a reflexão de 

Edgar Morin (2015) sobre a complexidade na busca pela contextualização daquilo que está ao 

nosso redor, traduz esta transposição do quebra-cabeças ao fato que “não se pode conhecer as 

partes sem conhecer o todo, nem conhecer o todo sem conhecer as partes”.  

Ao chamar atenção quanto a necessidade de compreensão de como ligar as partes ao 

todo e o todo às partes, recai na individualidade existente com suas histórias e nuances, sobre 

cada parte e o todo do conhecimento, a historicidade envolvida na construção de experiências 

e conhecimentos presentes nesta relação global do conhecimento. 
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Quando ocorre a montagem de um quebra-cabeça, a forma como se organiza as peças e 

os caminhos que determinam a construção da imagem a partir do todo, dependerão exatamente 

deste processo de escuta das narrativas, da interpretação em busca de temas que emergem destas 

narrativas com certo ponto de complexidade. 

Na organização do quebra-cabeça que me propus a buscar, a imagem desejada sobre a 

qualidade que se espera da EAD, a troca com outros jogadores se tornou essencial para a 

compreensão ampliada sobre movimentos ou peças que compõem o processo regulatório da 

oferta de Educação Superior no Brasil. 

 

 

4.1.3 Os participantes ou “jogadores” no quebra-cabeças 

 

 

O quebra-cabeças sobre a Avaliação, EAD e Polos de Apoio Presencial, após buscar 

compreender as questões que envolvem a Educação Superior, sua relação com a tecnologia e o 

papel do ato de avaliar não possibilitava uma compreensão integral da imagem pretendida. 

A participação de outros profissionais que atuavam na Educação Superior e que 

vivenciaram, em algum momento em suas carreiras, processos de avaliação regulatória na EAD 

seria importante. Assim, em meio a longas conversas, ouvir as vivências desses outros 

jogadores, contribuiria para a conclusão de minhas suposições e revisão de conceitos obtidos 

durante a avaliação deste jogo em busca da imagem da qualidade na EAD. 

Para este processo de conversas hermenêuticas foram convidados oito profissionais que 

atuam em IES privadas e públicas do Brasil que possuem credenciamento e que já participaram 

de algum tipo de avaliação como autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento 

de curso, e credenciamento ou recredenciamento de IES para oferta de cursos a distância. 

Entretanto, para o processo de análise dois participantes foram desconsiderados por terem 

atuando unicamente no processo de polos de instituições públicas, que acaba por não utilizar os 

instrumentos e processos abordados na pesquisa. 

Os seis profissionais participantes apresentavam ampla experiência profissional na 

Educação Superior, com atuação em áreas da docência ou na gestão educacional. Esta condição 

corroborava para que as conversas ostentem uma riqueza em detalhes históricos e relacionais 

com o processo que somente o ato de biografização, tratado por Delory-Momberg (2012), 

permitia alcançar. 

O Participante 1, profissional de uma IES privada localizada na região Sudeste, possui 

experiência de 39 anos na área educacional onde mais de vinte e cinco atuando na mesma 
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instituição com o desenvolvimento de projetos educacionais e regulatórios, apresentando assim 

um amplo conhecimento jurídico sobre o tema. Apresenta, ainda, participação em entidade que 

representa as instituições particulares de Educação Superior do país.  

O Participante 2, de uma IES privada de caráter confessional localizada na região 

Sudeste, possui experiência docente em cursos da área de negócios, onde desenvolveu 

atividades ligadas a EAD como produção de conteúdo, docência e coordenação de cursos.  

O Participante 3 atua com desenvolvimento de tecnologia educacional há trinta anos e 

atua, há mais de dez anos no desenvolvimento da EAD de IES pública estadual localizada no 

Nordeste do Brasil com atuação local na oferta de cursos de graduação e pós-graduação. Este 

participante atua, ainda, como docente em diversas áreas relacionadas a educação. 

O Participante 4 atua na gestão educacional há aproximadamente 8 anos, em IES privada 

na região sudeste do país, onde seis anos foram dedicados à EAD quanto a sua organização e 

estruturação. Atuou diretamente em processos de recredenciamento e expansão de Polos de 

Apoio Presencial de IES que oferecia EAD. O mesmo perfil é encontrado no Participante 5, 

porém com a diferença de tempo de atuação próxima a 6 anos diretamente ligados a oferta de 

cursos de graduação e pós-graduação de IES privada localizada no Sudeste, porém atuando 

diretamente com a gestão de unidades credenciadas nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil.  

O Participante 6 apresenta em seu perfil a atuação em importantes instituições no país, 

todas desenvolvendo processos relacionados a oferta de cursos de graduação e pós-graduação 

a distância. Ainda, possui relevante participação em entidades científicas que abordam a relação 

de tecnologias e educação no desenvolvimento de novos conhecimentos. 

Os participantes foram convidados a dispor de horário para a realização das conversas 

através de momentos que ocorreram presencialmente, um total de sete situações, e também, 

apoiados por tecnologia através de videoconferência utilizando a ferramenta Skype durante os 

anos de 2015 e 2016.  

Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê 

de Ética da Universidade Metodista de São Paulo, onde eram apresentados os objetivos da 

pesquisa bem como o esclarecimento de que a pesquisa não envolveria qualquer tipo de custo 

e, sua identidade e das instituições ao qual citassem durante a conversa, permaneceriam 

preservados junto com o direito de desistência de sua participação. Desta forma, as conversas 

foram gravadas através de áudio digital, em formato AAC. As conversas duraram entre 35 

minutos e 1 hora e 50 minutos. A integra das conversas, desgravadas, está presente anexo a este 

trabalho em CD. 
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4.2 Participantes no quebra-cabeça: relatos sobre as experiências 

de avaliação da EAD na educação superior brasileira 
 

 

4.2.1 Interpretando o fenômeno 

 

 

Embora as entrevistas tenham se tornado conversas hermenêuticas, com a presença 

sempre forte das palavras avaliação, avaliar, avaliado, avaliador o exercício proposto pela 

Análise Hermenêutico-Fenomenológico de realizar um processo de idas e vindas sobre os textos 

possibilitou um aprofundamento sobre o que cada conversa apresentava diante da experiência 

dos participantes e também o que emergia de significativo sobre cada momento em que eram 

incitados a falar sobre suas vivências dentro do processo de avaliação regulatória da EAD, 

quando tratado o Polo de Apoio Presencial. 

Os temas hermenêutico-fenomenológicos que emergiram dessas conversas, a partir dos 

procedimentos interpretativos, foram: Incoerência, Limitação, Paradigma. O tema 

Incoerência apresenta como subtemas Descompasso, Falhas e Desconhecimento, sendo este 

último com o sub-subtema Distorção. Já o tema Limitação abrange como subtema a 

Subjetividade, com o sub-subtema Abstração, o subtema Segurança com o sub-subtema 

Desconfiança, e o subtema Monitoramento. O último tema, Paradigma, faz emergir os 

subtemas Futuro, Representatividade e Realidade como pontos de reflexão. 

Mesmo que o Polo de Apoio Presencial estivesse no centro da conversa sobre sua 

importância no processo de desenvolvimento da EAD da avaliação regulatória, de maneira 

global, acaba por dominar a essência das conversas, justamente por ser esta uma condição 

indissociável do processo de organização. 

 

 

4.2.1.1 Incoerência 

 

 

Quando observada a gênese da palavra coerência, compreende-se a questão da 

unicidade, da compatibilidade, da integração entre fatores que permitam uma ordem, uma 

harmonia. Entretanto, para alcançar tal harmonia dentro de um sistema de conhecimentos 

científicos, no qual a avaliação se encontra, o conhecimento a priori é que implicará na ausência 

de contradições e possibilitará novas relações de maneira positiva. Ainda assim, ao ser uma 

palavra dotada do prefixo in, o termo Incoerência encontrado após a extensa leitura das 
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conversas, demonstra a total alteração desse estado de organização do conhecimento em 

detrimento de sínteses que não condizem com a fato analisado. Rememorando Emmanuel Kant, 

Giovanni Reale (2005) aponta que  

a natureza do conhecimento cientifico, isto é, do verdadeiro conhecimento, consiste 

em ser uma "síntese a priori". O conhecimento cientifico, com efeito, consta 

essencialmente de juízos universais e necessários ("a priori"), os quais além disso 

incrementam continuamente o conhecer. (REALE, 2005, p.352) 

Ao tratar a EAD no escopo do Polo de Apoio Presencial as condições de análise sobre 

como se organiza ou mesmo como se operacionaliza o desenvolvimento das atividades com 

elevado suporte tecnológico, o não conhecimento sobre possibilidades e avanços que possam 

representar localmente a organização e funcionamento de estruturas adequadas para o 

atendimento a alunos, resulta na imprecisão no andamento de avaliações que buscam a 

qualidade. 

Acaba por se destacar que a incoerência não está na posição sobre o ato de avaliar o 

Polo de Apoio Presencial, ou mesmo a EAD, enquanto parte do sistema de Educação Superior 

no Brasil, mas sim, refletir sobre os instrumentos impostos e utilizados na mensuração da 

qualidade almejada pelo Estado. A legislação vigente apresenta tais incoerências, distorções ao 

tratar a própria organização e funcionamento da Educação Superior, como observada na fala 

dos participantes. 

[...] como universidade, para você levar um curso presencial para qualquer 

universidade fora do Estado de São Paulo é proibido, você não pode. O EAD abriu 

essa possibilidade, de você ter um polo naquele local oferecendo cursos EAD. Então, 

numa linguagem bem simples, você teria um campus em cada um dos diversos 

municípios de cada um dos diversos Estados brasileiros. Como presencial você não 

pode levar. É um contrassenso. Você não pode levar a [...]44, por exemplo, para 

Fortaleza, mas pode ter um polo em Fortaleza com os mesmos cursos da [...], exceção 

de Odonto, Psicologia e Direito, que esses eles até agora não abriram. 

[...] Os instrumentos são mal elaborados. Muitas cobranças, às vezes desnecessárias e 

até absurdas, levando a erros de interpretação por parte de quem avalia. 

(PARTICIPANTE 1) 

 

Falta um documento direcionado para as particularidades da EAD. Acabamos 

recebendo alguns avaliadores onde é perceptível o desconhecimento sobre EAD. 

Dependendo do avaliador, o EAD é desconhecido por completo em sua essência, em 

seu funcionamento. Eles (avaliadores) se confundem sobre qual tema estão avaliando. 

Eles vão credenciar o polo e pensam que estão avaliando um curso ou mesmo uma 

IES presencial. Acabam por pedir coisas que; mesmo apontando como desnecessário; 

temos que cumprir. (PARTICIPANTE 2) 

 

Os referenciais de qualidade estão datados, os instrumentos estão ultrapassados. 

(PARTICIPANTE 6) 

 

                                                           
44 O nome da IES foi suprimido de acordo com o Termo de Consentimento assinado pelos participantes. 
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Quando se parte para a reflexão sobre a fala dos participantes no que se refere à parte 

legal que envolve a avaliação da Educação Superior, observados neste caso  leis, portarias, 

instrumentos avaliativos, o Referencial de Qualidade e demais orientações sobre o 

funcionamento da EAD compreende-se que o papel do Polo de Apoio Presencial, enquanto 

centro de difusão do conhecimento, não considera particularidades regionais ou mesmo 

condições que permitam uma organização diferente daquela prevista no desenvolvimento de 

cursos presenciais. As imposições colocadas sobre a organização e funcionamento dos Polos 

são equiparadas, em determinados pontos, com as estruturas para atendimento presencial. 

Na percepção de Danilo Martuccelli (2015), “quanto mais difícil de medir se torna a 

atividade de trabalho, mais se assiste a uma proliferação de critérios que acarretam uma 

gangrena na medição” e por consequência uma condição propícia a difusão de uma série de 

incertezas sobre possibilidades viáveis de desenvolvimento educacional a partir das atividades 

a distância. 

A ideia de que tudo é avaliável é, na verdade, uma ilusão da racionalização, 

subentendendo de maneira abusiva que a avaliação das atividades, e também das 

pessoas, pode ser mera questão técnica. Ora, muitos elementos devem ser 

considerados. O governo dos homens nunca será um governo das coisas. 

(MARTUCCELLI, 2015, p. 40) 

É nesta circunstância que emerge a questão do descompasso (subtema) por não permitir 

que a avaliação ocorra de maneira coerente e adequada para o funcionamento da EAD. Quando 

no Polo de Apoio Presencial são questionados itens, já analisados em capítulos anteriores, que 

remetem a práticas unicamente presenciais como determinados tipos de laboratórios, biblioteca, 

presença de profissionais como gerente de TI, Bibliotecário, entre outros fatores, se reduz a 

possibilidade de uso de tecnologias que permitam tornar acessível, tanto tecnicamente quanto 

pedagogicamente, recursos que transformem o desenvolvimento de atividades síncronas ou 

assíncronas com qualidade, acompanhamento e avaliação imediata dos resultados. 

Em parte, a concepção sobre o uso de tecnologias na educação, principalmente quando 

tratada a questão das distâncias, remete a substitutivos amplamente combatidos por 

profissionais de educação no final dos anos 1990 e começo dos 2000 pela não aderência à 

realidade técnica (computadores, softwares, Internet, etc.) e econômica do país quando 

organizada em forma de leis, propostas de inserção deste tipo de educação. 

Esta posição foi ressaltada por um dos participantes durante conversa: 

Eu estou abrindo aqui a pasta, só para você ter uma ideia. Você conhece isso tão bem 

quanto eu. Mas, olha aqui. Estamos falando aqui do instrumento de credenciamento 

de polo de apoio presencial para educação à distância. Então, olha só... Chefe de 

Biblioteca no polo; Gerente de Rede no polo; estação de rádio própria; estação 

transmissora de televisão alugada digital; recepção organizada de transmissão 

televisiva, aparelho de vídeo cassete.... Eu te pergunto, quem tem um vídeo cassete? 
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(risos). Você já imaginou, você vai dar uma aula com vídeo cassete? O aluno te 

bate...[...] 

[...]O problema.... Sabe o que eu acho? O seguinte.... É terrível.... Nós, se você olhar 

as propostas, a gente tem que discutir com o INEP, e as nossas propostas são de ampla 

maioria. Não são filosóficas, elas são operacionais. “Meu caro, para de cobrar tal 

coisa. Não faz mais sentido isso. Por que não ter uma biblioteca virtual? ”. Não faz 

mais sentido? Então, para de cobrar! Então, nós estamos discutindo coisas 

operacionais. (PARTICIPANTE 6) 

Tais fatores acabam por demonstrar a temporalidade com o qual os documentos iniciais 

foram pensados, denotam o descompasso do Estado em possibilitar a transformação dos Polos 

de Apoio Presencial em Centros de Difusão de Conhecimento, possibilitando assim a expansão, 

de fato do acesso à Educação Superior, por meio da EAD com o Polo. Ao se passar a exigências 

muitas vezes desnecessárias ou mesmo inadequadas para o tipo de projeto educacional 

desenvolvido, tem-se aqui a questão do desconhecimento (subtema) como emergente nas 

narrativas dos participantes e da falha (subtema) quanto às possibilidades de correta avaliação. 

Neste ponto, os dois subtemas são causa (desconhecimento) e consequência (falha) ao 

mesmo tempo: o desconhecimento no momento de organizar instrumentos regulatórios como 

leis, portarias normativas e diretrizes – que em alguns casos leva em consideração fatores 

presenciais na avaliação da EAD, e o desconhecimento destes por quem realiza a avaliação, 

torna falho o entendimento sobre a oferta e desenvolvimento de atividades no Polos, permitindo 

a distorção de projetos inovadores. 

Tal condição acaba por colocar em discussão como enfrentar a questão avaliativa 

quando não compreendida a função do Polo e até mesmo o desenvolvimento das atividades a 

distância. Estes elementos são observados em todas as conversas como predominantes. A 

indicação de “falta um instrumento mais direcionado para a educação a distância” 

(PARTICPANTE 2) expõe a questão por um novo prisma. 

Essa falta de um instrumento ou mesmo entendimento específico sobre EAD com o uso 

das tecnologias atuais e as possibilidades previstas com o desenvolvimento de novas TIC 

impedem um desenvolvimento mais amplo dos cursos ofertados. Por utilizarem elementos 

muitas vezes empregados unicamente nas condições de oferta de cursos presenciais, o impacto 

sobre a avaliação é percebido quando aquele que avalia tem sua prática imposta. 

Neste ponto, o avaliador, enquanto parte do processo de verificação e descrição do que 

observa e busca responder aos indicadores ao qual está compromissado, tem na crítica (positiva 

ou negativa) a condição de aplicar aquilo a que está habituado em seu ambiente, que não é o 

mesmo da EAD. 

Tal fato é perceptível quando os participantes tratam esta relação com o sujeito que 

avalia suas contradições.  
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A gente recebia alguns avaliadores que você percebia que eles, pra eles, ainda é um 

processo ainda desconhecido, entendeu? A EAD ainda é um momento desconhecido, 

dependendo do avaliador. [...] 

[...] Eles, às vezes, vão credenciar o polo pensando que estão credenciando o curso. 

Então, eles querem falar com CPA, querem falar com um grupo de professores, 

querem falar.... Aí a gente fala: “Espera um pouquinho, você está credenciando o polo, 

você não está credenciando o curso. Isso já foi”. Então, quem vai credenciar o curso 

está lá. Aí eles pedem lá uma desculpa. “Não, vocês entenderam errado”. O último foi 

isso. Estava lá em Belém do Pará e o programa deles era falar com os professores 

temáticos do curso, da área. E a gente falou “não, não tem sentido fazer isso e você 

tem que ver a estrutura do polo, é isso o que você está avaliando”. E aí “não, não, 

quero falar só com a CPA”. Praticamente nem com a CPA precisaria falar, entendeu? 

Mas, aí eles colocam lá. E a gente faz, enfim. (PARTICIPANTE 2) 

 

O que deu para perceber dos avaliadores, você já percebeu. Eles são muito 

despreparados. O INEP até hoje ainda não consegue formar uma equipe ideal de 

avaliadores. Essa equipe de avaliadores que está indo agora nos polos, mesmo no 

presencial, eles fizeram um treinamento de três dias no INEP. Isso contado por um 

avaliador que fez. Três dias no INEP de instruções fornecidas aqui, online, pela 

rede.[...] 

[...] Então, o que acontece? Você enfrenta avaliador que exige um bando de coisas 

desnecessárias, que não tem sentido ficar pedindo aquilo. Mas, você tem que atender. 

Você acaba atendendo porque você não quer bater de frente com o avaliador. Por que 

eu vou encrencar com ele?  

É preferível fazer, é preferível até mentir pra ele que tem e mandar qualquer coisa lá, 

do que bater de frente. Não pode. Agora, o que ele está exigindo é absurdo, é ilegal, é 

uma barbaridade. Não tem sentido isso aí. Então, isso é falta de preparo. Ou algum, 

que se julga muito preparado, quer mostrar capacidade para o outro. Quando são dois 

avaliadores, pode ver que ou os dois se dão bem, ou um quer mostrar mais 

conhecimento do que o outro. E se um é coordenado e não consegue se impor, muitas 

vezes o outro, que não é coordenador naquela avaliação, começa a mostrar que tem 

mais capacidade do que o coordenador e assume a coisa. Isso a gente vê muito. “Olha 

ele é o coordenador, mas está lá parado e o outro assumiu”. Então, são falhas que 

existem. No presencial existe, no EAD você está acompanhando diariamente isso. 

Então, há um despreparo, os instrumentos não são bem elaborados, um bando de 

exigência. (PARTICIPANTE 1) 

Além destas considerações sobre a posição do avaliador, ainda pesa a temporalidade dos 

parâmetros utilizados.  

[...] o MEC tem estabelecido um grupo de parâmetros indicadores para o 

estabelecimento dos cursos na modalidade à distância. Eu acho que, falando do 

processo avaliativo do MEC, a grande maioria dos indicadores está vencida. Estão 

fundamentalmente dirigidos à parte burocrática do estabelecimento da modalidade. 

Por exemplo, você tem que ter um documento, que eu acho que é um documento muito 

importante, mas não é o documento principal, que é o PDI. Esse PDI inclui o grupo, 

vamos dizer assim, de requisitos, um grupo de itens de caráter administrativo, de 

caráter físico, de equipamentos etc. Mas, na minha visão, eu acho que o MEC deixa 

fora o que para mim é um dos principais elementos da modalidade à distância, que é 

a capacitação, que é o conhecimento, por parte de professores e tutores relacionados 

com as características próprias que tem a modalidade à distância. 

[...]O avaliador dá avaliação por PDI, mas tem elementos que, na minha visão, são 

muito importantes e a avaliação até agora eu acho que é fria. Não sei se será o termo 

apropriado, ou seja, a avaliação vai tocar em elementos que poderiam ser sim ou não, 

tenho ou não tenho, e aqueles matizes, aqueles elementos que deveriam estar presentes 

em cada uma das instituições que realizam Educação à Distância e são momentos 

como é a capacitação do professor, como é a capacitação do aluno, como é o 
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intercâmbio professor/aluno, que às vezes só acontece uma microentrevista que os 

avaliadores realizam com os alunos em 5 ou 10 minutos.  Acabou, e aí o avaliador 

coloca sim, não, sim...  

[...] Olha, eu acho que no instrumento estabelecido até agora está faltando 

precisamente muitos desses elementos. E de caráter não tanto físico e administrativo, 

mais de caráter processual, de como acontece o processo de ensino e aprendizagem 

na modalidade à distância. No nosso caso, processo ensino/aprendizagem na 

modalidade à distância acontece obrigatoriamente, entre professor, aluno e tecnologia. 

(PARTICIPANTE 3) 

A partir do desconhecimento sobre os processos de ensino aprendizagem, os 

instrumentos acabam por atrelar o seu processo em questões de qualidade na infraestrutura e 

não na organização didático-pedagógica dos cursos ofertados a distância, sendo este um ponto 

primordial para o desenvolvimento com qualidade. 

A não transparência na aferição dos critérios consuma, em algumas situações, a 

condição de abertura a conflitos entre avaliador e avaliado que são pesados sobre sua real 

necessidade diante da possibilidade de invalidação de um projeto. Esta condição de risco-

avaliação-precaução (BALANDIER, 2015) traz a avaliação sobre tudo o que apresenta 

modernidade a necessidade de encarar tudo com receio por parte do avaliador, gerando assim 

uma condição de tomada de precaução contra o avanço e a inovação na organização 

educacional.  

Risco-avaliação-precaução - essa trindade domina e vigia os movimentos acelerados 

da supermodernidade. Cada uma das figuras pôde qualificá-las: sociedade do risco, 

sociedade dos peritos, sociedade da precaução e do juridiscismo. Esta última foi 

qualificada diversamente, pelo “receio” que refreia a aventura da pesquisa e da 

inovação, que leva a se proteger em primeiro lugar, em nome do risco zero, portanto, 

a praticar o “precaucionismos”. (BALANDIER, 2015, p. 32) 

Isto direciona a um condicionante limitante da compreensão sobre aos aspectos que a 

EAD pode assumir se avaliada corretamente em sua organização e o Polo compreendido dentro 

de seu aspecto local de suporte complementar ao desenvolvimento das atividades de curso. 

 

 

4.2.1.2 Limitação 

 

 

Ao ter o processo regulatório um caráter organizacional em busca de garantir que o 

Estado qualifique as instituições e as mantenha atentas aos padrões esperados, a existência de 

parâmetros que permitam analisar as categorias envolvidas acaba por apresentar situações que 

podem restringir certas possibilidades no desenvolvimento e oferta de cursos. Nesta condição, 

o Estado se apoia na sua posição de poder e, a própria avaliação não sendo uma avaliação de 

informações, mas de poder, (MARTUCCELLI, 2015) supõe  

Introduzir transparência e ser, sobretudo, um critério consensual de julgamento nos 

debates políticos, graças justamente ao papel dos indicadores, é na realidade um novo 
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campo de conflituosidade social. Certamente, os peritos da avaliação, uma vez 

construídos os seus indicadores (e estabelecido o seu poder técnico...), lembram por 

vezes à opinião pública que avaliação não quer dizer decisão, sublinhando, por isso 

mesmo, os limites aos quais se submete todo o trabalho de avaliação. Essa postura 

intelectual, sem dúvida honesta individualmente, oculta, entretanto, uma insuficiência 

crítica. (MARTUCCELLI, 2015, p. 43) 

É justamente nesta condição de insuficiência crítica e no limite existente sobre a 

avaliação, que torna a avaliação um ponto de inflexão entre avaliador e avaliado. 

Esta condição de limitação, quando emergente nas conversas com os participantes, 

aponta para a questão da forma como o Polo de Apoio Presencial e, consequentemente, a EAD 

é encarada durante os processos avaliativos. 

Vinculada à questão de organização e funcionamento dos Polos de Apoio, a limitação 

no processo avaliativo parte da compreensão de como é constituída a estrutura necessária para 

atender alunos e programas de cursos projetados pelas IES. Para as IES a presença de uma 

estrutura mínima, que atenda aos requisitos avaliativos de forma condensada, já que os cursos 

acontecem em grande parte em ambientes virtuais, bastaria para que o polo funcionasse dentro 

do objetivo de centralizar e direcionar o desenvolvimento das atividades previstas em curso, 

sem que carregasse consigo o peso já existente nas grandes estruturas presenciais como 

extensos acervos bibliográficos e laboratórios45, por exemplo. 

Entretanto, quando apresentada e levada à condição de análise externa, a subjetividade 

sobre os fatores avaliados leva à limitação da compreensão sobre o que é avaliado. 

Nas avaliações, a contraposição sobre o que é correto fica limitada à condição presente 

no instrumento a ser respondido, como apresenta um dos participantes quando tratada a questão 

de compreensão sobre uso de espaço. 

                                                           
45 O tema envolvendo laboratórios apresenta um amplo espaço para discussões sobre sua necessidade e importância 

dentro do processo educativo, principalmente na formação superior onde determinados cursos possuem em seus 

DCNs a obrigatoriedade de atividades práticas nestes ambientes. É válido lembrar que tais estruturas são onerosas 

em determinados projetos e, quando ampliadas pelo número de localidades ao qual a EAD pode alcançar, pode ser 

o ponto de inviabilidade na oferta e desenvolvimento de novos cursos. Uma das possibilidades que a tecnologia 

pode agregar a este tipo de situação é a potencialidade existente em ambientes de jogos eletrônicos e da Realidade 

Virtual (RV). A partir de 2015 diversas empresas de tecnologia iniciaram altos investimento na popularização de 

equipamentos que permitissem aos usuários visualizar ambientes tridimensionais onde sua movimentação e 

manipulação de objetos virtuais (animados ou não) através de RV possibilita o grau de interação desejado por 

quem programa tal ambiente. Assim, o usuário “entra no espaço virtual das aplicações e visualiza, explora, 

manipula e aciona ou altera os objetos virtuais, usando seus sentidos, incluindo os movimentos tridimensionais de 

translação e rotação naturais do corpo humano” (KIRNER; SISCOUTTO, 2007, p.8). Tal possibilidade de 

desenvolvimento de ambientes possibilita a criação de laboratórios em realidade virtual onde o aluno poderia 

acessar em qualquer local desde que em posse de um smartphone ou qualquer outro aparelho que permita tal 

acesso. Tomemos de exemplo um curso de Ciências Biológicas, que exige assim o desenvolvimento de atividades 

práticas em laboratório. Ao utilizar um laboratório em RV, poderia ser recriado todo o ambiente, permitindo a 

manipulação de equipamentos diversos e até mesmo o uso de um microscópio, emulado a visualização de bactérias 

ou qualquer outro objetivo previsto para tal prática. 
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Entra neste quesito o subtema subjetividade sobre o processo avaliativo existente. A 

diferenciação de estruturas locais, possibilidades de acordo com cada realidade regional não 

encontraria, no discernimento de quem avalia, vias de ser apresentada e ponderada com clareza, 

em busca de um benefício social que aquele local possa representar.  

Um dos participantes relata isso usando a condição de organização estrutural acessível 

de acordo com os parâmetros legais nacionais. 

Então, você mostra para eles que atende tudo no térreo, atende tudo no primeiro, que 

têm acesso. Mas, a Comissão colocou que não atende porque ela só tem duas opções. 

Ela só tem atende, sim ou não. Então essa é uma falha muito grande do instrumento. 

Muito grande isso aí! (PARTICIPANTE 1) 

Ao mesmo tempo, a compreensão sobre a realidade local onde o polo está/será instalado 

é outro fator que os instrumentos não possibilitam um entendimento mais abrangente sobre a 

atuação do local enquanto centro de difusão de novos conhecimentos. Os instrumentos 

permitem, dentro das devidas proporções, uma análise individual sobre cada local, entretanto 

aquele que avalia não apresentaria tal entendimento para avaliar cada categoria/dimensão 

presente no processo. Eis a questão da subjetividade sobre a avaliação. 

Esta condição de subjetividade, rememorando as observações realizadas por Immanuel 

Kant (REALE, 2005), tem na condição do espaço e do tempo o entendimento sobre sua 

propriedade enquanto objeto em análise e as formas tratadas sobre o conhecimento, sobre a 

“sensibilidade” sobre os fatos ou sujeitos analisados.  

Dois dos participantes apresentam esta condição de subjetividade, ou “sensibilidade” 

teorizada por Kant, ao transportar para a necessidade de abstração (sub-subtema) quando 

comparada condições de infraestrutura e social de uma determinada localidade ao avaliar o 

Polo. 

[...] outra coisa que eu também vejo, é quando alguns avaliadores, você vai avaliar 

uma capital. Você tem uma estrutura, uma estrutura municipal muito grande. Você 

vai olhar São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, a avaliação que acontece nessas cidades 

é diferente. Quando você vai para uma cidade pequena, onde você está tendo um 

avanço, um desenvolvimento, que no caso de Anapu, é a primeira universidade 

chegando, o primeiro centro de estudos, o ensino superior está chegando lá através 

desse polo.... É uma cidade pequena que está se estruturando. Começou a crescer 

agora por causa da Usina de Belo Monte. Então, você tem que entender também que 

o município tem dificuldades e tem coisas que você não vai encontrar como em outra 

cidade. (PARTICIPANTE 5) 

 

Às vezes, eles estão no polo e eles não conhecem a estrutura, não conhecem a 

instituição, não conhecem a seriedade da instituição. Cada avaliador é um avaliador. 

Eles são treinados ou capacitados no INEP, mas cada um vem com um perfil, com 

uma ideia, enfim. Então, é importante que você mostre para eles, ou se eles têm 

dúvidas você está lá para tirar a dúvida no momento. (PARTICIPANTE 2) 
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Ademais, reavaliar o que de fato é importante dentro deste cenário pode contribuir para 

que o processo avaliativo recaia sobre o que realmente importa para o desenvolvimento da EAD 

no Polo de Apoio Presencial. Esta condição é apontada por um dos participantes ao recordar 

que alguns critérios podem ser meramente pontuais. 

Lamentavelmente, até hoje tem alguns avaliadores que em algum momento tiveram 

contato com a Educação à Distância e eu diria que não têm, não posso garantir quais 

conhecimentos que esses avaliadores têm, com profundidade, sobre como deve ser o 

processo de Educação à Distância. E, é nesse caso ainda pior, porque aí é só analisar 

a parte técnico-administrativa fria. Ver se tem ou não tem. Tem biblioteca ou não tem 

biblioteca; tem laboratório, não tem laboratório. Eu acho que é importante esse 

suporte técnico-material que tem que ter na Educação à Distância, mas eu acho que o 

principal continua a ser o papel do ser humano, papel do professor, papel do aluno, 

papel do tutor. Por outro lado, você poderia ter a melhor tecnologia se esses 

implicados, mas se esses participantes do processo não sabem como trabalhar com 

essa tecnologia é preferível trabalhar com uma tecnologia mínima, mas com uma 

esperteza de uso dessa tecnologia para que o resultado processo seja melhor. 

(PARTICIPANTE 3) 

A questão dos requisitos avaliativos sobre o Polo ainda traz, de acordo com um dos 

participantes, a falta de compreensão e sensibilidade sobre sua organização e atuação no 

momento de criação dos instrumentos avaliativos que não previam as mudanças possíveis de 

técnicas e tecnologias e a possibilidade de flexibilização do uso do espaço do Polo. 

[...] em 2004, que começou a credenciar cursos à distância. Isso coincidiu com a maior 

disponibilidade de Internet, de tecnologia, e tal. 

[...] E aí o governo assustou, porque nessa altura do campeonato, você já estava 

falando de um crescimento de educação à distância, de graduação, que dobrava o 

número de alunos todo ano. E aí falava: “mas aonde? O que é polo de apoio 

presencial? ” E ninguém sabia falar o que era um polo de apoio presencial. “Ah, e 

como que cadastrou o polo? Alguém foi olhar? ”. Não. “Ah, e como que funciona? ”. 

Não sabe. E as denúncias iam chegando. Tinha polo em cima de açougue, polo dentro 

de barbearia, polo que não existia. E aí o MEC resolveu dar uma freada na coisa, para 

organizar. Aí foi que quando em 2004, criou-se o decreto, criou-se os instrumentos, 

começou a aplicar os instrumentos e em 2008, principalmente 2009, vieram os termos 

de saneamento. Então, praticamente todas as grandes instituições tiveram os seus 

termos de saneamento.  

[...] O que significa que há um bloqueio porque a coisa está datada. Os referenciais de 

qualidade estão datados, os instrumentos estão ultrapassados. A regulação se tornou 

uma camisa de força muito grande, que de certa forma colabora com a concentração 

de mercado. (PARTICIPANTE 6) 

Ao emergir a questão das limitações sobre a avaliação, suas subjetividades e abstrações 

o ato em si que resulta na avaliação não deixa de ser apoiado pelos participantes, porém, ela 

tem chamado à reflexão por suas consequências temporais sobre o que é mensurado. Neste 

ponto, David Le Breton apoia tais reflexões ao questionar “como avaliar o que decorre do 

indizível da relação com o outro na área, por exemplo, do ensino, em que às vezes uma frase, 

uma atitude, conhecimentos só adquirem força anos depois” (LE BRETON, 2015, p. 286). 

Ainda que sobre a avaliação do Polo possa recair aspectos positivos e negativos 

contundentes, a compreensão sobre o processo educativo por detrás de todo o cenário social 
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existente é necessariamente importante para não manter somente a racionalidade da norma em 

si. 

Contido ainda na tematização da limitação, um subtema que também emerge neste caso, 

quando os participantes analisam os critérios adotados para avaliar o polo, é o substantivo 

segurança com o sub-subtema desconfiança, que partem das tentativas de interpretar as razões 

que levam a avaliação a buscar na racionalidade respostas que, na sua concepção, podem 

resultar em distorções sobre o que de fato está sendo analisado. 

É válido lembrar que 

A avaliação é uma tentativa de conjuração da ambiguidade e da ambivalência do 

mundo, um simulacro para tentar fixar, por meio de números e de uma aparência de 

racionalidade, uma realidade sempre fugaz. Ela aposta que a racionalidade é um 

princípio de organização do mundo mais eficaz do que do resultado da intuição dos 

atores. (LE BRETON, 2015, p. 287). 

Por ser a EAD, na Educação Superior brasileira, uma modalidade em que a segurança 

quanto à qualidade do que seria ofertado era amplamente questionada e havia desconfiança 

sobre os recursos utilizados e o desenvolvimento dos projetos, evidencia-se no processo 

avaliativo e regulatório, que “quanto mais difícil de medir se torna a atividade de trabalho, mais 

se assiste a uma proliferação de critérios que acarretam uma gangrena da medição” 

(MARTUCCELLI, 2015, p.40). 

Nas falas dos participantes, a segurança necessária às IES seria o respeito aos projetos 

criados e, a quebra da barreira da desconfiança, somente seria possível com a revisão dos 

parâmetros utilizados para avaliar o Polo e a EAD como um todo, tamanha sua importância 

para a qualificação do que é ofertado. Um dos participantes reforça a importância dessa 

condição ao afirmar que “passar por esse processo avaliativo estabelecido pelo MEC, é um 

processo necessário. É um processo avaliativo importante para garantir e elevar a qualidade dos 

nossos cursos na modalidade a distância” (PARTICIPANTE 3). 

Esta condição de segurança estaria ligada diretamente a uma nova normativa, uma nova 

organização de instrumentos e preparação dos avaliadores, permitindo que principalmente os 

investimentos realizados e os avanços conquistados no plano pedagógico e tecnológico não 

fossem perdidos. 

A forma como se avaliar poderia ser melhor. É falha, pois não permite realizar uma 

avaliação mais linear e correta sobre o Polo e sobre a IES enquanto projeto. Os 

avaliadores seriam mais ágeis e coesos, sem a necessidade de se desconfiar que todo 

um projeto está em perigo por erros de percepção, de análise. (PARTICIPANTE 1) 

 

O avaliador precisa de comprovações e é preciso ter muita segurança no que se 

apresenta. Muitas vezes a insegurança em responder algo a eles pedem pode resultar 

em descrença no que você está pretendendo e isso pode prejudicar o projeto de toda a 
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instituição, da possibilidade de oferta de uma graduação naquela cidade e região, 

enfim... (PARTICIPANTE 4) 

Esta segurança necessária de clareza no processo é reforçada pelos traços já apontados 

pelos participantes sobre falhas que podem ocorrer por distorções temporais dos instrumentos 

avaliativos e de interpretação por parte daqueles que avaliam. É válido rememorar que a 

avaliação é uma atividade social que envolve a capacidade política dos envolvidos quando 

tratado seu caráter classificatório, principalmente quando tratada pela Estado a manutenção de 

qualidade na educação.  

Neste movimento, Pedro Demo pondera sobre a necessidade de a avaliação 

classificatória ser harmônica na busca por alcançar o status quo que a Educação Superior 

“presencial” possui, já que 

avaliar está implícito tanto nas pretensões de igualdade, quanto de diferenças. A 

democracia guarda sempre pano de fundo normativo composto de duas dinâmicas 

complexas: todos são iguais e diferentes e é preciso montar tipo de gerenciamento 

complexo, não linear, que companha pretensões em confronto, mas passíveis de 

relativa harmonização (DEMO, 2008, p.112). 

Tal condição permitiria assim que as questões qualitativas alcançassem um nível de 

acompanhamento, ou como apresentado por um dos participantes, de representatividade das 

IES na melhoria dos processos avaliativos como um todo, permitindo novas interpretações 

sobre o uso dos espaços dos Polos de Apoio e sua condição de centro de saberes. 

 

 

4.2.1.3 Paradigma 

 

 

Na conceituação de Thomas Kuhn o paradigma é “um modelo ou padrões aceitos” 

(KUHN, 1998, p. 43) permitindo assim que um processo seja reproduzido já que é aceito e visto 

que possui determinado sucesso. 

 A compreensão de um paradigma não pode unicamente ser aceita pela condição do 

exemplo ou de sua reprodução sem que esta permita uma reflexão sobre o que está em análise, 

em avaliação. É justamente neste conceito de exemplo que Thomas Kuhn reflete a questão do 

paradigma na ciência como algo que deve ser explorado e revisitado, já que tornando assim 

uma ciência sobre a aplicação da teoria haverá de existir a persistência sobre a compreensão 

dos fatos até que este se transforme em um novo fato. 

Todo o processo que envolve organização, oferta e avaliação da EAD no Brasil teve 

sobre a questão do paradigma da Educação Superior presencial o ponto de atrito quando 

avaliada e refletida sobre sua atuação a partir da avaliação regulatória. Face a isso, a imposição 

de modelos na organização e funcionamento da EAD, principalmente na condição da presença 
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do Polo de Apoio Presencial e de sua estrutura de apoio para o desenvolvimento do estudante, 

tornou as possibilidades de autonomia e mobilidade dos estudantes vinculados à questão da 

presencialidade a fim da manutenção, por parte do Estado, do status quo já existente no modelo 

presencial. 

E sobre este tema, paradigma, apresentado pelos participantes de forma sutil, que se 

desdobram subtemas como realidade e futuro quando ecoa, por meio de suas vivências em 

avaliações, a necessidade de compreensão do que é a educação apoiada por tecnologias e os 

caminhos que podem tomar quando compreendida sua importância no contexto social e 

econômico do país. 

Na condição de alterar tal compreensão sobre a Educação Superior a distância é que 

alcançar um novo entendimento sobre a atuação da EAD e sua realidade, pode contribuir para 

a avaliação adequada. Na atual condição “o avaliar em si é binário. Sim ou não. O que deixa de 

forma o entendimento sobre outras situações, outros matizes, elementos de formação dos alunos 

e capacitação docente que são muito mais importantes do que avaliar fortemente uma estrutura 

como o Polo de Apoio” (PARTICIPANTE 3). 

Além da questão de reordenar a compreensão sobre os critérios avaliados, ampliar o 

entendimento sobre novas formas de se construir conhecimento é importante para a 

ressignificação do ato de educar na Educação Superior, pois a EAD “forma alunos mais 

autônomos também. Ela quebra o paradigma das quatro paredes. Os alunos presenciais acham 

que a aula termina nas quatro paredes. O EAD sabe que não termina nas quatro paredes, que 

depende dele para poder fluir” (PARTICIPANTE 2). 

Da compreensão destes fatos que permeiam a EAD é possível, na fala dos participantes, 

chegar a questão de plena autonomia num cenário de futuro com o reconhecimento da EAD 

não como modalidade, mas como simplesmente uma forma de educação. Isso permite um 

paralelo sobre a reflexão de Morin (2015) sobre o todo (educação) nas partes (tecnologias) que 

a constituem e as partes no todo. Esta condição é externada por um dos participantes: 

Na hora que a gente entende que não é modalidade, a gente pode aplicar o princípio 

da autonomia e das competências, conforme a categoria administrativa da instituição. 

Então, se for faculdade, se for centro universitário, se for universidade, ter diferentes 

graus de autonomia. Eu defendo que se for universidade tenha autonomia para entrar 

na EAD a qualquer momento. Manda uma carta consulta, ou seja, credenciada mesmo 

sem visita[...] 

[...]E que seja supervisionada a posteriori, num regime de reconhecimento de 

recredenciamento, para respeitar a autonomia universitária. Eu acho que se nós 

conseguíssemos fazer isso, ou seja, entender que EAD não é modalidade, é um tipo 

de educação, que é o que o artigo 80 fala: e respeitar a questão dos diferentes níveis 

de autonomia, isso já ajudaria a EAD a avançar imensamente. (PARTICIPANTE 6) 
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Esta condição, associada aos instrumentos avaliativos vigentes, remete os participantes 

a necessidade de não segregação quando tudo o que é planejado e empregado trata unicamente 

sobre educação. Romero Tori, em seu livro Educação Sem Distância aborda de forma muito 

clara este tema ao comentar que: 

A separação da educação em duas modalidades não necessariamente contribui para o 

seu avanço. De fato, há diferenças na forma, nos requisitos e nos métodos entre uma 

aprendizagem desenvolvida em uma sala de aula tradicional e aquela realizada sem 

contato presencial do aluno com professores e colegas. Mas também há diferenças 

entre, por exemplo, aulas expositivas, atividades práticas em laboratório e dinâmicas 

de grupo. Nem por isso se cogita a criação de “educação expositiva”, “educação 

laborativa” ou “educação dinâmica”. A especificação do método é mais apropriada 

quando nos referimos a uma determinada atividade de aprendizagem dentro de um 

programa, mas em geral não é adequado que um curso inteiro se baseie numa única 

forma de estudo, sendo mais conveniente que haja uma mescla harmoniosa de diversas 

técnicas e métodos. (TORI, 2010, p. 26). 

Justamente esta visão sobre o contributo de tudo o que foi alcançado pelas pesquisas e 

inovações adotadas na educação a distância até o momento, e, por consequência, na sua 

organização enquanto infraestrutura local e institucional, que emerge a revisão do paradigma 

sobre a educação para o futuro, pois “a substituição de paradigmas por regras deveria facilitar 

a compreensão da diversidade de campos e especializações científicas” (KUHN, 1998, p.74). 

A questão de substituição, ou seu sinônimo, recolocação, demonstra a necessária revisão 

de como é compreendida a qualidade na educação. A EAD encontra justamente nas evoluções 

do uso de TIC a possibilidade revisar constantemente seus conceitos e aproximar conteúdos, 

professores e aluno num caminho de desenvolvimento pleno e qualificado. Tal colocação é 

enfatizada por um dos participantes: 

Não lembra que a Educação à Distância passou por diferentes etapas. A primeira etapa 

da Educação à Distância era sem tecnologia. Era só com uso do Correio. Mas, isso 

não implica que muitas pessoas que se formaram nessa modalidade, utilizando essas 

ferramentas, que eram fundamentalmente material impresso, não tiveram bons 

resultados. Porque aí você tem o exemplo de Mandela. Mandela concluiu dentro de 

um presídio, terminou seus estudos superiores.[...] 

[...] E quem duvida da preparação que tinha essa pessoa? Ninguém duvida. Por isso 

eu te digo que não é a tecnologia. A tecnologia é muito importante. Hoje em dia você 

tem à mão um grupo de ferramentas que faz o processo mais atrativo, mais motivador, 

mais dinâmico, mais participativo que quando você só utiliza material didático, 

como por exemplo, o livro, o material impresso. (PARTICIPANTE 3) 

Mas, em contrapartida, as possibilidades que a reunião de tecnologia e educação pode 

proporcionar, as circunstâncias nas quais a avaliação deverá ser organizada precisa se atentar 

ao crescente número de alunos, cursos s e instituições que ano a ano iniciam suas atividades na 

EAD. Na concepção de um dos participantes se não houver a visão de futuro, comparando 

realidades e buscando um novo paradigma será, a avaliação e a forma como se constituirão os 

instrumentos avaliativos e seus processos, “mais pesado porque [...], a proliferação está muito 
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grande e, se eles não tomarem muito cuidado, você vai concorrer com um bando de picaretas. 

no mercado” (PARTICPANTE 1). 

Esta preocupação com o futuro pode resultar num processo cíclico, onde a prática do 

“precaucionismo” alardeada por Balandier (2015) terá sua sustentação não nas possibilidades, 

mas, sim, naquilo que se deve evitar por ser diferente do que é de qualidade. Impede-se, com 

isso, a criação de um novo paradigma sobre a Educação Superior de qualidade apoiada por 

tecnologias. 

Fecha-se assim o quebra-cabeça sobre educação a distância, polos de apoio presencial e 

avaliação regulatória, mas com peças que ainda não encontraram o encaixe perfeito por estarem 

no porvir. 
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A MONTAGEM CONTINUA - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O quebra-cabeça não terá uma conclusão efetiva diante das imensas possibilidades 

apresentadas pelas novas peças que surgirão no debate sobre quais serão os próximos encaixes 

na educação. Há desafios que são impostos à Universidade quando remetida à parte das 

responsabilidades relacionadas à contribuição social, política e econômica das nações e na 

formação de novos conhecimentos. 

Tal como apresenta Von Humboldt (2003), quanto ao papel da universidade enquanto 

centro de saberes, é importante que este não se mantenha somente como universal na 

concentração e desenvolvimento do conhecimento científico, mas sim um meio de ser plural.  

Plural e acessível de expandir-se, principalmente quando associada à tecnologia 

enquanto fomento, potência, para permitir que alunos, professores e conhecimento sejam 

explorados em conjunto.  

Ao lançar luz sobre as possibilidades do uso das TIC na educação, é possível perceber 

como são infinitas as possibilidades de ampliar o acesso ao novo e de transformar não somente 

um contexto social, mas sim mudar um paradigma, algo pronto que merece ser constantemente 

revisitado e comparado a fim de avançar. Ao traspor o pensamento de imutável, a Educação 

Superior no modelo de presencialidade entendido como de qualidade, permite-se alcançar 

novos patamares 

A própria maneira como o desenvolvimento da EAD evoluiu ao longo dos tempos diante 

das tecnologias disponíveis aproveitando assim atender a novas demandas, fez desta uma 

possibilidade adequada e extremamente fundamental para o acesso à Educação Superior. 

Mas a EAD no Brasil, regulada pelo Estado a pouco mais de dez anos através da 

Resolução n. º 5.622/2005 após sua concepção enquanto possibilidade de difusão de 

conhecimento através da Lei n. º 9.394/1996, enfrentou neste período uma série de “equívocos” 

ou mesmo distorções sobre seu funcionamento quando aplicados na Educação Superior, fato 

que impediu avanços ainda maiores sobre seu uso. 

A necessidade legal de aproximar a EAD no Brasil do modelo presencial tornou, em 

alguns aspectos, desafiadora a contribuição da modalidade em proporcionar o acesso à 

formação científica de maneira ampla e democrática. Ainda que se compreenda que mesmo 

com as possibilidades de controle, gestão acadêmica e pedagógica sobre conteúdos, recursos 

capazes de aproximar e tornar a interação entre Aluno x Professor e Aluno x Conteúdo através 
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de tecnologias comunicacionais ativa, além dos critérios avaliativos envolvidos na aferição do 

conhecimento obtido pelos estudantes, o ato e avaliar a oferta das IES não retratava a realidade 

encontrada nesta modalidade. 

No princípio, a EAD se traduzia pela separação geográfica entre professor e aluno e, 

também, na separação temporal que permitia somente uma comunicação assíncrona. Sobre esta 

concepção o modelo organizado no país se projetou na existência de Polos de Apoio Presencial, 

bem como da obrigatoriedade de avaliação dos alunos de forma presencial. 

Se a presença do Polo de Apoio Presencial se tornou indispensável e indissociável como 

centro de difusão de saberes, a revisão do modelo vigente possibilitará reinventar não só a 

universidade (CASPER, 2003), mas tornar esse um local de pluriversidade de ideias e 

possibilidades frente aos contextos históricos tradicionais. A forma como se dispersam os polos 

permite esta troca cada vez maior de conhecimentos e revisão de ciências por novos prismas, 

novas realidades. 

É neste contexto que a organização e permanência de estruturas com estas prevista para 

a operacionalização da EAD no Brasil com os Polos de Apoio Presencial merece uma reflexão 

sobre suas possibilidades e papel para o futuro numa condição de difusão do caráter plural. 

Envolve-se neste ponto até mesmo a análise de custos, tão valorizada por IES privadas quanto 

a investimentos e até mesmo válida para o poder público que depende de previsão orçamentária 

para implantação e ampliação muitas vezes de cursos e unidades. 

Esta condição é a que viabilizará a manutenção da longevidade desta entidade e, por 

consequência, do desenvolvimento de novos saberes interligados às evoluções e revoluções, 

que possuem uma dinâmica que não compactua com os modelos vigentes de medição e 

qualificação previstos no referencial regulatório nacional. 

Os instrumentos adotados, enquanto recursos avaliativos, não ensejam uma 

compreensão integral sobre a qualificação dos projetos empregados pela IES, obrigando a 

existência de estruturas locais com organização e responsabilidades estruturais, senão iguais, 

muito próximas àquelas encontradas em pequenas faculdades, tornando a oferta um tanto 

amarrada nesses procedimentos emoldurados pelo Estado. 

A forma como se avalia no Brasil a própria Educação Superior e, consequentemente a 

Educação Superior a distância, é a posição de precaução a risco ao desconhecido, às 

oportunidades do novo. Balandier (2015) traduz essa condição como “precaucionismo”. 

Risco-avaliação-precaução – esta trindade domina e vigia os movimentos acelerados 

da supermodernidade. Cada uma das figuras pode qualificá-las: sociedades do risco, 

sociedade dos peritos, sociedade da precaução e do juridiscismo. Esta última foi 

qualificada diversamente, pelo “receio” que refreia a aventura da pesquisa e da 

invenção, que leva a se protegerem, primeiro lugar em nome do risco zero, portanto, 
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a praticar o “precaucionismo”. Quanto a rápida multiplicação das avaliações de tudo 

em todos os campos, ele resulta globalmente de condições cada vez mais favoráveis 

a essa expansão desde a passagem a uma Nova Era, na virada dos anos 1990. Há, 

primeiro, a mudança da temporalidade, a supremacia progressiva do tempo do 

imediato, das sequências de imediatos. Quando o passado e a projeção no futuro se 

apagam, a avaliação pela experiência “histórica”, para um, pela prospectiva e pela 

alternativa dos cenários do futuro próximo, para o outro, recua. Ele acarreta com a 

incerteza do imediato o recurso repetido a sequências de avaliações espontâneas nas 

quais a rapidez da informação importa, mas em que a colocação em perspectiva 

desaparece. [...] 

[...] A condição mais determinante continua sendo a incerteza generalizada, que está 

continuamente presente na sucessão das rupturas engendradas pela 

supermodernidade. Tudo se encontra colocado sob a coação da dúvida. 

(BALANDIER, 2015, p. 32-33) 

É fato que a posição do Estado enquanto avaliador, com imposição do processo 

regulatório, teve importância histórica na reorganização e direcionamento do desenvolvimento 

dos métodos e técnicas envolvidos no processo de ensino aprendizagem da EAD no Brasil, 

quando observada sua evolução a partir da publicação do Decreto nº 5.622, e começou a 

delinear mais claramente a organização da Educação Superior a Distância. 

O contínuo processo de qualificação e inovação na oferta de cursos de graduação a 

distância encontra propriamente no seu processo regulatório um ponto de convergência quando 

ouvidas as narrativas de profissionais da área EAD, há distorções que, em suas concepções, 

refreiam avanços importantes no sentido de ampliar não somente a qualidade do que é ofertado, 

mas possibilitar o uso de tecnologias que melhorariam a forma como se relacionam alunos e 

conteúdo, alunos e professores, alunos e tutores para além dos fóruns e AVA. 

A essência da fala dos participantes, quando emergem substantivos como incoerência, 

limitação e paradigma, demonstram que, observanda a condição de compreensão sobre o que 

é qualidade na oferta de EAD, é preciso avançar sobre o que se espera enquanto educação 

superior de qualidade. O contexto sob o qual o Polo de Apoio Presencial é colocado nos 

instrumentos confirmam que o entendimento sobre os meios empregados na difusão de novos 

conhecimentos induz a presencialidade e a relação professor x aluno num mesmo local, em total 

contradição ao objetivo de autonomia, mobilidade e flexibilidade que é proporcionada pelos 

recursos empregados pela modalidade. 

Em parte, a temporalidade na qual leis, decretos e normativas foram criados não trazia 

a perspectiva de avanço com tamanho suporte tecnológico e muito menos o Estado apresentou 

tenacidade e celeridade suficientes para incorporar em seus processos as inovações que as 

próprias instituições, com seus projetos, apresentaram durante as avaliações e as evoluções que 

a tecnologia possibilitaram em tempos cada vez mais curtos. 
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Justamente quando, no processo avaliativo da Educação Superior no Brasil, houver a 

ruptura com o avaliar preventivamente e este passar a ser um avaliar prospectivamente, 

principalmente sobre a EAD e a figura do Polo de Apoio Presencial, poderão ocorrer avanços 

ainda maiores, eliminando a diferenciação imposta entre educação presencial e educação a 

distância de forma a ser compreendida enquanto impactos sociais e resultados efetivos de 

desenvolvimento de novos conhecimentos, ciências e alteração de realidades a partir da difusão 

de culturas propagadas e modificadas por esses novos saberes adquiridos. 

Nesse contexto, é interessante observarmos o movimento que as instituições, entre elas 

as brasileiras credenciadas para oferta de educação superior a distância, ao chamado blended 

learning (GRAHAM, 2006) como a combinação de aprendizagem presencial com 

aprendizagem virtual, pois “aos poucos, os recursos e as técnicas destinados inicialmente à 

educação eletrônica virtual foram sendo descobertos e aplicados pela educação convencional” 

(TORI, 2010, p. 28). 

É assim possível uma progressiva convergência do tradicional sistema de ensino, que 

privilegia o desenvolvimento de atividades síncronas, para aquela que se apoia nas mais atuais 

e melhores recursos de interação Aluno x Professor, tornando-a assim viável e adequada às 

novas demandas sociais. Se esta convergência se torna cada vez mais evidente, a temporalidade 

dos processos avaliativos demonstra a necessidade de revisão. 

Mesmo que recentemente a Resolução Nº. 1, de 11 de março de 2016 tenha estabelecido 

as “Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior 

na Modalidade a Distância” não é possível observar avanços no entendimento sobre a aplicação 

de inovações sem o crivo qualitativo ou quantitativo à modalidade, ou mesmo substancial 

diferença daquilo que já se encontrava disperso em outras resoluções e portarias. Ao mesmo 

tempo, no final do ano de 2016, a publicação da Nota Técnica n.º 34/2016 da Secretaria de 

Regulação da Educação Superior abre uma perspectiva de revisão do papel do polo. 

Neste movimento legal, a atenção deve ser voltada às circunstâncias ao qual o Polo de 

Apoio Presencial estará posicionado entre as peças do quebra-cabeça no futuro. A permanência 

dos polos, enquanto centros de saberes, poderá sofrer não uma descaracterização daquilo que 

pretendeu no passado, mas, sim, deverá desempenhar novos papéis se necessário dentro do 

projeto de cada instituição, curso a fim de difundir a educação. 

Este processo de olhar o todo e as partes que compõem o contexto da Educação Superior 

é necessária à medida que Educação a Distância e Educação Presencial, no Brasil, assumem 

posições cada vez mais convergentes. A análise sobre o número de matrículas em cursos a 

distância, e consequentemente sua consolidação, demonstram que haverá em algum momento 
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a efetivação de uma convergência de tal forma que não exista mais distinções entre 

modalidades. 

A fala dos participantes desta pesquisa se direcionam justamente para esta necessária 

revisão de conceitos e a busca de novos paradigmas ligados à educação. A avaliação organizada 

e realizada até então foi válida e extremamente necessária para organizar um modelo, uma 

forma de atuação principalmente de cursos de graduação apoiados por tecnologias de 

informação e comunicação atuais e adequados a demandas cada vez mais novas. Contudo, a 

manutenção de um processo avaliativo só encontrará sua convalidação no momento em que 

esta acompanhar as mudanças necessárias sobre o cenário que se avalia. 

É fato que ainda novos instrumentos deverão ser elaborados, como a própria resolução 

determina, porém voltamos ao início do quebra-cabeça sobre como tais peças se encaixarão nas 

novas realidades possíveis. 

Esta condição remete a David Le Breton que, tratando sobre o ato de avaliar, lembra 

que “a avaliação é uma tentativa de conjuração da ambiguidade e da ambivalência do mundo, 

um simulacro para tentar fixar, por meio de número e de uma aparência de racionalidade, uma 

realidade sempre fugaz. ” (LE BRETON, 2015, p. 287).  

Avaliar sempre será uma condição de buscar o novo, porém, esta busca não permitirá 

que o quebra-cabeça que é a Educação se conclua por sempre permitir que novas peças sejam 

encontradas, analisadas, compreendidas e resignificadas para a evolução das ciências e da 

humanidade. 
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O Instrumento de Credenciamento Institucional para Oferta da Modalidade de 

Educação a Distância apresenta três dimensões com 31 itens de análise além do agrupamento 

de dois requisitos legais. Esse documento tem por objetivo permitir o credenciamento 

institucional para a oferta de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu à distância e 

apresenta nas suas dimensões a análise sobre a Organização Didática Institucional para a 

Educação a Distância, o Corpo Social e as condições relacionadas às Instalações Físicas. 

A primeira dimensão (DIMENSÃO 1: Organização Institucional para Educação a 

Distância) tratará unicamente a questão do projeto da IES quanto ao seu funcionamento e 

desenvolvimento de suas atividades relacionadas a educação a distância. Esta análise tem como 

pretensão o entendimento quanto a coerência sobre a missão da instituição, sua capacidade de 

cumprimento das propostas planejadas e comprometidas em PDI até a questões como 

gerenciamento, autoavaliação e planejamento de implantação de polos. 

Além disso, entender a experiência já obtida na oferta de cursos ou disciplinas EAD e 

controle sobre tais processos também são avaliados, o que pode contribuir para a compreensão 

sobre os objetivos, procedimentos e controle pretendidos, ou como já são realizadas as práticas 

de desenvolvimento das atividades síncronas e assíncronas quando a IES já oferece parte de 

seus currículos 20% a distância em suas disciplinas. 

 

QUADRO 2 – DIMENSÃO 1: Organização Institucional para Educação a Distância 

presente no Instrumento de Credenciamento Institucional para Oferta da Modalidade de 

Educação a Distância 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

1.1. Missão institucional para atuação 

em EAD 

Quando é possível constatar que a IES tem condições suficientes de 

cumprir sua missão para atuação em EAD, tal como definida em seu 

PDI, no seu regimento e nos documentos que estabelecem seus 

compromissos com o poder público. 

1.2 Planejamento de Programas,  

Projetos e Cursos a distância 

Quando a instituição comprova suficientemente os requisitos e as 

condições necessárias para a implementação do planejamento de 

programas, projetos e cursos na modalidade de educação a distância, 

compatíveis com o prazo de vigência do credenciamento institucional. 

1.3 Plano de Gestão para a  

Modalidade da EAD 

Quando a instituição apresenta garantia de cumprimento do Plano de 

Gestão da Modalidade de EAD, que contempla, suficientemente, as 

informações de ações administrativas e acadêmicas, com o respectivo 

cronograma de execução. 

1.4 Unidade responsável para a 

gestão de EAD 

Quando a instituição comprova a existência de unidade específica, 

responsável pela gestão acadêmico-operacional da modalidade de 

educação a distância, contemplada no organograma da IES, porém o 

trabalho é realizado, de maneira insuficiente, em parceria com as demais 

unidades e departamentos da IES. 

1.5 Planejamento de Avaliação  

Institucional (Autoavaliação) para 

EAD 

Quando a instituição comprova a existência de processo suficiente de 

avaliação institucional, cujos resultados podem contribuir para 

correções e melhoria na atuação da instituição, inclusive na EAD. 
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1.6 Representação docente, tutores e 

discente 

Quando a instituição possui regras suficientes para permitir uma 

representação mínima de professores, tutores e estudantes nos seus 

órgãos colegiados, de modo a proporcionar reflexões e debates, visando 

ao aperfeiçoamento dos processos e a gestão da modalidade de educação 

a distância. 

1.7 Estudo para implantação dos  

polos de apoio presencial 

Quando a IES justifica de maneira suficiente a localização dos polos a 

partir de estudos que consideram a distribuição geográfica, a demanda 

reprimida por educação superior, a população do ensino médio regional, 

a demanda por cursos superiores, a taxa bruta e líquida de matriculados 

na educação superior e os indicadores estabelecidos no PNE. 

1.8 Experiência da IES com 

modalidade educação distância 

Quando a IES comprova experiência, anterior ao credenciamento de, 

pelo menos um (1) ano na oferta de ações na modalidade de educação a 

distância, na forma de cursos livres, capacitação interna de pessoal, 

entre outros. 

1.9 Experiência da IES com a 

utilização de até 20% da carga 

horária dos cursos superiores 

presenciais na modalidade de 

educação a distância. 

Quando a IES comprova, em pelo menos um (1) curso de graduação 

presencial ou sequencial, a adequada utilização de mais de 10 % da 

carga horária ofertada na modalidade de educação a distância, há mais 

de um ano. 

1.10 Sistema para gestão acadêmica 

da EAD 

Quando a IES apresenta sistema suficiente de gestão acadêmica dos 

alunos de EAD, com controle dos processos respectivos. 

1.11 Sistema de controle de produção 

e distribuição de material didático 

(logística). 

Quando a IES tem sistema suficiente de controle de produção e 

distribuição de material didático para atender à demanda real. 

1.12 Recursos financeiros 

Quando, à luz das evidências locais, a instituição demonstra possuir 

recursos financeiros suficientes para os investimentos mínimos 

previstos no seu PDI. 

Fonte: Instrumento de Credenciamento Institucional para Oferta da Modalidade de Educação a Distância – Inep  

 

Na dimensão sobre o corpo social (DIMENSÃO 2) o ponto principal avaliado relaciona-

se com os docentes que estarão envolvidos no processo de oferta de EAD quanto a sua titulação, 

experiência, produção e regime de trabalho. Fora o corpo docente, o dimensionamento do corpo 

técnico para atender as necessidades planejadas também é levado em consideração em critérios 

como qualificação, atuação e experiência. Em todos os casos, é observada a questão de 

capacitação permanente também do corpo técnico na gestão específica para o EAD e do corpo 

docente até mesmo a experiência anterior como necessária para autorização de atuação. 

 

QUADRO 3 – DIMENSÃO 2: Corpo Social presente no Instrumento de Credenciamento 

Institucional para Oferta da Modalidade de Educação a Distância 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

2.1 Programa para formação e 

capacitação permanente dos docentes   

Quando existe previsão de política de capacitação para a educação a 

distância dos docentes e de acompanhamento de seus trabalhos, com 

condições suficientes de implementação. 

2.2 Programa para formação e 

capacitação permanente dos tutores 

Quando existe previsão de política de capacitação para a educação a 

distância dos tutores e de acompanhamento de seus trabalhos, com 

suficientes condições de implementação. 

2.3 Produção Científica 
Quando há previsão suficiente de política de estímulo à produção 

científica. 

2.4 Titulação e formação do 

coordenador de EAD da IES 

Quando o coordenador de EAD possui título de mestre e experiência de 

magistério superior de, no mínimo, um (1) ano em educação a distância. 
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2.5 Regime de trabalho do 

coordenador de EAD da IES 

Quando o regime de trabalho previsto para o coordenador de EAD 

contemplar, pelo menos, vinte (20) horas semanais dedicadas à 

coordenação. 

2.6 Corpo técnico administrativo para 

atuar na gestão em EAD 

Quando, pelo menos, 60% dos profissionais técnico-administrativos 

têm qualificação ou experiência profissional de, pelo menos, um (1) ano 

para atuar na gestão da modalidade de educação a distância. 

2.7 Corpo técnico administrativo para 

atuar na área de infraestrutura 

tecnológica em EAD 

Quando, pelo menos, 60% dos profissionais técnico-administrativos 

têm qualificação ou experiência profissional de, pelo menos, um (1) ano 

para atuar na área de infraestrutura tecnológica em EAD. 

2.8 Corpo técnico administrativo para 

atuar na área de produção de material 

didático para EAD. 

Quando, pelo menos, 60% dos profissionais técnico-administrativos 

têm qualificação ou experiência profissional de, pelo menos, um (1) ano 

para atuar na área de produção de material didático para EAD. 

2.9 Corpo técnico administrativo para 

atuar na gestão das bibliotecas dos 

polos de apoio presencial. 

Quando, pelo menos, 60% dos profissionais técnico-administrativos 

têm qualificação ou experiência profissional de, pelo menos, um (1) ano 

para atuar na gestão de um sistema de bibliotecas com diferentes 

unidades. 

2.10 Regime de trabalho 

Quando, pelo menos, 60% do pessoal técnico-administrativo atuante na 

EAD têm previsão de contrato em tempo integral e os demais em tempo 

parcial. 

2.11 Política para formação e 

capacitação permanentes do corpo 

técnico-administrativo 

Quando existe previsão de políticas de capacitação para a educação a 

distância, e de acompanhamento do trabalho, com suficientes condições 

de implementação. 
Fonte: Instrumento de Credenciamento Institucional para Oferta da Modalidade de Educação a Distância – Inep  

 

A avaliação sobre a Dimensão 3 – Instalações Físicas, tem a infraestrutura unicamente 

sobre a IES enquanto sede do desenvolvimento das atividades avaliadas. Neste ponto, a 

avaliação ocorre quanto a todos os pontos necessários para que as ações pedagógicas, 

administrativas e tecnológicas se desenvolvam adequadamente e já com possíveis previsões de 

expansão para atendimento adequado das necessidades.  

 

QUADRO 4 – DIMENSÃO 3: Instalações Físicas presente no Instrumento de 

Credenciamento Institucional para Oferta da Modalidade de Educação a Distância 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

3.1 Instalações administrativas 

Quando as instalações administrativas envolvidas nas atividades de 

EAD atendem, suficientemente, aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade 

necessária à atividade proposta. 

3.2 Infraestrutura de serviços 

Quando há previsão, na instituição ou em suas proximidades, de 

infraestrutura de serviços suficientes ao atendimento do corpo social 

envolvido nas atividades de EAD como, por exemplo, alimentação, 

transportes, comunicação, estacionamento, entre outro. 

3.3 Recursos de Tecnologias de  

Informação e Comunicação 

(audiovisuais e multimídia) 

Quando a IES comprova os recursos de TIC (audiovisuais, incluindo 

multimídia) em quantidades suficientes para atender às necessidades de 

professores, tutores, técnicos e estudantes envolvidos nas atividades de 

EAD. 

3.4 Plano de expansão e atualização 

de equipamentos 

Quando existe plano de expansão e de atualização de equipamentos 

previsto no PDI, envolvidos nas atividades de EAD, com capacidade de 

demonstrar sua execução de maneira suficiente. 

3.5 Biblioteca: instalações para 

gerenciamento central das bibliotecas 

dos polos de apoio presencial e 

manipulação dos respectivos acervos.  

Quando as instalações para o gerenciamento central das bibliotecas dos 

polos de apoio presencial e manipulação central do acervo, que atendem 

os polos de apoio presencial, têm condições suficientes nos requisitos 
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de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

conservação e comodidade necessária à atividade proposta. 

3.6 Biblioteca: informatização do 

sistema de bibliotecas (que 

administra as bibliotecas dos polos de 

apoio presencial) 

Quando a informatização do sistema de bibliotecas (que administra as 

bibliotecas dos polos de apoio presencial) atende suficientemente as 

necessidades de registro e de utilização. 

3.7 Biblioteca: política de aquisição, 

expansão e atualização do acervo das 

bibliotecas dos polos de apoio 

presencial. 

Quando a instituição apresenta uma suficiente política de aquisição, 

expansão e atualização do acervo das bibliotecas dos polos de apoio 

presencial, considerando a proposta pedagógica dos cursos e a demanda 

dos docentes. 

Fonte: Instrumento de Credenciamento Institucional para Oferta da Modalidade de Educação a Distância – Inep  

 

Os requisitos legais, também vinculados unicamente à sede da IES ofertante de EAD, 

ficam ancorados na questão de acessibilidade de sua infraestrutura (na sede) e a convênios, 

políticas internas e ações já desenvolvidas que podem ser aplicadas a EAD quando em 

funcionamento. 

 

QUADRO 5 – Requisitos legais presente no Instrumento de Credenciamento Institucional 

para Oferta da Modalidade de Educação a Distância 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

Condições de acesso para portadores 

de necessidades especiais (Dec. 

5.296/2004, a vigorar a partir de 

2009) 

A IES apresenta condições de acesso para portadores de necessidades 

especiais 

Convênios, parcerias e acordos 

celebrados com outras instituições 

nacionais e/ou internacionais que 

sejam necessários à execução dos 

cursos de EAD. 

A IES comprova a totalidade das informações do PDI quanto a 

convênios, parcerias e acordos, mediante apresentação de todos os 

instrumentos relativos, devidamente assinados pelos proponentes nos 

quais constem as obrigações mútuas relativas ao objeto de vinculação 

institucional? 
Fonte: Instrumento de Credenciamento Institucional para Oferta da Modalidade de Educação a Distância – Inep  

 

O Instrumento de Credenciamento Institucional para Oferta da Modalidade de 

Educação a Distância, enquanto via de verificação de qualidade para oferta de cursos a 

distância, deixa algumas aberturas que deveriam ser analisadas para a segurança da oferta e 

funcionamento, como previsão de organização de pessoal para atendimento (seja na tutoria, 

corpo técnico-administrativo) que poderia ser revista em processos futuros, como renovação de 

credenciamento ou mesmo de avaliação de autorização e reconhecimento de cursos. 

Num segundo momento, mas complementar ao processo de avaliação para a oferta de 

cursos a distância, o modelo brasileiro adota a figura do Polo de Apoio Presencial como 

importante para a constituição da comunidade acadêmica, onde os alunos estarão vinculados – 

não deixando somente na virtualidade a questão de realização dos cursos, e criando de certa 

forma uma conexão de proximidade física com a instituição e seus colegas. 



137 
 

Também organizado por dimensões, porém com a particularidade de tratar todos os 

critérios avaliativos como uma Dimensão Única, os itens ali previstos são divididos por 

categoria de análise. O documento Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para 

Educação a Distância muito se aproxima em alguns itens daqueles observados quando avaliada 

a IES. 

A primeira categoria recai unicamente sobre a IES, pois esta é a responsável pelo 

planejamento e justificativa de implantação do polo que deve estar previsto em seu PDI em 

coerência também com os estudos de implantação previamente avaliados pela instituição no 

momento do credenciamento. 

 

QUADRO 6 – 1. CATEGORIA DE ANÁLISE: organização institucional (Fontes de 

consulta: PDI, Estatuto e Regimento) presente no documento Credenciamento de Polo de 

Apoio Presencial para Educação a Distância 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

1.1 Planejamento e Implantação do  

Polo 

Quando o polo de apoio presencial está definido no PDI e a IES ou a 

Instituição conveniada, responsável pelo Polo, apresenta suficientes 

condições para sua implantação e manutenção para o(s) curso(s) 

previsto(s). 

1.2 Justificativa para a implantação 

do polo 

Quando a IES ou a Instituição conveniada, responsável pelo Polo, 

apresenta justificativa coerente e suficiente à missão institucional para 

a implantação do polo de apoio presencial na região indicada. 

Fonte: Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para Educação a Distância – Inep  

 

Na categoria sobre o corpo social, o Polo de Apoio Presencial passa a ser avaliado sobre 

sua organização de fato e tem os pontos relacionados ao atendimento às diretrizes, tanto do 

INEP quanto da IES, analisado enquanto correta aplicação do projeto institucional e atenção 

aos conceitos e referenciais de qualidade entendidos pelo Estado como adequados para o 

suporte a cursos e alunos. Coordenador de polo e tutor presencial são avaliados sobre sua 

titulação, qualificação e experiência e a equipe administrativa enquanto adequação as atividades 

propostas no polo. Neste ponto é possível perceber qual será a base de formação do polo 

enquanto representação da IES (seja enquanto parceiro local ou atuação própria da IES). Os 

tutores e coordenador de polo assumem localmente um papel de desenvolvimento dos saberes. 

A experiência e formação serão colocadas, em parte sobre estes dois pilares. 
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QUADRO 7 – 2. CATEGORIA DE ANÁLISE: Corpo social (Fonte de consulta: PDI, 

PPC, Estatuto e Regimento Interno) presente no documento Credenciamento de Polo de 

Apoio Presencial para Educação a Distância 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

2.1 Titulação acadêmica do 

coordenador do polo 

Quando o coordenador do polo tem titulação de graduação e formação 

específica em EAD. 

2.2 Experiência acadêmica e  

administrativa do coordenador do 

polo 

Quando o coordenador do polo tem experiência docente de, pelo menos, 

dois (2) anos, e um (1) ano de experiência em administração acadêmica. 

2.3 Vínculo de trabalho do 

coordenador do polo 

Quando o coordenador de polo de apoio presencial tem previsão de 

contrato de trabalho de, pelo menos, vinte (20) horas semanais. 

2.4 Titulação dos tutores Quando o corpo de tutores tem titulação de graduação. 

2.5 Qualificação e formação dos  

tutores em EAD 

Quando, pelo menos, 50% dos tutores presenciais têm qualificação 

específica em educação a distância e formação superior na área do 

conhecimento. 

2.6 Corpo técnico administrativo de 

apoio às atividades acadêmico-

administrativas do polo. 

Quando o projeto de infraestrutura de pessoal para o polo prevê a 

contratação de profissionais técnico-administrativos em quantidade e 

formação suficientes 

Fonte: Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para Educação a Distância – Inep  

 

A última categoria de análise, que envolve a infraestrutura do polo, apresenta a 

necessidade de composição do espaço que será centralizador das atividades dos alunos, como 

é previsto no Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, e também na Resolução nº 1, de 11 

de março de 2016, pois o polo é a “unidade acadêmica e operacional descentralizada, instalada 

no território nacional ou no exterior para efetivar apoio político-pedagógico, tecnológico e 

administrativo às atividades educativas dos cursos e programas” (BRASIL, 2016). 

 

QUADRO 8 – 3. CATEGORIA DE ANÁLISE: Infraestrutura presente no documento 

Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para Educação a Distância 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

3.1 Instalações administrativas 

Quando as instalações administrativas envolvidas nas atividades do polo 

atendem, suficientemente, aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade 

necessária à atividade proposta. 

3.2 Salas de aula/tutoria 

Quando as salas de aula/tutoria estão equipadas segundo a finalidade e 

atendem, suficientemente, aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessária 

à atividade proposta. 

3.3 Sala para a coordenação do  

polo 

Quando a sala da coordenação do polo está equipada, segundo a 

finalidade, e atende, suficientemente, aos requisitos de dimensão, 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade 

necessária à atividade proposta. 

3.4 Sala para tutores 

Quando a sala para a equipe de tutores presenciais está equipada, 

segundo a finalidade, e atende, suficientemente, aos requisitos de 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e 

comodidade necessária à atividade proposta. 

3.5 Auditório/Sala de conferência 
Quando o(s) auditório ou sala(s) de conferência atende(m), 

suficientemente, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, 
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acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade necessária à 

atividade proposta. 

3.6 Instalações sanitárias 
Quando as instalações sanitárias atendem de maneira suficiente aos 

requisitos de espaço físico, iluminação, ventilação e limpeza. 

3.7 Áreas de convivência 

Quando está prevista a implantação de infraestrutura com espaços que 

atendam, suficientemente, às necessidades de convivência, lazer e 

expressão político-cultural dos alunos. 

3.8 Recursos de informática 

Quando o polo disponibiliza recursos de informática, com acesso à 

Internet, em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades 

das atividades propostas e que atendam, suficientemente, às demandas 

individuais dos alunos. 

3.9 Recursos de Tecnologias de  

Informação e Comunicação 

(audiovisuais e multimídia) 

Quando o polo apresenta recursos de TIC (audiovisuais, incluindo 

multimídia) em quantidade e qualidade suficientes para atender, 

suficientemente, às necessidades de professores, tutores, técnicos e 

estudantes. 

3.10 Biblioteca: instalações para o 

acervo e funcionamento 

Quando as instalações para o acervo e funcionamento da biblioteca 

atendem, suficientemente, aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade 

necessária à atividade proposta. 

3.11 Biblioteca: instalações para 

estudos individuais e em grupo 

Quando existem instalações para estudos individuais e em grupo e elas 

atendem, suficientemente, às necessidades do(s) curso(s). 

3.12 Livros da bibliografia básica 

Quando o acervo atende aos programas das disciplinas da primeira 

metade do(s) curso(s), em quantidade suficiente, na proporção de um 

(1) exemplar para até doze (12) alunos, previstos para cada turma, 

referentes aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 3 

bibliografias), e é atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES. 

3.13 Livros da bibliografia 

complementar 

Quando o acervo atende, suficientemente, as indicações bibliográficas 

complementares feitas pelos programas das disciplinas. 

3.14 Periódicos especializados 

Quando existe assinatura de periódicos especializados, indexados e 

correntes, sob a forma impressa ou informatizada, abrangendo as 

principais áreas temáticas, distribuídos entre as principais áreas do 

curso. 

3.15 Laboratórios especializados 

Quando está prevista a implantação de laboratórios especializados com 

regulamento específico, destinados à realização das aulas práticas, com 

perspectiva suficiente de atendimento das demandas da primeira metade 

do(s) curso(s). 

Fonte: Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para Educação a Distância – Inep  

 

Os requisitos, maiores até mesmo que aqueles exigidos na avaliação da sede, tratam da 

necessidade de atendimento às leis de acessibilidade arquitetônica e até mesmo pedagógica, 

além dos critérios legais de documentos que comprovem a situação de localização e 

responsabilidade pelo local do polo e quanto à possibilidade segura de desenvolvimento das 

atividades previstas em cursos que deverão acontecer presencialmente. 
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QUADRO 9 – 3. Requisitos legais presente no documento Credenciamento de Polo de 

Apoio Presencial para Educação a Distância 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

Condições de acesso para portadores 

de necessidades especiais  

(Dec. N. 5.296/2004, a vigorar a 

partir de 2009)  

A IES apresenta condições de acesso para portadores de necessidades 

especiais?  

Responsabilidade pelo polo (Decretos 

n°  5.622/2005, n° 5.773/2006)  

O polo em credenciamento é mantido pela IES em imóvel próprio ou 

alugado, com garantia das condições de funcionamento durante o 

período do (s) curso (s) previstos?  

Responsabilidade pelo polo (Decretos 

n° 5.622/2005, n° 5.773/2006)  

O polo em credenciamento é mantido pela Instituição conveniada em 

imóvel próprio ou alugado, com garantia das condições de 

funcionamento durante o período do (s) curso (s) previstos?  

Previsão de realização de atividades 

presenciais obrigatórias (Decretos n°  

5.622/2005)   

Há previsão de realização da atividade presencial obrigatória avaliação 

de estudantes.  

Previsão de realização de atividades 

presenciais obrigatórias (Decretos n°  

5.622/2005)   

Há previsão de realização de estágios obrigatórios quando previstos na 

legislação pertinente.  

Previsão de realização de atividades 

presenciais obrigatórias (Decretos n°  

5.622/2005)   

Há previsão de realização da defesa de trabalhos de conclusão de cursos, 

quando previstos na legislação pertinente  

Previsão de realização de atividades 

presenciais obrigatórias (Decretos n°  

5.622/2005)   

Há previsão de realização de atividades relacionadas a laboratório de 

ensino, quando for o caso?  

Fonte: Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para Educação a Distância – Inep  

 

Ainda nas tratativas sobre a parte de regulação da IES, após todo o processo de 

credenciamento e findo o prazo dado pelo Estado na questão de oferta de cursos (seja presencial 

ou a distância) há a necessidade de um novo processo avaliativo da instituição como um todo. 

O Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento), publicado em 2012, já 

prevê a utilização de um único documento tanto para recredenciamento da oferta de cursos 

presenciais quanto a distância. Em certo ponto ele elimina o que Frauches (2010) citava como 

“farra dos instrumentos” pela profusão de documentos existentes que seguiu até 2012. 

Na situação de análise relacionada a EAD, o documento apresenta itens que são 

unicamente avaliáveis no Polo de Apoio Presencial e outros unicamente na Sede. Mas, em 10 

Dimensões e mais de quarenta critérios avaliativos, o polo tem sobre sua atuação somente 

quatro itens, sendo um deles ainda partilhado com a instituição. Esses quatro itens tratarão sobre 

aqueles pontos que caracterizam sua importância local: o corpo social (tutores e coordenador) 

e sua estrutura física. 

Na primeira dimensão será observado pelos avaliadores do INEP se todo o planejamento 

da universidade está coerente com o PDI e se apresenta resultados efetivos ao que é proposto 

pela IES nas ações de implantação de cursos, melhorias ou programas voltados aos alunos e 
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comunidade. Neste ponto, toda a responsabilidade recai sobre a IES em sua sede e o polo, por 

ser parte do plano de desenvolvimento previsto não é avaliado enquanto parte ainda.  

 

QUADRO 10 – DIMENSÃO 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) presente no documento Instrumento de Avaliação Institucional Externa 

(Recredenciamento) 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

1.1. Implementação do PDI, 

considerando as metas e as ações 

institucionais previstas e a estrutura e 

os procedimentos administrativos. 

Quando as propostas constantes do PDI estão sendo adequadamente 

implementadas, com as funções, os órgãos e os sistemas de 

administração/gestão adequados ao funcionamento dos cursos e das 

demais ações existentes, e à efetiva implantação das ações e dos cursos 

previstos. 

1.2. Articulação entre o PDI e os 

processos de avaliação institucional 

(autoavaliação e avaliações externas)  

Quando os resultados da autoavaliação e das avaliações externas são 

adequadamente utilizados como subsídios para a revisão permanente do 

PDI, e constata-se a existência de ações acadêmicas e administrativas 

consequentes aos processos avaliativos.  

Fonte: Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) – Inep  

 

Neste quesito que trata das políticas (Dimensão 2) serão analisadas pela comissão se a 

IES está realizando suas ações de estímulo à pesquisa científica como bolsas de iniciação 

científica, participação em eventos, financiamento de pesquisas. Ainda serão avaliadas qual a 

referência de qualidade adotada pela IES para os cursos de graduação e pós-graduação e como 

são acompanhadas pela instituição. Entre elas são observadas notas de ENADE, CAPES 

(quanto a pós-graduação stricto sensu) e os relatórios que a CPA realizam com sua efetivação 

por se tratar de política prevista pelo SINAES. 

Aqui ocorre um questionamento sobre o desenvolvimento de atividades relevantes junto 

à comunidade como a extensão comunitária enquanto atividade parte da Educação Superior. 

Neste ponto, o Polo não é avaliado diretamente, mas sua participação dentro das ações de 

relacionamento com a comunidade são parte do todo universitário enquanto extensão. 

 

QUADRO 11 – DIMENSÃO 2: A política para o ensino (graduação e pós-graduação), a 

pesquisa, a extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, para as bolsas de pesquisa, de 

monitoria e demais modalidades, presente no documento Instrumento de Avaliação 

Institucional Externa (Recredenciamento) 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

2.1. Coerência das políticas de 

ensino, pesquisa e extensão com os 

documentos oficiais.  

Quando as políticas de ensino, pesquisa e extensão praticadas pelas IES 

estão coerentes com o PDI.  

2.2. Políticas institucionais para 

cursos de graduação (bacharelados, 

licenciaturas e de tecnologia) e cursos 

Quando as atividades realizadas nos cursos de graduação e cursos 

sequenciais (quando for o caso), na modalidade presencial, garantem os 

referenciais mínimos de qualidade desses cursos.  
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sequenciais (quando for o caso), na 

modalidade presencial, e suas formas 

de operacionalização.  

2.3. Políticas institucionais para 

cursos de graduação (bacharelados, 

licenciaturas e de tecnologia) e cursos 

sequenciais (quando for o caso), na 

modalidade a distância, e suas formas 

de operacionalização (indicador 

exclusivo para IES credenciada para 

modalidade a distância).  

Quando as atividades realizadas nos cursos de graduação e cursos 

sequenciais (quando for o caso), na modalidade a distância, garantem 

os referenciais mínimos de qualidade desses cursos.  

 

2.4. Políticas institucionais para 

cursos de pós-graduação (lato sensu e 

stricto sensu), na modalidade 

presencial, e suas formas de 

operacionalização (igual forma para 

faculdades, universidades e centros 

universitários).  

Quando as atividades realizadas nos cursos de pós-graduação (lato 

sensu e stricto sensu), na modalidade presencial, resultam de diretrizes 

de ações, são acessíveis ao conhecimento da comunidade, observam 

rigorosos critérios de qualidade e estão adequadamente implantadas e 

acompanhadas; além disso, a IES possui pelo menos 04 (quatro) 

programas de pós-graduação stricto sensu, todos recomendados pela 

CAPES, havendo, dentre estes, no mínimo, um curso de doutorado.  

2.5. Políticas institucionais para 

cursos de pós-graduação lato sensue 

stricto sensu na modalidade a 

distância, e suas formas de 

operacionalização (indicador 

exclusivo para IES credenciada para 

modalidade a distância).  

Quando as atividades realizadas na pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu , na modalidade a distância, observam os referenciais de qualidade 

desses cursos, resultam de diretrizes de ações, são acessíveis ao 

conhecimento da comunidade e estão adequadamente implantadas e 

acompanhadas. 

2.6. Políticas institucionais de 

pesquisa e de iniciação científica e 

suas formas de operacionalização.  

Quando as atividades de pesquisa e de iniciação científica resultam de 

diretrizes de ações, e estão adequadamente implantadas e 

acompanhadas, com participação de número significativo de 

professores e estudantes.  

2.7. Políticas institucionais de 

extensão e formas de sua 

operacionalização, com ênfase à 

formação inicial e continuada e à 

relevância social.  

Quando as atividades de extensão resultam de diretrizes de ações 

adequadamente implantadas e acompanhadas; além disso, verifica-se a 

sua relevância acadêmica, científica e social no entorno institucional, e 

a sua vinculação com a formação acadêmica do aluno.  

Fonte: Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) – Inep  

 

A Dimensão 3, que continua avaliando a responsabilidade social da IES, analisa como 

a IES se posiciona em relação à responsabilidade social com o público interno (gestão), com os 

alunos, com a comunidade e também em relação a parcerias com organizações governamentais 

e não-governamentais. Em parte, avalia-se a questão da Extensão Universitária que já foi 

avaliada na dimensão anterior.  

 

QUADRO 12 – DIMENSÃO 3: A responsabilidade social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural, presente no documento Instrumento de 

Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

3.1. Coerência das ações de 

responsabilidade social com as 

Quando as ações de responsabilidade social praticadas pelas IES estão 

coerentes com o PDI.  
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políticas constantes dos documentos 

oficiais.  

3.2. Relações da IES com a 

sociedade; setor público, setor 

privado e mercado de trabalho.  

Quando as relações da IES com os setores da sociedade resultam de 

diretrizes institucionais e estão adequadamente implantadas e 

acompanhadas, incluindo ações para o desenvolvimento 

socioeconômico e educacional da região.  

3.3. Relações da IES com a 

sociedade: inclusão social.  

Quando as ações da IES com vistas à inclusão social resultam de 

diretrizes institucionais e estão adequadamente implantadas e 

acompanhadas.  

3.4. Relações da IES com a 

sociedade: defesa do meio ambiente, 

da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural.  

Quando as ações da IES com vistas à defesa do meio ambiente, do 

patrimônio cultural e da produção artística resultam de diretrizes 

institucionais e estão adequadamente implantadas e acompanhadas.  

Fonte: Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) – Inep  

 

Nesta situação de relação com a sociedade (Dimensão 4) os meios que são 

disponibilizados tanto à comunidade interna (docentes, alunos e corpo técnico) até mesmo a 

comunidade externa são avaliados quanto a sua efetividade. Observa-se como a IES interage 

enquanto comunicação com a sociedade e também como trata as questões apresentadas por 

alunos e comunidade por meio da Ouvidoria e nas autoavaliações realizadas pela CPA. 

O polo não tem qualquer interferência nesse processo, visto que ele será uma das pontes 

do aluno à sede da instituição, utilizando-se daquilo que está previsto em políticas 

institucionais. 

 

QUADRO 13 – DIMENSÃO 4: A comunicação com a sociedade, presente no documento 

Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

4.1. Coerência das ações de 

comunicação com a sociedade com as 

políticas constantes dos documentos 

oficiais.  

Quando as ações de comunicação com a sociedade praticadas pelas IES 

estão coerentes com o PDI.  

4.2. Comunicação interna e externa.  

Quando os canais de comunicação e sistemas de informação para a 

interação interna e externa funcionam adequadamente, são acessíveis às 

comunidades interna e externa e possibilitam a divulgação das ações da 

IES.  

4.3. Ouvidoria. 

Quando a ouvidoria está implantada, funciona segundo padrões de 

qualidade claramente estabelecidos, dispõe de pessoal e infraestrutura 

adequados, e os seus registros e observações são efetivamente levados 

em consideração pelas instâncias acadêmicas e administrativas.  

3.4. Relações da IES com a 

sociedade: defesa do meio ambiente, 

da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural.  

Quando as ações da IES com vistas à defesa do meio ambiente, do 

patrimônio cultural e da produção artística resultam de diretrizes 

institucionais e estão adequadamente implantadas e acompanhadas.  

Fonte: Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) – Inep  

 

Boa parte dos critérios previstos na Dimensão 5 refere-se às políticas da IES para a 

contratação de funcionários e docentes, plano de carreira, entre outros pontos. Aqui entra o Polo 
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de Apoio Presencial pela primeira vez, no item 5.5. Avalia-se a formação dos tutores 

presenciais, observando se a equipe presente no polo tem no mínimo graduação na área que 

atuam, se participam de capacitações oferecidos pela IES e como isso ocorre. Mesmo que a 

avaliação ocorra totalmente na sede, a forma de controle da IES sobre a presença dos tutores, 

sua formação e capacitação, além do relacionamento coma instituição são importantes na 

avaliação.  

Ainda neste critério é necessária a observação sobre a formação atenta aos critérios 

previstos no instrumento de credenciamento de polo no momento da visita in loco. 

 

QUADRO 14 – DIMENSÃO 5: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e 

corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e 

suas condições de trabalho, presente no documento Instrumento de Avaliação 

Institucional Externa (Recredenciamento) 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

5.1. Coerência das políticas de 

pessoal, de carreiras do corpo docente 

e corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, seu 

desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho com as 

políticas firmadas em documentos 

oficiais.  

Quando as políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e do 

corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu 

desenvolvimento profissional e as condições de trabalho praticadas 

pelas IES estão coerentes com o PDI.  

 

5.2. Formação do corpo docente.  

Universidades e Centros Universitários:  

Quando o corpo docente da IES tem experiência profissional e 

acadêmica adequadas às políticas constantes nos documentos oficiais da 

IES e 100% têm formação mínima em nível de pós-graduação lato 

sensu; desses, 70% possuem formação mínima em nível de pós-

graduação stricto sensu e pelo menos 20% possuem o título de doutor.  

5.3. Condições institucionais para os 

docentes.  

Universidades:  

Quando as políticas de capacitação e de acompanhamento do trabalho 

docente estão implementadas. Além disso, o Plano de Carreira Docente 

está implementado e difundido na comunidade acadêmica, estando a 

IES em consonância com a legislação vigente no que se refere a regime 

de trabalho, ou seja, um terço do corpo docente em regime de tempo 

integral (Lei 9.394/1996 – Art. 52).  

5.4. Condições institucionais para o 

corpo técnico-administrativo.  

Quando o perfil (formação e experiência) e as políticas de capacitação 

do corpo técnico-administrativo estão adequados às políticas constantes 

dos documentos oficiais da IES. Além disso, o Plano de Cargos e 

Salários, homologado por órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, 

está implementado e difundido.  

5.5. Formação do corpo de tutores 

presenciais e suas condições 

institucionais (indicador exclusivo 

para IES credenciada para 

modalidade a distância – EAD).  

Quando o corpo de tutores presenciais tem, no mínimo, graduação na 

área objeto da tutoria e as políticas para a sua capacitação estão 

implementadas e acompanhadas.  

5.6. Formação do corpo de tutores a 

distância e suas condições 

institucionais (indicador exclusivo 

para IES credenciada para 

modalidade a distância – EAD).  

Quando o corpo de tutores a distância tem, no mínimo, graduação na 

área objeto da tutoria e as políticas para a sua capacitação estão 

implementadas e acompanhadas.  
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Fonte: Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) – Inep  

 

A comissão avaliará, na Dimensão 6, como é o funcionamento da estrutura 

organizacional da IES, sua relação e quais diretrizes são seguidas para que tudo funcione de 

maneira adequada às situações previstas em PDI e em atendimento ao SINAES e toda a 

legislação pertinente. Novamente o polo não tem relação com esta dimensão, mas a instituição 

tem que prever em sua organização todos os processos que envolvam esta modalidade 

juntamente com sua representatividade – docente, discente e colegiados. 

 

QUADRO 15 – DIMENSÃO 6: Organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 

relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária 

nos processos decisórios, presente no documento Instrumento de Avaliação Institucional 

Externa (Recredenciamento) 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

6.1. Coerência da organização e da 

gestão da instituição com as políticas 

firmadas em documentos oficiais.  

Quando a organização e a gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência 

e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios estão 

coerentes com o PDI.  

6.2. Gestão institucional (considerar 

as especificidades da gestão de cursos 

a distância, quando for o caso).  

Quando a gestão institucional se pauta em princípios de qualidade, e 

resulta de diretrizes de ações.  

6.3. Funcionamento, representação e 

autonomia dos Conselhos Superiores.  

Quando o funcionamento e a representatividade dos Conselhos 

Superiores cumprem os dispositivos regimentais e estatutários.  

6.4. Funcionamento, representação e 

autonomia dos colegiados de curso.  

Quando o funcionamento e a representatividade nos colegiados de 

curso, ou equivalentes, cumprem os dispositivos regimentais e 

estatutários.  

Fonte: Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) – Inep  

 

A Dimensão 7 traz a necessidade de análise na sede e nos polos a situação da estrutura 

disponível aos alunos quanto à sala de aulas, disponibilidade de equipamentos de informática, 

salas de coordenação, tutoria, biblioteca, espaço de estudos, aspectos gerais do polo quanto à 

acústica, conservação, limpeza e principalmente ACESSIBILIDADE. Grifo item acessibilidade 

por se tratar de um requisito legal que aparece como determinante ao atendimento de alunos, 

mesmo que a localidade onde está o polo não atenda, através do poder público, o mínimo de 

condições sobre acessibilidade na cidade. Aqui o polo, em sua visita in loco tem suas condições 

avaliadas principalmente na capacidade de atendimento de todos os alunos e de acolhimento 

das atividades previstas nos projetos de cursos – PPC.  
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QUADRO 16 – DIMENSÃO 7: Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de 

pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação, presente no documento 

Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

7.1. Coerência Infraestrutura física, 

especialmente a de ensino e de 

pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação com o 

estabelecido em documentos oficiais.  

Quando a infraestrutura física da IES, especialmente a de ensino e 

pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação, está 

coerente com a especificada no PDI.  

7.2. Instalações gerais  

Quando há instalações gerais para o ensino, para a pesquisa (quando for 

o caso), para a prática de esportes, atividades culturais e de lazer, 

espaços de convivência, e para laboratórios didáticos e de pesquisa em 

quantidade e qualidade adequadas.  

7.3. Instalações gerais nos polos para 

educação a distância (indicador 

exclusivo para IES credenciada para 

modalidade a distância – EAD).  

Quando há, nos polos para educação a distância, instalações gerais para 

o ensino e para a pesquisa (quando for o caso), incluindo laboratórios, 

em quantidade e qualidade adequadas.  

7.4. Biblioteca: acervo, serviços e 

espaço físico.  

Quando podem ser verificadas ações adequadas de atualização e 

ampliação do acervo bibliográfico e dos serviços da (s) biblioteca (s).  

7.5. Bibliotecas dos polos para 

educação a distância: acervo, serviços 

e espaço físico (indicador exclusivo 

para IES credenciada para 

modalidade a distância – EAD).  

Quando podem ser verificadas ações adequadas de atualização e 

ampliação do acervo bibliográfico e dos serviços da(s) biblioteca (s). 

Fonte: Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) – Inep  

 

Na Dimensão 8 é tratada da atuação da CPA46 – Comissão Própria de Avaliação, 

responsável pelo acompanhamento de todo o processo avaliativo que envolve alunos, 

professores, funcionários da IES e comunidade. Não existe CPA no polo, pois estes participam 

de um núcleo que é ligado a sede que acompanha todo o resultado das avaliações e ações de 

adequação e, portanto, é parte do conjunto universitário já representado pelos membros que 

constituem tal comissão. 

 

QUADRO 17 – DIMENSÃO 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos 

processos, resultados e eficácia da auto avaliação institucional, presente no documento 

Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

8.1. Coerência do planejamento e da 

avaliação, especialmente em relação 

aos processos, resultados e eficácia 

da autoavaliação institucional com o 

estabelecido em documentos oficiais.  

Quando o planejamento e a avaliação, especialmente em relação aos 

processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional da IES 

estão coerentes com o especificado no PDI.  

8.2. Autoavaliação institucional  
Quando a Comissão Própria de Avaliação está implantada e funciona 

adequadamente, há efetiva participação da comunidade interna 

                                                           
46 É uma comissão interna da IES que tem atribuições de condução dos processos de avaliação internos, 

sistematização e prestação das informações solicitadas pelo INEP, como prevê o Art. 11 da Lei 10.861, de 14 de 

abril de 2004. 
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(professores, estudantes e técnico-administrativos) e externa nos 

processos de auto avaliação institucional, e há divulgação das análises e 

dos resultados das avaliações, estando as informações correspondentes 

acessíveis à comunidade acadêmica.  

8.3. Planejamento e ações acadêmico-

administrativas a partir dos resultados 

das avaliações.  

Quando a IES implementa adequadamente ações acadêmico-

administrativas baseadas nos resultados da autoavaliação e das 

avaliações externas.  

Fonte: Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) – Inep  

 

Ao abordar as políticas de atendimento discente na Dimensão 9, os critérios avaliados 

levam em consideração como a IES trata a situação das formas de acesso do aluno por processo, 

programas de apoio pedagógico, que deve incluir na acessibilidade pedagógica o atendimento 

a alunos com algum tipo de deficiência, apoio financeiro como FIES, bolsas institucionais 

diversas, estímulos à permanência com programas de nivelamento, além de organização 

estudantil de diretórios e associações e, também como a instituição realiza o acompanhamento 

dos formados (egressos) através de cursos, eventos. Novamente o polo não tem relação direta 

no quesito avaliado, porém é quem fará a ponte do aluno com as políticas da IES que, mesmo 

à distância, deverão atender aos mais diversos alunos em tempo satisfatório. 

 

QUADRO 18 – DIMENSÃO 9: Políticas de atendimento aos discentes, presente no 

documento Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

9.1. Coerência das políticas de 

atendimento aos discentes com o 

estabelecido em documentos oficiais.  

Quando as políticas de atendimento aos discentes da IES estão 

coerentes com as especificadas no PDI.  

9.2. Programas de apoio ao 

desenvolvimento acadêmico dos 

discentes referentes à realização de 

eventos  

Quando os programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos 

discentes, de realização de atividades científicas, técnicas, esportivas e 

culturais, e de divulgação da sua produção estão implantados e 

adequados.  

9.3. Condições institucionais de 

atendimento ao discente.  

Quando se verifica a adequação das políticas de acesso, seleção e 

permanência de estudantes (critérios utilizados, acompanhamento 

pedagógico, espaço de participação e de convivência) praticadas pela 

IES e há adequada relação com as políticas públicas e com o contexto 

social.  

9.4. Acompanhamento de egressos e 

criação de oportunidades de formação 

continuada.  

Quando existem mecanismos adequados para conhecer a opinião dos 

egressos sobre a formação recebida, tanto curricular quanto ética, para 

saber o índice de ocupação entre eles, para estabelecer relação entre a 

ocupação e a formação profissional recebida; além disso, a opinião dos 

empregadores dos egressos é utilizada para revisar o plano e os 

programas e existem atividades de atualização e formação continuada 

para os egressos.  

Fonte: Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) – Inep  

 

A última dimensão deste instrumento, a Dimensão 10, analisa se a IES possui condições 

de implementar todas as ações previstas no PDI e como esses recursos financeiros serão 

alocados. Como em instrumentos anteriores esta é uma forma de garantir, ou uma forma de 
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“gestão a vista”, de quem avalia confirme que tudo o que foi proposto tem previsibilidade nas 

dotações financeiras da instituição. O polo não tem qualquer ponto de avaliação neste item. 

 

QUADRO 19 – DIMENSÃO 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado 

social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior, presente no 

documento Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

10.1. Coerência da sustentabilidade 

financeira apresentada pela IES com 

o estabelecido em documentos 

oficiais.  

Quando a sustentabilidade financeira da IES está coerente com a 

especificada no PDI. 

10.2 Sustentabilidade financeira da 

instituição e políticas de captação e 

alocação de recursos.  

Quando se verifica a adequação entre a proposta de desenvolvimento da 

IES, incluindo-se a captação de recursos, e o orçamento previsto, a 

compatibilidade entre cursos oferecidos e as verbas e os recursos 

disponíveis, e existe controle entre as despesas efetivas e as referentes à 

despesa corrente, de capital e de investimento.  

10.3. Políticas direcionadas à 

aplicação de recursos para programas 

de ensino, pesquisa e extensão.  

Quando existem políticas de aquisição de equipamentos e de expansão 

e/ou conservação do espaço físico necessárias à adequada 

implementação dos programas de ensino, pesquisa e extensão.  

Fonte: Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) – Inep  

 

Os requisitos legais, quando tratadas as circunstâncias de recredenciamento, 

direcionaram principalmente suas análises às condições de titulação do corpo docente – com as 

devidas proporções dentro de cada perfil de IES, além de averiguar se há condições relacionadas 

ao atendimento a questões de acessibilidade. 

 

QUADRO 20 – Requisitos Legais, presente no documento Instrumento de Avaliação 

Institucional Externa (Recredenciamento) 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

Condições de acesso para portadores 

de necessidades especiais (Decr.  

5.296/2004).  

A instituição apresenta condições adequadas de acesso para portadores 

de necessidades especiais?  

Titulação do Corpo Docente  

Universidades e Centros 

Universitários: No mínimo formação 

em pós-graduação lato sensu para 

todos os docentes e percentual mínimo 

de docentes com pós-graduação 

stricto sensu, de acordo com os artigos 

66 e 52 da Lei nº 9.394/1996.   

Faculdades: No mínimo formação em 

pós-graduação lato sensu para todos 

os docentes (art. 66 da Lei nº 

9.394/1996).  

Universidades e Centros Universitários: O corpo docente tem, no 

mínimo, formação em pós-graduação lato sensu e a instituição tem, no 

mínimo, um terço do corpo docente com titulação de mestrado e/ou 

doutorado?  

Faculdades: O corpo docente tem, no mínimo, formação em pós-

graduação lato sensu*?  

Regime de Trabalho do Corpo 

Docente  

Universidades: a instituição tem, no mínimo, um terço do corpo docente 

em regime de tempo integral?  Centros Universitários: a instituição tem, 

no mínimo, um quinto do corpo docente em regime de tempo integral? 
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Para Universidades: um terço do 

corpo docente em regime de tempo 

integral* (Lei 9.394/1996 – Art. 52).   

Para Centros Universitários: um 

quinto do corpo docente em regime de 

tempo integral* (Decreto 5.786/2006 

– Art.1°).  

Plano de Cargo e Carreira  

O Plano de Cargo de Carreira deve 

estar protocolado no órgão 

competente do Ministério de Trabalho 

e Emprego. 

O Plano de Cargo de Carreira está devidamente protocolado no órgão 

competente do Ministério de Trabalho e Emprego? 

Forma Legal de Contratação de 

Professores (IES* privadas).   

As contratações dos professores 

devem ser mediante vínculo 

empregatício (CLT, arts. 2° e 3°). 

A forma legal de contratação de professores é mediante vínculo 

empregatício? 

Fonte: Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Recredenciamento) – Inep  

 

Estes três instrumentos realizam o processo de credenciamento e renovação do 

credenciamento das IES, especificamente os dois primeiros, e, o último já mais amplo, para 

presencial e EAD, tem algumas similaridades nos seus critérios, entretanto deixam à margem a 

análise de questões que possam avaliar impactos sociais como o polo ou mesmo da presença da 

Educação Superior. 

Quando observadas as questões relativas à avaliação de cursos na EAD é aplicado o 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e a distância que reorganizado 

em agosto de 2015, traz a 69 itens avaliativos e 17 itens de Requisitos Legais. Neste documento, 

por agrupar todo o processo de avaliação de cursos, estão incluídos os cursos da área de saúde.  

Com a previsão de avaliação de itens como  o contexto educacional ao qual o curso está 

envolvido, as políticas institucionais, perfil do egresso, além de outros contextos, é importante 

compreender que mesmo um curso EAD, estando em avaliação, os critérios avaliativos devem 

ser respeitados a fim de permitir uma maior compreensão de seus objetivos. 

Prevendo, assim, os critérios para a avaliação de cursos presenciais e a distância, há uma 

série de itens que compõem tal instrumento que acabam não tendo aplicação no processo 

avaliativo da EAD, como em alguns casos da área de saúde ou Direito. Na área de saúde já é 

possível encontrar algumas instituições que oferecem cursos de bacharelado em Enfermagem, 

o que torna o instrumento aplicável e necessário de atenção quanto à aplicação dos conceitos 

referenciais quando observada a estrutura do polo e as características de TIC previstas em 

laboratórios virtuais possíveis de utilização. 
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Há neste documento itens que avaliarão somente cursos de Direito, que não possui oferta 

EAD, porém para cursos na área de saúde já é possível encontrar algumas instituições 

oferecendo cursos de bacharelado em Enfermagem, o que torna o instrumento aplicável. 

Neste documento, a Dimensão 1 busca compreender as situações relacionadas ao curso 

quanto a sua organização, políticas de desenvolvimento e apoio discente, além da compreensão 

sobre questões como o perfil desejado do egresso, estágio, práticas, qualidade do material 

didático além dos mecanismos que avaliam a situação de fato relacionadas a questão de 

organização da IES sobre o curso. Seus conceitos referencias mínimos são claros quanto à 

atenção às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e também quanto à atenção na organização 

dos conteúdos de maneira a permitir um bom desenvolvimento do estudante. 

Por ser um dos instrumentos mais recentes, ele contempla já a análise sobre questões 

que envolvem a EAD, como metodologias pedagógicas, TIC, mecanismos de interação, além 

da análise sobre a relação docente e tutor, presente em outros momentos. Estas análises vão ao 

encontro dos anseios do Estado em buscar qualidade na oferta e, ao mesmo tempo, permite 

redefinir o que de fato é avaliado. 

 

QUADRO 21 – Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica, presente no Instrumento 

de Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e a distância 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

1.1. Contexto educacional 
Quando o PPC contempla, de maneira suficiente, as demandas efetivas 

de natureza econômica, social, cultural, política e ambiental. 

1.2. Políticas institucionais  

no âmbito do curso 

Quando as políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa 

(esta última, quando for o caso) constantes no PDI estão 

previstas/implantadas, de maneira suficiente, no âmbito do curso. 

1.3. Objetivos do curso 

Quando os objetivos do curso apresentam suficiente coerência, em uma 

análise sistêmica e global, com os aspectos: perfil profissional do 

egresso, estrutura curricular e contexto educacional. 

1.4. Perfil profissional do egresso 
Quando o perfil profissional expressa, de maneira suficiente, as 

competências do egresso. 

1.5. Estrutura curricular  
(Considerar como critério de análise a 

pesquisa e a extensão, caso estejam  

contempladas no PPC)  

Quando a estrutura curricular prevista/implantada contempla, de 

maneira suficiente, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 

flexibilidade, interdisciplinaridade, acessibilidade pedagógica e 

atitudinal, compatibilidade da carga horária total (em horas), articulação 

da teoria com a prática e, nos casos de cursos a distância, mecanismos 

de familiarização com essa modalidade. 

1.6. Conteúdos curriculares 

Quando os conteúdos curriculares previstos/implantados possibilitam, 

de maneira suficiente, o desenvolvimento do perfil profissional do 

egresso, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 

atualização, acessibilidade, adequação das cargas horárias (em horas), 

adequação da bibliografia, abordagem de conteúdos pertinentes às 

políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de 

educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura 

afro-brasileira, africana e indígena. 



151 
 

1.7. Metodologia 

Quando as atividades pedagógicas apresentam suficiente coerência com 

a metodologia prevista/implantada, inclusive em relação aos aspectos 

referentes à acessibilidade pedagógica e atitudinal. 

 

1.8. Estágio curricular supervisionado  

  
Obrigatório para os cursos que 

contemplam estágio no PPC.  

NSA para cursos que não possuem 

diretrizes curriculares nacionais ou para 

cursos cujas diretrizes não preveem a 

obrigatoriedade de estágio 

supervisionado.  

 

Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 

regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, 

em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, 

previsão/existência de convênios, formas de apresentação, orientação, 

supervisão e coordenação. 

1.9. Estágio curricular supervisionado 

– relação com a rede de escolas da  

Educação Básica  
Obrigatório para Licenciaturas.  

NSA para os demais cursos  

Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 

regulamentado/institucionalizado e promove, de maneira suficiente, 

relação com a rede de escolas da Educação Básica, considerando, em 

uma análise sistêmica e global, os aspectos: acompanhamento pelo 

docente da IES (Orientador) nas atividades no campo da prática, ao 

longo do ano letivo, com vivência da realidade escolar de forma integral, 

incluindo participação em conselhos de classe/reunião de professores. 

1.10. Estágio curricular 

supervisionado – relação entre 

licenciandos, docentes e supervisores 

da rede de escolas da  

Educação Básica  

  
Obrigatório para Licenciaturas. NSA para 

os demais cursos 

Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 

regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, 

em uma análise sistêmica e global, os aspectos: parceria entre docentes 

da IES, licenciandos e docentes da Educação Básica, incluindo o 

supervisor de estágio; acompanhamento/participação do licenciando em 

atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação realizadas 

pelos docentes da Educação Básica; participação dos docentes da 

Educação Básica no processo de orientação/formação dos licenciandos. 

1.11. Estágio curricular 

supervisionado – relação  

teoria e prática  

  
Obrigatório para Licenciaturas. NSA para 

os demais cursos 

Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 

regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, a relação 

teoria e prática, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 

aspectos: articulação entre o currículo do curso e aspectos práticos da 

Educação Básica; embasamento teórico das atividades 

planejadas/desenvolvidas no campo da prática; reflexão teórica acerca 

de situações vivenciadas pelos licenciandos em contextos de educação 

formal e não formal; produção acadêmica que articule a teoria estudada 

e a prática vivenciada. 

1.12. Atividades complementares  

  
Obrigatório para os cursos que 

contemplam atividades complementares 

no PPC. NSA para cursos que não 

possuem diretrizes curriculares nacionais 

ou para cursos cujas diretrizes não 

preveem a obrigatoriedade de atividades 

complementares. 

Quando as atividades complementares previstas/implantadas estão 

regulamentadas/ institucionalizadas, de maneira suficiente, 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga 

horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento. 

1.13. Trabalho de conclusão de curso 

(TCC)  

  
Obrigatório para os cursos que 

contemplam TCC no PPC.  

NSA para cursos que não possuem 

diretrizes curriculares nacionais ou para 

cursos cujas diretrizes não preveem a 

obrigatoriedade de TCC. 

Quando o trabalho de conclusão de curso previsto/implantado está 

regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, 

em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, formas de 

apresentação, orientação e coordenação. 

1.14. Apoio ao discente 

Quando o apoio ao discente previsto/implantado contempla, de maneira 

suficiente, os programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de 

acessibilidade, de atividades de nivelamento e extracurriculares não 

computadas como atividades complementares e de participação em 

centros acadêmicos e em intercâmbios. 
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1.15. Ações decorrentes dos 

processos de avaliação do curso  

Quando as ações acadêmico-administrativas, em decorrência das 

autoavaliações e das avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, 

CPC e outras), no âmbito do curso, estão previstas/implantadas de 

maneira suficiente. 

1.16. Atividades de tutoria 

 

 

Quando as atividades de tutoria previstas/implantadas atendem, de 

maneira suficiente, às demandas didático-pedagógicas da estrutura 

curricular. 

 

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 

ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a 

distância, conforme portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004. NSA 

para cursos presenciais.  

1.17. Tecnologias de  

Informação e Comunicação – TIC – 

no processo ensino-aprendizagem 

Quando as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

previstas/implantadas no processo de ensino-aprendizagem permitem, 

de maneira suficiente, a execução do projeto pedagógico do curso e a 

garantia da acessibilidade e do domínio das TIC. 

1.18.  Material didático institucional  

Quando o material didático institucional previsto/implantado, 

disponibilizado aos estudantes, permite executar, de maneira suficiente, 

a formação definida no projeto pedagógico do curso considerando, em 

uma análise sistêmica e global, os aspectos: abrangência, acessibilidade, 

bibliografia adequada às exigências da formação, aprofundamento e 

coerência teórica 

 
Obrigatório para cursos a distância.  NSA para cursos presenciais que não 

contemplam material didático institucional no PPC.  

 

1.19. Mecanismos de interação entre 

docentes, tutores e estudantes  

 

Quando os mecanismos de interação entre docentes, tutores e 

previstos/implantados atendem, de maneira suficiente, às propostas do 

curso. 

 

Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais que 

não contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e 

estudantes no PPC. 

1.20. Procedimentos de avaliação dos 

processos de ensino-aprendizagem  

Quando os procedimentos de avaliação previstos/implantados utilizados 

nos processos de ensino-aprendizagem atendem, de maneira suficiente, 

à concepção do curso definida no seu Projeto Pedagógico do Curso – 

PPC. 

1.21. Número de vagas  

Quando o número de vagas previstas/implantadas corresponde, de 

maneira suficiente, à dimensão do corpo docente e às condições de 

infraestrutura da IES. 

1.22. Integração com as redes 

públicas de ensino  

Quando as ações ou convênios que promovam integração com as 

escolas da educação básica das redes públicas de ensino estão 

previstos/implantados com abrangência e consolidação suficientes. 

 

Obrigatório para as Licenciaturas. NSA para os demais que não 

contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC. 

1.23. Integração do curso com o 

sistema local e regional de saúde/ 

SUS – relação alunos/docente  

  

 

Obrigatório para os cursos da área da saúde que contemplam, no PPC, 

a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. 

 

NSA para os demais cursos. 

1.24. Integração do curso com o 

sistema local e regional de 

saúde/SUS – relação alunos/usuário  

Obrigatório para os cursos da área da saúde que contemplam, no PPC, 

a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. NSA para os 

demais cursos. 

1.25 Atividades práticas de ensino Exclusivo para o curso de Medicina.  NSA para os demais cursos. 

1.26. Atividades práticas de ensino 

para áreas da saúde  

Obrigatório para os cursos da área da saúde. NSA para Medicina e 

demais cursos. 

1.27. Atividades práticas  

de ensino para Licenciaturas   

  

Quando estão previstas/implantadas, de maneira suficiente, atividades 

práticas de ensino conforme as Diretrizes Curriculares da Educação 
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Obrigatório para Licenciaturas.  

NSA para demais cursos. 
Básica, da Formação de Professores e da área de conhecimento da 

Licenciatura. 

Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e a distância – Inep  

 

O envolvimento das tecnologias de comunicação e informação são previstas nesta 

avaliação no intento de compreender se há previsão por parte da política institucional e pelo 

projeto de relacionamento dos novos saberes que ali se propõem a difundir. 

Quando observados os critérios avaliados no quesito corpo docente e tutorial, é possível 

perceber a proximidade com os critérios já adotados na avaliação do corpo social utilizado para 

o credenciamento EAD. 

 

QUADRO 22 – Dimensão 2: Corpo Docente e Tutorial, presente no Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e a distância 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

2.1. Atuação do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE  

  

NSA para cursos sequenciais.  

 

Quando a atuação, prevista/implantada, do Núcleo Docente Estruturante 

– NDE é suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, 

os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do 

PPC. 

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 

Quando a atuação, prevista/implantada, do (a) coordenador (a) é 

suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 

aspectos: gestão do curso, relação com os docentes e discentes e 

representatividade nos colegiados superiores. 

2.3. Experiência de magistério 

superior e de gestão acadêmica do (a) 

coordenador (a) 

 

Quando o (a) coordenador (a) possui experiência de magistério superior 

e de gestão acadêmica maior ou igual a 3 anos e menor que 4 anos, com 

no mínimo 2 anos de experiência em gestão acadêmica; considerando, 

em uma análise sistêmica e global, os aspectos: domínio de legislação e 

de tecnologias educacionais coerentes com o desenvolvimento 

científico na área de educação e gestão de processos/projetos de 

mudança curricular. 

2.4. Regime de trabalho do (a) 

coordenador (a) do curso  

Quando o regime de trabalho previsto/implantado do (a) coordenador 

(a) é de tempo parcial ou integral, sendo que a relação entre o número 

de vagas anuais pretendidas/autorizadas e as horas semanais dedicadas 

à coordenação é maior que 15 e menor ou igual a 20. 

2.5. Carga horária de coordenação de 

curso  

  

Quando a carga horária prevista/implantada para (a) o coordenador (a) 

do curso for maior ou igual a 15 e menor que 20 horas semanais 

dedicadas totalmente à coordenação. 

2.6. Titulação do corpo docente do 

curso  

Quando o percentual dos docentes do curso, previstos/efetivos, com 

titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu é maior 

ou igual a 30% e menor que 50%. 

2.7. Titulação do corpo docente do 

curso – percentual de doutores  

Quando o percentual de doutores do curso, previstos/efetivos, é maior 

que 10% e menor ou igual a 20%. 

2.8. Regime de trabalho do corpo 

docente do curso 

Quando o percentual do corpo docente previsto/efetivo com regime de 

trabalho de tempo parcial ou integral é maior ou igual a 33% e menor 

que 60%. 

2.9. Experiência profissional em sua 

área de atuação docente  

Quando um contingente maior ou igual a 40% e menor que 60% do 

corpo docente, previsto/efetivo, possui experiência profissional em sua 

área de atuação docente (excluídas as atividades no magistério superior) 

de, pelo menos, 2 anos para bacharelados ou 3 anos para cursos 

superiores de tecnologia. 
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2.10. Experiência no exercício da 

docência na educação básica  

Quando um contingente maior ou igual a 30% e menor que 40% do 

corpo docente, previsto/efetivo, tem, pelo menos, 3 anos de experiência 

no exercício da docência na educação básica.  

2.11. Experiência de magistério 

superior do corpo docente  

 

Quando um contingente maior ou igual a 40% e menor que 60% do 

corpo docente, previsto/efetivo, possui experiência de magistério 

superior de, pelo menos, 3 anos para bacharelados/licenciaturas ou 2 

anos para cursos superiores de tecnologia. 

2.12. Relação entre o número de 

docentes e o número de vagas  

Quando a relação entre o número de vagas previstas/implantadas e o 

número de docentes do curso (equivalentes 40h) é de 141 a 150 vagas 

por docente. 

2.13. Funcionamento do colegiado de 

curso ou equivalente 

Quando o funcionamento do colegiado previsto/implantado está 

regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, 

em uma análise sistêmica e global, os aspectos: representatividade dos 

segmentos, periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das 

decisões. 

2.14. Produção científica, cultural, 

artística ou tecnológica  

Quando pelo menos 50% dos docentes têm de 4 a 6 produções nos 

últimos 3 anos. 

2.15. Titulação e formação do corpo 

de tutores do curso  
Quando todos os tutores previstos/efetivos são graduados na área. 

2.16. Experiência do corpo de tutores 

em educação a distância   

Quando o percentual de tutores do curso, previstos/efetivos, que possui 

experiência mínima de 3 anos em cursos a distância é maior ou igual a 

50% e menor que 60%. 

2.17. Relação de docentes e tutores – 

presenciais e a distância – por 

estudante   

Quando a relação entre o número de estudantes e o total de 

docentes/tutores (presencial e a distância) previstos/contratados é maior 

que 40 e menor ou igual a 50. 

2.18. Responsabilidade docente pela 

supervisão da assistência médica  
Obrigatório para o curso de Medicina. NSA para os demais cursos.  

2.19. Responsabilidade docente pela 

supervisão da assistência 

odontológica  

Obrigatório para o curso de Odontologia. NSA para os demais cursos.  

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e 

experiência docente  

Obrigatório para os cursos da área de saúde. NSA para os demais 

cursos.  

2.21. Mecanismos de fomento à 

integração entre docentes e 

preceptores na rede SUS 

Obrigatório para o curso de Medicina. NSA para os demais cursos.  

Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e a distância – Inep  

 

Na infraestrutura, a análise sobre a organização dos espaços que atendam às 

necessidades previstas dos cursos, além de espaços como laboratórios de prática, grande parte 

dos itens leva em consideração o atendimento às necessidades entre o número de alunos e 

capacidade disponível, além de critérios de limpeza, iluminação, ventilação. Não são 

consideradas situações como laboratórios virtuais para cursos a distância, mesmo para questões 

de cálculo de atendimento da relação de alunos no curso, pois já estão previstas no critério de 

organização didática. 

Somente na dimensão relacionada a acervo há uma primeira avaliação da Biblioteca 

Virtual, mesmo sendo prevista em grande parte dos projetos de grandes instituições. 
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QUADRO 23 – Dimensão 3: Infraestrutura, presente no Instrumento de Avaliação de 

Cursos de Graduação - presencial e a distância 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

3.1. Gabinetes de trabalho para 

professores Tempo  

Integral – TI  

Quando os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em 

tempo integral são suficientes considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: disponibilidade de equipamentos de informática 

em função do número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

3.2. Espaço de trabalho para 

coordenação do curso e serviços 

acadêmicos 

Quando o espaço destinado às atividades de coordenação é suficiente 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 

dimensão, equipamentos, conservação, gabinete individual para 

coordenador, número de funcionários e atendimento aos alunos e aos 

professores. 

3.3. Sala de professores  

Quando a sala de professores implantada para os docentes do curso é 

suficiente considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 

disponibilidade de equipamentos de informática em função do número 

de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade. 

3.4. Salas de aula  

Quando as salas de aula implantadas para o curso são suficientes 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 

quantidades e número de alunos por turma, disponibilidade de 

equipamentos, dimensões em função das vagas previstas/autorizadas, 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e 

comodidade. 

3.5. Acesso dos alunos a 

equipamentos de informática  

Quando os laboratórios ou outros meios implantados de acesso à 

informática para o curso atendem, de maneira suficiente, considerando, 

em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade de 

equipamentos relativa ao número total de usuários, acessibilidade, 

velocidade de acesso à internet, wi-fi, política de atualização de 

equipamentos e softwares e adequação do espaço físico. 

3.6. Bibliografia básica 

 

Quando o acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por 

unidade curricular, está disponível na proporção média de um exemplar 

para a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais pretendidas/autorizadas, 

de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que 

efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado 

junto ao patrimônio da IES. 

3.7. Bibliografia complementar  

  
(Para fins de autorização, considerar o 

acervo da bibliografia complementar 

disponível para o primeiro ano do curso, 

se CSTs, ou dois primeiros anos, se  

bacharelados/licenciaturas)  

Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, três 

títulos por unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou 

com acesso virtual. 

3.8. Periódicos especializados  

 

Quando há assinatura com acesso de periódicos especializados, 

indexados e correntes, sob a forma impressa ou virtual, maior ou igual 

a 10 e menor que 15 títulos distribuídos entre as principais áreas do 

curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 

anos. 

 
Para fins de autorização, os critérios de análise passam a figurar da seguinte 

maneira:  Conceito 3 – maior ou igual a 6 e menor que 9   

 

3.9. Laboratórios didáticos  

especializados: quantidade 

Quando os laboratórios didáticos especializados implantados com 

respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, 

de maneira suficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: 

quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos e vagas 

pretendidas/autorizadas. 
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Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos 

polos. 

3.10. Laboratórios didáticos  

especializados: qualidade  

Quando os laboratórios especializados implantados com respectivas 

normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira 

suficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: adequação 

ao currículo, acessibilidade, atualização de equipamentos e 

disponibilidade de insumos. 

 

Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados da sede 

e dos polos. 

3.11. Laboratórios didáticos 

especializados: serviços  

Quando os serviços dos laboratórios especializados implantados com 

respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, 

de maneira suficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: 

apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à 

comunidade. 

 

Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados da sede 

e dos polos.  

 

3.12. Sistema de controle de 

produção e distribuição de material 

didático (logística)  

  

Obrigatório para cursos a distância.   

NSA para cursos presenciais. 

Quando o sistema de controle de produção e distribuição de material 

didático previsto/implantado é suficiente para atender à demanda real. 

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: 

atividades básicas  

  

Obrigatório para cursos de Direito.  

NSA para os demais cursos.  

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui 

regulamento específico destinado à realização de práticas jurídicas 

simuladas e visitas orientadas e atende, de maneira suficiente, às 

demandas do curso. 

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas:  

atividades de arbitragem, negociação 

e  mediação  

  

Obrigatório para cursos de Direito.  

NSA para os demais cursos. 

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui 

atividades de arbitragem, negociação, conciliação, mediação e 

atividades jurídicas reais com suficiente atendimento às demandas do 

curso. 

3.15. Unidades hospitalares e  

complexo assistencial, conveniados  

Obrigatório para cursos da área da saúde que contemplem no PPC.   

NSA para os demais cursos. 

 

(Para o curso de Medicina, verificar o cumprimento da Portaria 

MEC/MS 2.400/07) 

3.16. Sistema de referência e  

contra referência  

Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no 

PPC. 

3.17. Biotérios  
Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no 

PPC.  NSA para os demais cursos. 

3.18. Laboratórios de ensino para a 

área da saúde  

Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no 

PPC.  NSA para os demais cursos. 

3.19. Laboratórios de habilidades  

 

Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no 

PPC.  NSA para os demais cursos. 

3.20. Protocolos de experimentos   
Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no 

PPC.  NSA para os demais cursos. 

3.21. Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP)  

Obrigatório para todos os cursos que contemplem no PPC a realização 

de pesquisa envolvendo seres humanos. 

3.22. Comitê de Ética na Utilização 

de Animais (CEUA)  

Obrigatório para todos os cursos que contemplem no PPC a utilização 

de animais em suas pesquisas. 

Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e a distância – Inep  
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Os requisitos legais quando avaliados cursos de graduação totalizam 17 itens que 

buscam compreender situações já preexistentes em outros instrumentos como aderência aos 

DCN, a LDB e situações de acessibilidade tanto física, quanto pedagógica. 

Entretanto, na obrigatoriedade de atendimento, situações como educação para os 

direitos humanos, atendimento a alunos com espectro autista são componentes da avaliação 

obrigatórios, e até mesmo decisórios, na avaliação de reconhecimento ou renovação do 

reconhecimento. Por ser um requisito legal, o não atendimento a alguns dos critérios pode 

resultar em uma abertura de diligência. O processo de esclarecimento criado pela diligência 

permite que a instituição esclareça os critérios que foram informados como inadequados, 

cabendo somente ao INEP ponderar sobre a possibilidade de acatar ou não a justificativa.  

Mesmo com os avaliadores apenas realizando o registro do cumprimento ou não do 

dispositivo legal e normativo por parte da instituição, é o Ministério da Educação, de posse 

dessa informação, que se responsabiliza por tal. 

 

QUADRO 24 – Requisitos Legais, presente no Instrumento de Avaliação de Cursos de 

Graduação - presencial e a distância 

 

DIMENSÃO 
CONCEITO REFERENCIAL 

MÍNIMO DE QUALIDADE 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso.  
Atendimento as diretrizes quanto a currículo e carga 

horária mínima 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica, conforme disposto na Resolução CNE/CEB 

4/2010.   

Para cursos de licenciatura, se atendem as 

determinações alinhadas as resoluções do Conselho 

Nacional de Educação através da Câmara de Educação 

Básica.  

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, nos 

termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas 

Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da 

Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no 

Parecer CNE/CP Nº 3/2004.  

Quando há previsão no PPC de disciplinas que 

contemplem tal temática. Há necessidade de estar 

previsto também nas políticas institucionais. 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 

8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP 

N° 1, de 30/05/2012.   

Quando há previsão no PPC de disciplinas que 

contemplem tal temática. Há necessidade de estar 

previsto também nas políticas institucionais. 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, conforme disposto na Lei N° 

12.764, de 27 de dezembro de 2012.  

Quando há previsão no PPC de disciplinas que 

contemplem tal temática. Há necessidade de estar 

previsto também nas políticas institucionais 

Titulação do corpo docente (art. 66 da Lei N° 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996).  

Atendimento a situação de professores com titulação 

de mestrado e doutorado 

Núcleo Docente Estruturante (NDE)  

(Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010)  

Existência de NDE e sua regularidade na participação 

dos processos pedagógicos de planejamento 

Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia   

(Portaria Normativa N° 12/2006)  
Alinhamento ao Catálogo Nacional de Cursos 

Carga horária mínima, em horas – para Cursos 

Superiores de Tecnologia  
Alinhamento ao Catálogo Nacional de Cursos 
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(Portaria N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 

11/05/2006; Resolução CNE/CP N°3,18/12/2002)  

Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados 

e Licenciaturas  

Resolução CNE/CES N° 02/2007  

(Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução 

CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, 

Presencial). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 

(Pedagogia). Resolução CNE/CP Nº 1 /2011  

(Letras). Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 

2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura - e 

formação continuada).  

Alinhamento as diretrizes curriculares definidas pelo 

CNE 

Tempo de integralização  

Resolução CNE/CES N° 02/2007  

(Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução 

CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, 

Presencial).  Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 

2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura - e 

formação continuada).  

Alinhamento as diretrizes curriculares definidas pelo 

CNE 

Condições de acessibilidade para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, conforme 

disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 

9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos 

Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 

7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003.  

Quando a estrutura física do local de oferta do curso 

atende as necessidades de mobilidade com rampas, 

barras de apoio em banheiros, corrimãos, piso tátil 

entre outros recursos que permitam autonomia. 

Disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005)  

Quando há previsão no PPC de disciplinas que 

contemplem tal temática. Há necessidade de estar 

previsto também nas políticas institucionais 

Prevalência de avaliação presencial para EAD   

(Dec. N° 5.622/2005, art. 4°, inciso II, § 2°)  

Na situação do EAD, quando as provas efetivamente 

ocorrem no local de matrícula do aluno, de forma 

presencial, perfazendo 80% do valor da nota do aluno. 

Informações acadêmicas  

(Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada 

pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, 

publicada em 29/12/2010)  

Quando as informações relacionadas as condições 

relacionadas ao projeto estão disponíveis e acessíveis a 

comunidade. 

Políticas de educação ambiental  

(Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 

4.281 de 25 de junho de 2002)  

Quando há previsão no PPC de disciplinas que 

contemplem tal temática. Há necessidade de estar 

previsto também nas políticas institucionais 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena, Resolução 

CNE N° 2, de 1° de julho de 2015  

(Formação inicial em nível superior - cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura - e 

formação continuada).  

Para cursos de licenciatura, se atendem as 

determinações alinhadas as resoluções do Conselho 

Nacional de Educação através da Câmara de Educação 

Básica.  

Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e a distância – Inep  
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Anexo A – Ata de criação de curso de Direito a distância em 1913 
Página do jornal O Estado de S. Paulo, de 19 de maio de 1913, onde foi publicada ata de reunião 

da Faculdade Livre de Direito, anexa ao Instituto Universitário de S. Paulo, onde é tratada da 

oferta do curso superior a distância. 
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Detalhe da Ata, onde é possível ler com ais clareza as referências a EAD por meio de 

correspondência no curso de graduação em Direito. 

 

 

Figura 1 Detalhe da ata publicada no jornal O Estado de S. Paulo em 19 de maio de 1913. 
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Anexo B – Criação do Instituto Universitário de S. Paulo 
Nota de criação do Instituto Universitário de S. Paulo, em 23 de dezembro de 1912. 
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Figura 2 Detalhe da nota publicada no jornal O Estado de S. Paulo em 23 de dezembro de 1912 

 


