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RESUMO

O presente trabalho visou empreender na educação a distância a permanência como foco de
análise. Buscou-se a partir de uma perspectiva incipiente no campo da EaD: estudar como são
construídas as estratégias de permanência pelos estudantes. Por um ponto de vista inverso das
pesquisas acadêmicas mais tradicionais que tendem responder às questões sobre a evasão dos
estudantes, privilegiando a construção de interpretações e a busca por possíveis respostas para:
"como o aluno permanece nas instituições escolares"; e "o que os faz o aluno permanecer".
Supõe-se que respostas para tais questionamentos, possam ser de grande relevância para o
campo da EaD ofertada pelo Consórcio Centro de Educação Superior a Distância do Estado do
Rio de Janeiro (CEDERJ). A priori, realizou-se de forma breve, uma análise que objetivou
aproximar o conceito permanência escolar e o caráter que esta assume como dimensão da
qualidade de ensino. Em seguida fez-se uma abordagem teórica sobre a origem e trajetória da
EaD perpassando por sua regulamentação, bem como seu processo de ensino e aprendizagem.
A teoria também abordou o CEDERJ e suas características, completando com a questão da
evasão/ permanência dentro do âmbito da EaD. Na fase seguinte foram utilizados questionários
e análise documental, além de pesquisa bibliográfica, sendo os dados apresentados em forma de
gráficos e tabelas. Os procedimentos metodológicos foram de natureza qualitativa e a análise
dos questionários coletados, tendo como participantes alunos e coordenadores dos cursos
investigados permitiu detectar similaridades nas percepções e nos problemas levantados. Com
base nos dados coletados ao longo da realização da pesquisa, analisou-se o perfil do aluno
atendido na modalidade a distância e a percepção destes no que concerne à qualidade e questões
referentes à permanência. A pesquisa teve a UENF/CEDERJ como foco por ser a universidade
a qual se realiza a pesquisa, e optou pelos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e
Licenciatura em Química por terem sido implementados logo no início da formação do
consórcio, possuindo, portanto, as condições necessárias para a investigação das questões
levantadas. Mediante os relatos dos alunos e das questões erguidas nesse estudo procurou-se
construir interpretações sobre os processos sociais que possibilitam a permanência do Ensino
Superior pelos sujeitos pesquisados colaborando para uma maior reflexão sobre a permanência
dos estudantes na EaD-UENF/CEDERJ.
Palavras-chave: educação a distância, permanência escolar, qualidade em educação a distância,
formação de professores.

ABSTRACT

The present work aims to undertake in distance education the permanence as a focus of
analysis. It was sought from an incipient perspective in the field of DE (Distance Education): to
study how the strategies of permanence by the students are constructed. From an inverse point
of view of the more traditional academic researches that tend to respond to questions about
students' evasion, privileging the construction of interpretations and the search for possible
answers to: "how the student stays in school institutions"; And "what makes the student stay". It
is assumed that answers to such questions may be of great relevance to the field of DE offered
by the Consortium Center for College Distance Education of the State of Rio de Janeiro
(CEDERJ). A priori, an analysis was carried out briefly, which aimed to approximate the
concept of school permanence and the character that it assumes as dimension of the quality of
teaching. Then, a theoretical approach was made on the origin and trajectory of the DSE,
passing through its regulation, as well as its process of teaching and learning. The theory also
addressed the CEDERJ and its characteristics, completing with the issue of evasion /
permanence within the scope of the DE. In the next phase, questionnaires and documentary
analysis were used, in addition to bibliographical research, the data presented in the form of
graphs and tables. The methodological procedures are of a qualitative nature and the analysis of
the questionnaires collected, having as participants students and coordinators of the courses
investigated allows to detect similarities in the perceptions and problems raised. Based on the
data collected during the research, the profile of the student attended in the distance modality
and their perception regarding the quality and issues related to the permanence were analyzed.
The research had the UENF / CEDERJ as the focus for being the university that conducts the
research, and opted for the courses of Degree in Biological Sciences and Degree in Chemistry
because they were implemented at the beginning of the formation of the consortium, having,
therefore, the Conditions for investigating the issues raised. Through the students' reports and
the questions collected in this study, it was tried to construct interpretations about the social
processes that allow the College Education to stay in the studied subjects collaborating for a
greater reflection on the permanence of the students in the DE- UENF/ CEDERJ.
Key words: distance education, school stay, quality in distance education, teacher training.
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INTRODUÇÃO
Importantes debates e pesquisas no campo educacional giram em torno das condições
de acesso e permanência na educação superior, por isso é tema relevante para investigações
acadêmicas. Sobretudo na sociedade contemporânea é possível perceber um movimento
crescente em torno da Educação a Distância em função do avanço e expansão do uso das novas
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs).
No Brasil, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais - REUNI e o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB tornaram
favorável modificações nas instituições públicas de ensino superior, tendo como principal
desígnio a expansão, a interiorização e a democratização do ensino superior (BRASIL, 2006,
2007 citado por CARNEIRO; SILVA E BIZARRIA, 2014, p. 2227).
Embora o conceito de Educação a Distância seja utilizado há bastante tempo em nosso
país, a instituição ocorreu, recentemente, como modalidade de ensino com o consentimento
legal pela na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20
de novembro de 1996. Regulada pelo Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005; pelo
Decreto nº 5.773, de maio de 2006; pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007 e pela
Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, que, por fim, regulamentou a EaD no
Brasil (BRASIL, 2007). O que torna viável a realização de cursos aos alunos que estão fora da
rede regular de ensino por algum motivo.
Para alavancar essa expansão do ensino superior, a educação na modalidade à distância
(EaD) foi uma das estratégias utilizadas para atingir esse objetivo, já que com avanço das novas
Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC se tornou ainda mais possível a interação a
distância, tendo em vista enorme capacidade de atender a demanda do país que possui imensa
extensão territorial, ou seja, essa modalidade de educação permite a eliminação da distância
geográfica e temporal proporcionando ao estudante a organização do seu tempo e local de
estudos.
Vale ressaltar que a Educação a Distância tem um importante papel social, pois amplia
o acesso à educação, contribui na qualificação e atualização dos profissionais promovendo o
acesso às instituições públicas e privadas de modo geral e auxilia na formação e qualificação de
novas profissões para todos aqueles que por motivos diversos optam por fazer um curso a
distância.
Embora a Educação a Distância seja uma modalidade que apresente grandes vantagens,
a evasão é um fator preocupante. Segundo o Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta
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e a Distância (ABRAED, 2008), a evasão preocupa a maior parte das instituições de ensino e
60% abordam pesquisas sobre a questão. De acordo com as pesquisas realizadas pela
ABRAED, os motivos mais frequentes entre os assinalados para a evasão dos alunos dos
cursos de graduação são o financeiro e a dificuldade em se adaptar ao método EaD.
Conforme Moraes (2010), o ensino a distância exige condições diversas ao do ensino
presencial, como por exemplo: a autodisciplina do estudante, a capacidade de autodireção; a
qualidade dos materiais de autoinstrução; as formas de cooperação entre as instituições e um
cuidadoso planejamento, divisão de trabalho e hierarquia.
Com relação à adaptação ao método EaD, o Relatório Analítico da Aprendizagem a
Distância no Brasil (2012), aponta que uma das principais causas apontadas pelo abandono dos
cursos foi, justamente, a dificuldade de adaptação dos alunos à metodologia proposta nos
cursos EaD (CENSO EAD.BR, 2012).
Conforme Carmo e Carmo (2014) investigações que focam a evasão escolar tendem a
responsabilizar fatores que são inerentes aos alunos, configurando para visão reducionista da
questão. Em suas pesquisas, o autor verificou que existem poucas publicações no país sobre
permanência como objeto de pesquisa contrastando com as mais de mil sobre evasão escolar,
que, em maioria, tende a responsabilizar os sujeitos discentes pelo abandono da escola. Diante
desse quadro, considera-se que ao invés de buscar entender as razões que levam à evasão dos
alunos, devem-se considerar os motivos que levam à permanência daqueles que concluem os
cursos.
A iniciativa da pesquisa é um desdobramento da experiência da investigadora como
Tutora a Distância do CEDERJ, do ano de 2013 até o presente momento, interessando-se por
tentar compreender e desmistificar um projeto educacional que utiliza instrumentos e técnicas
diferentes do convencional. No decorrer do trabalho, a investigadora começou a se questionar
se todos aqueles alunos que ingressavam nos cursos de graduação a distância conseguiriam
concluir seus cursos. Já aqueles que não conseguiam, quais seriam os motivos que os levariam
à desistência. Ao analisar referências sobre o assunto, percebi que existe uma grande
preocupação por essa questão. As instituições de ensino a distância aproximam o aluno do
mundo do conhecimento, pois oportuniza acesso ao ensino àqueles onde o ensino tradicional é
limitado, mas também podem afastá-los devido a sua adaptação a diversos aspectos que fogem
ao ensino presencial.
Questões sobre permanência também impulsionaram a tornar este tema objeto de
pesquisa. Sua participação como voluntária no projeto “Diagnóstico da qualidade de ensino no
PROEJA: um estudo na Região Norte e Noroeste Fluminense” com foco nos aspectos
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formativos e metodológicos, o qual se inscreve no âmbito de projeto local contemplado com o
Edital do Observatório da Educação 2012, da CAPES, sob orientação do professor Gerson
Tavares do Carmo, durante o ano de 2014, permitiram-me pensar acerca deste assunto.
Além disso, quando buscou obras na internet percebeu que estes acontecimentos não
eram notados somente por ela enquanto investigadora e na experiência como tutora, e sim
também apresentada por boa parte das pesquisas encontradas (FÁVERO E FRANCO, 2006;
FIUZA, 2012 e SIMPSON, 2006). Devido às razões supracitadas, este trabalho se justifica por
uma inquietação que a investigadora reflete há algum tempo, pela pouca referência
bibliográfica nacional e por inquietar também tantos outros interessados pela temática.
Assim, o tema da pesquisa desenvolvida para o trabalho de dissertação de mestrado
determinou-se pela relevância da investigação sobre os diferentes fatores que incidem sobre a
decisão dos estudantes em permanecer ou desistir do ensino superior UENF/CEDERJ, na qual
atuo como tutora desde 2013, e que se tornou, respectivamente, um campo de pesquisa.
A ideia principal é utilizar a permanência como categoria central de análise, buscando
compreender como são estabelecidas estratégias e quais trajetórias escolares favoreceram a
permanência ou a constituição dos alunos permanentes. A categoria permanência foi definida
como a opção dos alunos da UENF/CEDERJ em prosseguir nas etapas do curso até a
conclusão.
A heterogeneidade de trajetórias e situações de vida dos sujeitos selecionados para a
pesquisa demonstrou que existe uma multiplicidade de interferências que podem ser
observadas na tomada de decisão dos sujeitos que escolhem por desistir ou permanecer. Mileto
(2010) classifica identificando fatores externos e internos referentes à permanência ou evasão.
Fatores externos estão ligados, sobretudo aos impedimentos advindos das estruturas
sócio-econômicas, que se refletem no dia-a-dia da vida dos alunos. Os fatores internos
derivam das relações sociais estabelecidas no espaço escolar, em destaque às interações
estabelecidas no convívio com a turma. As ações pedagógicas, como por exemplo os “grupos
de estudos” conferidos nesses grupos sociais compuseram questões de grande relevância para o
presente trabalho.
A opção pelo Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro
(CEDERJ) justifica-se também por ser uma iniciativa de promoção de educação em nível
superior a distância do Governo do Estado, o que, por conseguinte apresenta uma especulação
da realidade vivida na região e a preferência pelos cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas e Licenciatura em Química por ser a Universidade Estadual do Norte Fluminense
de Darcy Ribeiro (UENF) uma das universidades consorciadas, oferecendo no Centro de
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Biociência e Biotecnologia (CBB) e Centro de Ciência e Tecnologia (CCT), o curso na
modalidade presencial e coordenando, no CEDERJ, em união com outras universidades
consorciadas, o curso análogo a distância.
Os Polos de Itaocara, São Fidélis, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, São Francisco
do Itabapoana, São Gonçalo, Macaé, Petrópolis, Paracambi e Nova Friburgo foram escolhidos
por serem todos os polos coordenados pela UENF que atendem aos cursos dessa pesquisa.
Dessa forma, a pesquisa admite a importância de realizar uma análise a respeito da
contribuição do CEDERJ, com ênfase na atuação da UENF em seu papel de universidade
consorciada, na disseminação do conhecimento e seu apoio para formação de profissionais da
educação participantes da construção do conhecimento e não apenas como usuários passivos.
De tal maneira, é preciso conhecer a leitura que os alunos do CEDERJ têm feito do
atendimento recebido por eles no decorrer dos períodos já cursados.
A nosso entender, a pretensão desse estudo é analisar a atuação da UENF na Educação
a Distância (EaD) via CEDERJ, procurando diagnosticar se essa iniciativa tem contribuído
para a permanência no ensino superior no Estado do Rio de Janeiro, identificando as possíveis
estratégias dos alunos, com vistas à adaptação dos cursos às reais necessidades destes sujeitos,
atendendo ao que propõem os Referenciais de Qualidade de EaD para cursos de Graduação a
Distância, estabelecidos pela Secretaria de Educação a Distância(SEED-MEC), tendo como
foco a educação da pessoa para a vida e o mundo do trabalho e não apenas o manejo de
tecnologia.
Os dados dos cursos de Licenciatura em Biologia e Licenciatura em Química foram
obtidos através de exame de documentos disponibilizados no site da UENF /CEDERJ e aos
dados que competem ao Sistema Acadêmico foram disponibilizados por suas respectivas
coordenações, (CBB/UENF) e (CCT/UENF). A pesquisa também valeu-se de questionários
aplicados aos alunos (ativos e afastados) e coordenadores dos cursos de Licenciaturas em
Biologia e Licenciatura em Química, na modalidade a distância .
As questões sinalizadas nesse trabalho podem colaborar para superações dos obstáculos
nas esferas administrativas, pedagógicas, técnicas e por uma melhor redefinição estratégica, e,
por conseguinte, no crescimento do CEDERJ, avanço para novos alcances da EaD, bem como
apresentar um olhar externo de suas práticas operacionais, trazendo sugestões que poderão ser
usadas pelos setores responsáveis pela implementação e gestão dos cursos a distância. Estas
questões nos remetem a melhorias que terão também como resultado o aluno permanente.
Desse modo, a relevância do estudo baseia-se na permanência dos estudantes em cursos
de graduação em EaD do Consórcio CEDERJ da região Norte e Noroeste Fluminense, de
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modo que ações possam ser desenvolvidas com pretensão de diminuir a evasão e, por
conseguinte, a perda acadêmica, social e econômica ocasionada pelo abandono. Tendo em
vista o caráter interdisciplinar que este estudo proporciona, o estudo busca utilizar a
permanência como categoria central de análise, procurando compreender como são construídas
estratégias e quais trajetórias escolares contribuem para a permanência dos alunos, fornecendo
auxílio aos responsáveis por gerir essa modalidade e que precisam oferecer cursos a distância
com qualidade.
1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – UMA OPORTUNIDADE EDUCACIONAL
No ano de 1990 em Jomtien – Tailândia aconteceu a Conferência Mundial de Educação
para Todos tendo o Brasil como um dos países subescritores dos documentos acordados. O
Brasil assumiu a responsabilidade diante da comunidade internacional de preparar e
implementar projetos educacionais com o desígnio de atender às necessidades básicas de
aprendizagem do país. O Plano Decenal de Educação para Todos elaborado pelo Brasil, em
1993, continha metas a serem alcançadas até o ano de 2003 configurando importantes
mudanças na educação brasileira. Este Plano indicava as diretrizes da política educacional para
condução dos problemas educacionais brasileiros, dentre estes o programa de formação de
professores e profissionais do ensino (BRASIL, 1993).
Nesse mesmo período, uma importante ação é implementada para a estruturação do
Sistema Nacional de Educação a Distância. Para dar apoio ao processo de elaboração e ampliar
a dimensão política e técnica do Plano Decenal de Educação, foi instituído a formação de um
consórcio de universidades, em junção com o CRUB (Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras), com a pretensão de desenvolvimento de programas de capacitação e educação
continuada para alunos e professores de todos os níveis de ensino, incluindo pesquisa e
desenvolvimento no setor de novas tecnologias atreladas à educação.
Contudo, a Educação a Distância começou a se fazer presente nos sistemas educativos,
não somente direcionada a grupos singulares, mas assumindo funções de suma importância,
especialmente na educação de adultos, compreendendo formação continuada e ensino superior,
frente aos avanços da ciência em todos os campos do conhecimento e no desenvolvimento de
novas tecnologias. Atualmente, a partir dos avanços tecnológicos favorecidos pela internet,
redimensionou-se a EaD facilitando o acesso a educação, principalmente para a população
adulta que devido às características desta modalidade de ensino, conseguem conciliar o estudo
com outras ocupações (BELLONI, 2015; FERNANDES et al.,2010).
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Na atualidade modifica-se ligeiramente o repertório de habilidades gerais que o sistema
educativo tem que oferecer e mudam também a forma e os ritmos de sua condução. É notório,
por exemplo, a grande mudança na longevidade e na idade ativa das pessoas. Para Moraes
(2010), “Associado as mudanças econômicas, tecnológicas e organizacionais, esse fator torna
imprescindível a educação ao longo da vida, a formação permanente ou a educação contínua.”
A Educação a Distância tem muito a apresentar sobre a condução dessas habilidades.
Assim, observa-se que o novo tipo de sujeito e de trabalhador precisa apresentar
competências como: resolução de problemas, autogestão, adaptabilidade e flexibilidade
perante novas tarefas, admitir responsabilidades, aprendizagem por si mesmo e constante
habilidade para trabalhar em equipe de modo colaborativo e pouca hierarquização (BELLONI,
2015).
O saber no campo da modalidade de Educação a Distância vem crescendo e se
desenvolvendo a cada dia e pode trazer subsídios significativos para a ampliação e progresso
nos sistemas de ensino superior, evidenciando o que especialistas entre as diferentes
modalidades de educação afirmam: o panorama no século XXI será o de sistemas de ensino
superiores combinados ou integrados. Os dois grandes novos atuantes no campo da educação
do futuro serão: o professor coletivo e o estudante autônomo (BELLONI, 2015; ALMEIDA
2003).
A EaD não amplia apenas oportunidades para pessoas limitadas pelo espaço e pela
agenda social, ou seja, pelos seus ritmos de vida e trabalho. Essa é uma das questões mais
proferidas nos projetos de uso e na literatura da área. Desse modo, a EaD expande o poder de
desenvolvimento da educação em sentido amplo (MORAES, 2010). Sendo assim, cada vez
mais pessoas e instituições veem nessa modalidade de ensino um meio de democratizar o
acesso ao conhecimento e de expandir oportunidades de trabalho e aprendizagem.
A sigla EaD é empregada no Brasil para Educação a Distância, o que denota qualquer
forma de educação ou treinamento que possa ser alcançada por meios não presenciais. É uma
modalidade de ensino assinalada pela separação do professor e aluno no espaço e/ou tempo
(Hack, 2011). De acordo com Chaves (2008), a Educação a Distância está subdividida em dois
modelos: o Ensino a Distância e a Aprendizagem Colaborativa em Ambientes Virtuais. Em
outras palavras a Educação a Distância seria o gênero, e esses dois modelos as espécies.
Portanto, é fundamental que não se confunda “Educação a Distância” com “Ensino a
Distância”.
Existem várias formas de EAD, que embora sejam semelhantes não são
complementares entre si, como o caso da educação on-line, uma modalidade de Educação a
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Distância realizada via internet, que pressupõe o treinamento baseado em Web, e o e-Learning,
abreviação de eletronic learning, que tecnicamente é o ensino realizado através de meios
eletrônicos, originado de uma combinação ocorrida entre o ensino com assistência da
tecnologia e a Educação a Distância. Esse tipo de ensino é oriundo do setor corporativo com a
intenção de treinamento funcional, sendo assim é uma modalidade de Educação a Distância
com suporte na internet que se desenvolveu a partir das necessidades de empresas relacionadas
com o treinamento corporativo de seus funcionários (ALMEIDA, 2003; CHAVES, 2008).
Portanto, a partir desse quadro e, principalmente pelas grandes mudanças no campo da
EaD, é preciso rever as origens e trajetórias que pertencem a essa modalidade contemplando as
mudanças ocorridas em seu contexto, para melhor compreender questões do seu atual
cotidiano.
1.1 Origens e trajetória da Educação a Distância
A Educação a Distância não é uma prática recente, sua história mostra que é algo que
acontece há bastante tempo. Sua procedência não é muito precisa, estima-se que tenha nascido
no ocidente, no inicio do século XV, com a invenção da imprensa na Alemanha por Johannes
Guttenberg (ALVES, 2016).
De acordo com Marques (2016), Moraes (2010) e Hack (2011), por volta do ano de
1840 dada à regularização dos serviços postais na Inglaterra e na Alemanhã, os agricultores e
pecuaristas trocavam informações por meio das cartas sobre como plantar ou qual a melhor
forma de cuidar do rebanho. O ensino por correspondência se tornou uma prática mais
frequente. Segundo Moraes (2010), o ensino por correspondência ganhou enorme impulso com
o desenvolvimento das ferrovias e dos correios e o consequente passar do tempo, a necessidade
de educar a socializar grande parte da população foi se expandindo. De acordo com Hack
(2011), as primeiras experiências com o envio de correspondências começaram a surgir com
cursos de extensão a distância nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá.
O Canadá foi um dos países pioneiros na implantação da EaD, utilizando os correios
como modo de se alcançar áreas restritas no século XIX, democratizando a educação
(MARQUES, 2016). Nos Estados Unidos, essa modalidade de ensino iniciou-se em 1874, e no
Brasil, possivelmente por volta de 1904, com a implantação das “Escolas Internacionais” no
município do Rio de Janeiro. Com experiência em ensino a distância, essas escolas
representavam organizações norte-americanas e ofereciam cursos por correspondência pagos,
divulgados em anúncios dos jornais da cidade. Entretanto, há registros de que este tipo de
ensino já ocorria no país, pois na primeira edição do Jornal do Brasil em 1891, havia sido
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encontrado um anúncio oferecendo profissionalização em datilografia por correspondência, o
que alude à procura por alternativas para a melhoria da educação brasileira, e coloca em
suspeita o verdadeiro momento da chegada da EaD no país (COSTA, 2007a; MARQUES,
2016; ALVES, 2016).
No começo do século XX, somou-se ao papel impresso os elementos eletrônicos,
primeiramente as transmissões radiofônicas e as produções de filmes posteriormente com a
chegada da televisão. No final da década de 1920 tem início os cursos de graduação por
correspondência na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e na África do Sul
(HACK, 2011).
Desde a segunda metade do século XX, a França desenvolvia cursos superiores a
distância e a África do Sul já na primeira metade do século passado (HACK, 2011). Contudo
segundo Moraes (2010), a década de 1970 assinalou a difusão de instituições de ensino
superior a distancia. Destacam-se: 1971- Começo do funcionamento da Open University, em
Londres (Inglaterra), 1973- Começo do funcionamento da Universidade Nacional de
Educación a Distância da Espanha, em Madri; 1975- Transformação da Athabasca University
do Canadá em universidade a distância; 1975-

Início da Fernuniversitaet, em Hagen

(Alemanha); 1977- Fundação da Universidade Aberta de Venezuela e em 1978- Criação da
Universidade Nacional a Distância- Uned na Costa Rica, além de muitas outras. Atualmente,
o ensino superior a distância está bem propagado mundialmente e existem grandes centros
localizados em todos os continentes.
Na década de 1960 a Open University, em sua fase inicial apresenta-se como
“Universidade do ar”. O termo considerado conforme Santos (2012) como pejorativo foi dado
segundo aos instrumentos utilizados como meios para se chegar aos alunos: o rádio e a
televisão. Seu objetivo era de oferecer curso de nível superior a todos que se interessassem sem
pré-requisito de escolarização anterior. Esta atitude passou por muitos julgamentos pelo
modelo acadêmico conservador que define critérios para o ingresso na universidade. A maior
dificuldade enfrentada era dar acesso à educação e manter a qualidade do ensino da Instituição.
Uma das atitudes foi mudar a imagem facilitadora para obtenção de um diploma de ensino
superior, modificando a “Universidade do Ar” em “Universidade Aberta”, tal mudança ocorre
na década de 1970, depois de muitas negociações entre os responsáveis por gerir o meio
acadêmico, políticos e autoridades que combatiam a incredibilidade e a indiferença com que a
instituição era contemplada (SANTOS, 2012).
Essa época marca um momento delicado da educação no país, pois no começo do
século XX, com o crescimento da população urbana não havia escola pública para atender a
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todos. Como comprovação histórica tem-se a citação contida no relatório de 1906, do Dr.
Joaquim José Seabra, Ministro da Justiça e Negócios Interiores (que compreendia a Educação),
ao Presidente da República: "O ensino chegou (no Brasil) a um estado de anarquia e descrédito
que, ou faz-se a sua reforma radical, ou preferível será aboli-lo de vez"( JOAQUIM JOSÉ
SEABRA, 1906 citado por ALVES, 2016, p. 2). Sua fala desvela a pouca importância dada à
questão da educação presencial do país, e que por sua vez, a Educação a Distância não
conseguiu apoio para sua propagação devido às muitas dificuldades de comunicação no país,
referentes aos serviços dos correios, pouco incentivo por parte das autoridades educacionais e
órgãos governamentais (ALVES, 2016).
No ano de 1923, com a inauguração da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, comandada
por Henrique Morize e Roquete Pinto, deu início a educação pelo rádio. Exatos 11 anos
depois, em 1934, cria-se a Rádio-Escola Municipal, na cidade do Rio de Janeiro, por Edgard
Roquete Pinto, que realizava a comunicação com seus alunos através de correspondência e
transmissões radiofônicas associadas com folhetos e esquemas de aula. Em 1936, a emissora
foi doada ao Ministério da Educação e Saúde, e no ano seguinte foi instituído o Serviço de
Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação (ALVES, 2016; BRASIL ESCOLA,
2016).
De acordo com Marques (2016), em 1939, o Instituto Monitor começou suas atividades
sendo considerada uma das pioneiras no país a oferecer educação não presencial. Alves (2016),
diz que partir de 1941 o Instituto Universal Brasileiro começou a funcionar e oferecia formação
profissional de nível elementar e médio. Ambas as instituições proporcionavam formação
profissional por correspondência, sem pré-requisito de escolaridade anterior. As autoras
Menezes e Santos (2001), complementam a respeito das duas Instituições:
O Instituto Monitor foi a primeira empresa de difusão de cursos a distância no
Brasil, criada em 1939 para a oferta de aulas profissionalizantes na
modalidade de ensino por correspondência. A experiência do Instituto
Monitor foi seguida pelo Instituto Universal Brasileiro, fundado em 1941 e
que se tornou o maior difusor de cursos profissionalizantes a distância do
país. O Instituto Monitor adaptou-se às novas tecnologias, passou a oferecer
vídeo aulas e a apresentar seus cursos na Internet. O ensino por
correspondência, que era oferecido pelo Instituto Monitor, é considerado a
primeira geração do ensino a distância (EaD). A segunda geração seria a
teleducação e a terceira geração as redes de computadores e as
videoconferências (s/p).

Segundo o Instituo Monitor (2016), os Certificados e Diplomas conferidos pelo
Instituto têm validade em todo território nacional, tanto quanto o de qualquer outra Instituição
presencial. O MEC é responsável pela validação dos cursos com autorização de instituições de
ensino superior e pelas escolas técnicas federais. Ele confia às Secretarias Estaduais de
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Educação a autorização de escolas particulares, como é o caso do Instituto Monitor. Como o
Instituto Monitor é uma instituição de Educação a Distância, o credenciamento da escola e a
autorização dos cursos são realizados pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), que
habilita, autoriza e delega a supervisão da escola à Secretaria de Educação. Atualmente a
Instituição oferece cursos técnicos, cursos supletivos, cursos de aperfeiçoamento profissional e
ensino superior.
O Instituto Universal Brasileiro conta atualmente, com cursos profissionalizantes,
cursos técnicos, preparatórios e também o Ensino de Jovens e Adultos nos níveis fundamental
e médio. Os cursos são totalmente a distância, onde o aluno estuda através de material
apostilado ou on-line. No curso apostilado, o material é entregue nos locais definidos pelos
alunos, via Correios e no curso on-line, o aluno recebe os dados de acesso (login e senha) por
e-mail e através desse registro eletrônico é possível o controle do andamento do curso,
expedição de aulas e outros serviços, oferecendo um serviço on-line para o aluno. Na
conclusão do curso é necessário fazer o exame final para receber o certificado de qualificação
(para os cursos profissionalizantes) ou certificado oficial (para os cursos Técnicos e Supletivo
Oficial) (INSTITUTO UNIVERSAL, 2016).
De acordo com Hack (2011), na década de 1970, nasceu um projeto de iniciativa do
Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação e Cultura: o Projeto Minerva.
Esse projeto tinha o objetivo de proporcionar a interiorização da educação básica, com a
pretensão de diminuir as deficiências que existiam na educação formal em regiões onde o
número de escolas e professores era insuficiente. Para Castro (2016),
Do ponto de vista legal foi ao ar tendo como escopo um decreto presidencial e
uma portaria interministerial de nº. 408/70, que determinava a transmissão de
programação educativa em caráter obrigatório, por todas as emissoras de
rádio do país. Posteriormente, a obrigatoriedade passa a ser efetivamente
normatizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 5.692/71 (s/p).

O Projeto Minerva tinha o intuito de preparar os radiouvintes para avaliações de
exames que competiam aos cursos supletivos como os antigos “exames de madureza”. O autor
complementa:
O objetivo maior do projeto atendia à Lei nº. 5.692/71 (Capítulo IV, artigos
24 a 28) que dava ênfase à educação de adultos. O Parecer CFE nº. 699/72
determinava a extensão desse ensino, definindo claramente as funções
básicas do ensino supletivo: suplência, suprimento, qualificação e
aprendizagem. A meta a alcançar pretendia utilizar o rádio para atingir o
homem, onde ele estivesse ajudando-o a desenvolver suas potencialidades,
tanto como ser humano, quanto como cidadão participativo e integrante de
uma sociedade (CASTRO, 2016, s/p.).
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Segundo consta no trabalho da mesma autora destacam-se como principais
características do Projeto Minerva: apoio para renovação e o desenvolvimento do sistema
educacional e para a propagação cultural, conjugando o rádio e outros meios; complemento ao
trabalho desenvolvido pelo sistema regular de ensino; possibilidade de promoção da educação
continuada; difusão da programação cultural de acordo com o interesse da audiência;
preparação de textos didáticos de apoio aos programas instrutivos; exame dos resultados do
uso dos horários da Portaria nº408/70 pela emissora de rádio.
A escolha pelo rádio durante a idealização do projeto foi em função de determinados
aspectos: “custo mais baixo no que se referia a aquisição e manutenção de aparelhos
receptores; a familiaridade da clientela com o rádio”. Além de contar com uma estrutura que
possuía uma recepção organizada em radiopostos locais, como igrejas, clubes etc., onde alunos
se reuniam para ouvir as transmissões das aulas; recepção controlada, pois os alunos recebiam
de forma a transmissão dos cursos semanal ou quinzenalmente, a fim de discutir ideias e sanar
dúvidas; e por último a recepção isolada, pois os alunos recebiam emissões em suas casas.
Todas as recepções seguiam sob a orientação de um monitor (CASTRO, 2016).
Segundo Hack (2011) e Castro (2016), o plano do Projeto Minerva teve alguns
resultados negativos como a flutuação de matrícula e evasão durante os cursos e a
impossibilidade de avaliar o rendimento dos alunos, sendo preciso que os alunos fossem
encaminhados e orientados a prestar exames supletivos (Madureza) que ocorria duas vezes ao
ano sob o encargo do Departamento de Ensino Supletivo (DSU)- MEC.
No ano de 1972, o Ministro da Educação e Cultura da época, enviou uma delegação
técnica ordenando que fosse realizada uma visita à Open University, para que se estudasse a
experiência inglesa, buscando trazer contribuições para verificar a possível adaptabilidade da
modalidade no Brasil. O programa foi analisado, almejando-se a possibilidade de implantá-lo
no país, respeitando suas características específicas. Liderada pelo Prof. Newton Sucupira, a
missão elaborou um relatório como resultado dessa visita oficial a Londres para observar a
experiência inglesa no âmbito da Open University. O relatório apresentava questões como o
uso de recursos pedagógicos e tecnológicos associados à aprendizagem, a diminuição de custos
em relação ao ensino convencional e possível democratização do acesso ao ensino superior,
com uma possível liberação da exigência de vestibular para Educação a Distância. Mas o
diagnóstico levantado não resultou em novos projetos e/ou em mudanças na legislação
(RUSSO, 2012).
A Educação a Distância estabelecida desde os anos 1970 é caracterizada como uma
“nova” educação, uma educação de duas ideias fortes: abertura e liberdade, pois é considerada
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como uma educação de lugar, tempo, métodos, ideias, conteúdos livres reinventados
constantemente (MORAES, 2010).
Um salto na história da EaD aconteceu nos anos de 1980 com o desenvolvimento
acelerado das chamadas tecnologias da informação e da comunicação, da fibra óptica, da tevê a
cabo, dos satélites, das redes de computadores. Ao longo do tempo todos esses componentes
passaram por uma enorme expansão, popularização e barateamento (MORAES, 2010).
Um marco dos anos 90 no Brasil foi a criação da TV Escola. Em 4 de setembro de 1995
o Programa TV Escola foi lançado em caráter experimental, pelo Ministro da Educação, Paulo
Renato Souza. Ao ser lançada, a TV Escola era uma responsabilidade da então Secretaria de
Desenvolvimento, Inovação e Avaliação Educacional – SEDIAE. O Decreto nº 1.917, de 27 de
maio de 1996, ao alterar a estrutura do MEC, aboliu a SEDIAE e criou a Secretaria de
Educação a Distância – SEED, que se tornou, então, responsável pelo programa. Contudo,
somente em 4 de março de 1996, foi ao ar para todo o país, de modo definitivo a TV Escola, um
canal exclusivo, via satélite, visava ao aperfeiçoamento e valorização dos professores da rede
pública, enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem com meta de trazer melhorias na
qualidade do ensino. Nessa época foram repassadas a todas as escolas de ensino fundamental
com mais de 100 alunos, um conjunto de equipamentos, denominado “kit tecnológico”,
compostos por: uma televisão, um videocassete, uma antena parabólica com receptor de
satélite e dez fitas de vídeo VHS (BRASIL, 2002).
De acordo com as informações do site da TV Escola (2016), atualmente, ela funciona
como uma plataforma de comunicação baseada na televisão e difundida também na internet.
Na televisão, ela é transmitida por satélite aberto, analógico e digital, para todo o território
nacional. Além da transmissão por satélite aberto, também é possível ter acesso a TV pelas
operadoras de TV por assinatura e calcula-se que estas TVs hoje tenham um público de cerca
de 18 milhões de assinantes. O sinal da TV Escola também está disponível simultaneamente na
internet, no portal tvescola.mec.gov.br. Usuários de Smartphones e Tablets também podem
acessar o sinal da TV Escola ao vivo por meio de aplicativos para aparelhos com sistema iOS e
Android. O canal está em constante crescimento e prevê alargamento de distribuição de seu
sinal:
Nas escolas brasileiras, cerca de 50 mil escolas têm antenas e televisores
instalados para recepção da TV Escola. Em breve, em consórcio com as
emissoras públicas do Brasil, a TV Escola será distribuída na rede pública do
Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre – SBTVD-T, por
radiodifusão de transmissão terrestre, em regime de multiprogramação, nas
27 capitais do Brasil e em uma segunda etapa, nas 229 maiores cidades
brasileiras (TV ESCOLA, 2016).
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Conforme Brasil (1993), a Fundação Roquete Pinto também integra o projeto, atuando
dentro das necessidades de transmissão e produção dos programas veiculados no canal da TV
escola, como o programa “Um Salto para o Futuro” admitindo que os professores presentes em
telepostos estendidos por inúmeros estados brasileiros, discutam os mais variados assuntos
com especialistas de diversas áreas, o que permite integração com resposta imediata às
questões dos professores.
Esses avanços tecnológicos foram essenciais para criar uma situação inovadora, em que
professores e alunos estão em lugares diferentes, porém, conectados permanentemente,
substituindo a interação face a face da sala de aula, onde os recursos para apresentar os
conteúdos ao aluno são superiores ao quadro e giz. Neste sentido, Moraes (2010) afirma que,
Há muitas razões para observar atentamente os diferentes processos de
evolução da EaD. Uma delas é a percepção de que há mais de um
caminho para essa evolução, diferentes modelos, com diferentes
contextos, diferentes pares de dificuldade na implementação e na
aceitação (difusão) (p. 30).

A trajetória da Educação a Distância no Brasil, apesar de assinalada por inúmeras e
diferenciadas iniciativas na área, foi descontínua na grande maioria dos processos que se
estabeleceram, desde o começo do século XX, até a metade dos anos 90. Assim, consecutivas
perdas de oportunidade para a solidificação de um ou mais núcleos de referência em EaD, seja
para cumprir o papel de universidade a distância, proporcionando diretamente acesso regular à
escolarização, por essa modalidade, seja para formar quadros capazes de operacionalizar a
criação e a implementação de modelos de EaD, em todo o país. A falta de um seguimento em
políticas públicas para a educação tem sido marcada como uma das principais causas da não
concretização da EaD, no Brasil, nas décadas de 60 a 90, momento em que a EaD se legitima
no mundo como educação formal de qualidade, especialmente no ensino superior.
É importante destacar que uma das primeiras iniciativas com ensino superior no país foi
na Universidade do Mato Grosso e antecedeu a publicação da LDB em 1996, lei esta que
regulamentou a modalidade EaD. No ano de 1994, a Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) realizou o primeiro processo seletivo para um curso de graduação a distância,
destinado à formação de professores das séries iniciais do Ensino Fundamental. O curso foi
distribuído entre algumas cidades do Estado de Mato Grosso, e contava com 352 alunos
matriculados e utilizava material impresso com intermédio de tutoria presencial nas cidades
polos das turmas. Este modelo passou a ser seguido por outras instituições de ensino superior
que, aos poucos foram começando suas atividades na área de EaD (VIDAL E MAIA, 2010).
A partir de 1996 na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), surgem os
primeiros cursos de mestrado oferecidos com uso de mídias integradas como,

27

videoconferências, teleconferência, CD-ROM, vídeo aulas entre outras tendo em vista atender
a necessidade de empresas, por meio do uso da interatividade em áudio e vídeo e da tecnologia
digital. No início essas experiências foram desenvolvidas nas universidades públicas que a
partir de então formou profissionais no Brasil, cuja atuação e área de pesquisa acabaram por ser
a EaD. Para Vidal e Maia (2010, p.15-16) esse período foi marcado como:
Este período pós-LDB foi marcado por experiências diversas com a
introdução não só dos recursos pedagógicos já disponíveis –material
impresso, videoaulas, tutoria e professor conteudista – mas pela inclusão de
tecnologias digitais capazes de criar ambientes virtuais de aprendizagem com
interação síncrona e assíncrona; o desenvolvimento de metodologias próprias
para formatar e imprimir material impresso; a criação de estrutura técnica e
de recursos humanos para apoio a atividades de multimídia e a concepção de
uma logística para oferta de curso EaD em escala nacional.Também foram
criadas estratégias para gestão administrativa e pedagógica visando atender
alunos on-line através de centrais remotas de monitoria e tutoria. Foram
organizadas e preparadas equipes e desenvolvidas tecnologias para lançar os
primeiros cursos on-line do país.

Entre as instituições pioneiras em EaD destacam-se: Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Pernambuco;
Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Rio Grande do Sul;
Universidade Federal de São Paulo; Universidade Anhembi Morumbi; Pontifícia Universidade
Católica de Campinas e o Centro Universitário Carioca.
Em 1998 inicia-se o processo de cursos de pós-graduação latu sensu via internet, o que
acarreta na ampliação desta modalidade no País. Com a demanda de cursos de graduação e de
pós-graduação, as instituições de ensino superior buscam a certificação oficial para atuar em
EaD o que levou o Ministério da Educação (MEC) a elaborar um conjunto de documentos que
normatizam e constituem parâmetros de qualidade para inserção destes tipos de cursos
(VIDAL E MAIA, 2010). Assim que o processo de regulamentação e normatização da EaD
teve início no Brasil, o MEC organizou um documento em parceria com a Secretaria de
Educação a Distância (SEED) , com os Padrões de Qualidade para Cursos de Graduação a
Distância. “O documento foi elaborado no segundo semestre de 1998 e tinha o intuito de
apresentar critérios às instituições que pretendiam elaborar seus projetos de EaD, bem como
servia para as comissões de especialistas analisarem as solicitações” (HACK, 2011, p.34).
Outro acontecimento importante nessa trajetória é o surgimento da Associação
Brasileira de Educação a Distância (ABED), em 21 de junho de 1995 por um grupo de
educadores interessados em novas tecnologias de aprendizagem e em EaD. A intenção dessa
associação foi criar um espaço de discussão e ação para o desenvolvimento no campo do
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conhecimento em que se estabelece a Educação a Distância. Segundo a ABED (2016), no
artigo primeiro de seu Estatuto:
ABED é uma associação científica, sem fins lucrativos, constituída por tempo
indeterminado, na modalidade de pessoa jurídica de direito privado, com sede
à Rua Vergueiro, 875 12º Conjuntos 121 a 124, bairro da Liberdade, CEP
01504-001, São Paulo – SP – Brasil, fundada em 21 de junho de 1995, que
tem por objetivo promover o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento, a
promoção e a divulgação da Educação a Distância, inclusive representando
em Juízo ou fora dele os interesses individuais e coletivos de seus associados
e dos estudantes do ensino na modalidade a distância.

Por reconhecer que as instituições de Educação a Distância (EaD) em nosso país sejam
bastante diferentes no que se diz as suas finalidades, tipos de atividade, recursos e tamanhos, a
ABED estabeleceu um conjunto de princípios aplicáveis igualmente a todas, para garantir a
possibilidade de um desenvolvimento ordenado e de qualidade da EaD no Brasil. Neste
sentido, a ABED estabeleceu um Código de Ética, que impõe às instituições consorciadas um
comportamento ajustado com a proposta da Associação. Caso estas não cumpram o
combinado, a ABED se incumbe de desfazer tal parceria. A Associação conta também com um
Conselho Fiscal, Conselho de Ética e Qualidade e um Conselho Científico, desenvolvendo
anualmente “O Prêmio ABED de Pesquisa & Inovação em Educação a Distância” que
funciona como um sistema de premiação para as instituições credenciadas, valorizando os
melhores trabalhos e experiências desenvolvidas em EaD.
Sendo assim, é necessário compreender a Educação a Distância em função de outras
mudanças em nossos tempos. Conhecer a trajetória histórica não se limita apenas a
interpretação do caminho percorrido, mas a antecipação dos caminhos que se quer seguir.
1.2 Regulamentação da EaD Superior no Brasil
Conforme Brasil (1993), após o compromisso firmado frente à comunidade
internacional por ocasião da Conferência Mundial de Educação para Todos em 1990, o Brasil,
por meio da Portaria nº489, de 18 de março de 1993 designou a Comissão Especial para
organizar o Plano Decenal de Educação para Todos, e a partir deste, nasce a proposta do
Sistema Nacional de Educação a Distância. A intenção desse Sistema era de aprimorar e
ampliar o programa de capacitação e atualização dos professores, monitorando e avaliando os
programas e projetos de Educação a Distância, bem como desenvolvendo projetos de
multimeios e de apoio à sala de aula. Vê-se que as iniciativas de incentivo para a
regulamentação da EaD começam logo no início dos anos 90, dando o ponto de partida para a
normatização legal da modalidade na metade da década.
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Segundo Martins (2015), as mudanças conceituais para regulamentação da EaD no país
foram trazidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB de 1996, mas
somente em 1998 a regulamentação da educação superior a distância pelo MEC teve início se
inserindo no contexto das mudanças conceituais da LDB de 1996. As mudanças previstas para
a EaD superior se referiam especialmente às políticas de expansão do ensino superior;
incentivo à educação continuada e de reformulação do sistema de avaliação do ensino superior.
Até o presente momento, a única menção legal sobre EaD estava no artigo 80 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que a demarcava nos seguintes termos: Art.80. “O Poder
Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em
todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada” e “§1º A educação a
distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições
especificamente credenciadas pela União”.
Em síntese, o texto legal apresenta a obrigatoriedade de que todas as instituições de
ensino superior, mesmo aquelas de responsabilidade dos sistemas estaduais, sejam submetidas
a avaliação do MEC com finalidade de conseguir o financiamento que permite a oferta de
cursos superiores (MARTINS, 2015).
A regulamentação inicial para EaD veio com o decreto nº. 2.494, de 10 de fevereiro de
1998 e a Portaria do MEC nº. 301, de 7 de abril de 1998, posteriormente ocorreu um longo
processo de discussão e elaboração de propostas por especialistas, acadêmicos e profissionais
ligados à área. Neste decreto encontra-se a primeira definição sobre EaD:
Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a
auto-aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados
isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de
comunicação (DECRETO Nº. 2.494, DE 10 DE FEVEREIRO DE
1998).

De acordo com Martins (2015), a sistematização normativa começada por portarias e
decretos publicados a partir de 1997 teve a construção de um Sistema Nacional de Educação
como uma “política de Estado” consolidada no Plano Nacional de Educação (PNE) definido
pela lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. O PNE ordenava a urgência de políticas de
expansão da oferta de modo a atender a demanda de brasileiros que almejavam a uma formação
superior e não encontravam meios de ingressar nos cursos oferecidos, seja por razões
econômicas, de dificuldade de acesso às Instituições de Ensino Superior, ou de conciliação
entre trabalho e estudo.
De acordo com o mesmo autor, embora tenham sido estabelecidos regras e critérios
básicos para oferta de cursos superiores a distância desde 1998, verifica-se que até ao final de
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2001 havia apenas seis instituições de ensino superior credenciado para oferta de cursos a
distância. Esse fato poderia estar atribuído em parte ao desconhecimento e a desconfiança que
os órgãos governamentais tinham em relação a esta modalidade e que derivava de uma postura
cuidadosa diante das iniciativas das instituições.
No andamento inicial da regulamentação da EaD, algumas questões geraram uma
disputa de interpretações entre a SESU/MEC e o Conselho Nacional de Educação (CNE), em
especial em relação à autonomia universitária quando se referia a cursos a distância. Uma
postura do MEC foi cuidadosa e exigia que até 2001, mesmo para universidades, a necessidade
de “autorização” de novos cursos a distância, contrariando o determinado no artigo 53 da LDB.
Além desta autorização, muitas portarias ministeriais de credenciamento para EaD de IES
acabaram definindo inclusive o número de vagas dos cursos ofertados, desconsiderando a
autonomia universitária. Tal cuidado poderia estar atrelado tanto por um desconhecimento dos
limites que a EaD poderia alcançar, quanto por um medo de uma disseminação de experiências
sem qualidade. Apenas em 2004 foi homologado o Parecer CES/CNE nº 301/2003, que
aprovou que uma IES universitária, quando credenciada para oferta de cursos superiores a
distância pode usar do benefício da autonomia para criar cursos a distância e definir números
de vagas nos mesmos, em seu estabelecimento (MARTINS, 2015).
Estas questões foram retomadas e solucionadas por meio do Decreto nº 5.622 de
dezembro de 2005, quando publicado o programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), que
especificava a política governamental de articulação de um sistema nacional de educação
superior a distância, especificamente para a formação de professores, a partir da ampliação e
interiorização da oferta do ensino superior gratuito. O programa UAB foi uma ação estratégica
do MEC que acabou por exigir uma regulamentação específica em caráter excepcional, pois
para que o programa desse certo era necessário a adesão das universidades federais, que nessa
ocasião ainda não estavam comprometidas com a EaD e nem ao menos iniciado o processo de
credenciamento junto ao MEC. Para aceleração da adesão dos Institutos Federias de Ensino
Superior (IFES), a SESu-MEC publicou a Portaria MEC nº 2.201, em 22 de junho de 2005,
facilitando o credenciamento de instituições públicas de ensino para oferta de EaD, o que
também gerou uma indução aos programas de formação de professores em nível superior, em
especial ao “Programa Pró-Licenciatura”-Programa de Formação Inicial para professores dos
Ensinos Fundamental e Médio, coordenados pelas Secretária de Educação Básica (SEB) e
SEED do MEC, com o apoio da SESu que objetivava a melhoria da qualidade do ensino na
educação básica a partir da formação inicial de professores dos sistema públicos de ensino, nos
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anos finais do ensino fundamental e médio e que não tinham habilitação legal para exercício da
função (licenciatura) (MARTINS, 2015).
Em 2006, durante a discussão sobre a Reforma Universitária desejada pelo MEC,
porém inviabilizada no Congresso Nacional, o ministro recém-empossado, Fernando Haddad,
resolveu antecipar os pontos fundamentais contidos no projeto de lei da reforma por meio de
um novo decreto, o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, que ficou popular como
“decreto-ponte”. No que se diz à EaD, este decreto modifica as competências das secretarias do
MEC, em particular repassa para SEED todas as suas responsabilidades para os processos de
credenciamento em EaD, autorização para funcionamento, reconhecimento de cursos
superiores em EaD. Segundo o mesmo autor,
As revisões da regulamentação de EaD empreendidas pelo MEC entre 2006 e
2006, associada ao processo de crescimento do número de IES credenciadas
para ofertar cursos superiores a distância, revelaram novos desafios para a
supervisão e a avaliação da qualidade da EaD, especialmente levando-se em
conta a crescente oferta de cursos por IES que tinham estabelecido em polos
conveniados em outras unidades da Federação distintas de sua sede, a
ampliação do número de vagas, a carência de docentes e tutores capacitados
em EaD, e a inexistência de critérios mínimos para a formação de materiais
didáticos específicos para esta modalidade (MARTINS, 2015, p. 25).

Nesse sentido, o MEC publicou a Portaria Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2007,
que redefine o conceito de abrangência geográfica e torna mais acentuado e controlada a
abertura de polos de apoio presencial, que passam a estar submetidos à autorização anterior
pelo MEC de cada endereço, consolidando uma nova concepção sobre a cobertura geográfica
que as Instituições de Ensino Superior credenciadas teriam para ofertar seus cursos.
Finalmente como etapa final da busca pela consolidação de um Sistema Nacional de
Educação Superior de acordo com os princípios desejados pelo não bem sucedido projeto de lei
da Reforma Universitária e antecipados pelo Decreto nº 5773/2006, o MEC publica, em 12 de
dezembro de 2007, a Portaria Normativa nº 40 que dispunha sobre o exercício das funções de
regulação, supervisão e avaliação de cursos e instituições e cursos superiores; e procurava
simplificar, racionalizar e abreviar o trâmite dos processos no MEC com a utilização de um
sistema eletrônico de processos, chamado e-MEC. Em 02 de julho de 2009, por meio da
Portaria nº 10, fixou critérios para dispensa de avaliação in loco e deu outras providências
(MARTINS, 2015).
De acordo com o Portal do MEC (2016b), a última alteração disposta à EaD foi
anunciada em janeiro de 2011 pela presidência da república, extinguindo a Secretaria de
Educação a Distância do Mec. Os projetos da extinta secretaria migraram para a Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES). A SERES foi criada pelo Decreto nº

32

7.480/2011, concentrando competências antes da SESu, da SETEC e da extinta SEED do
Ministério da Educação.
O Censo EAD.BR (2015), evidencia um aumento dos cursos a distância em todos os
níveis, do ensino fundamental a pós-graduação, passando de 15.733 cursos oferecidos em 2013
para 25.166 cursos no ano de 2014, sendo os cursos totalmente a distância concentrados na
pós-graduação ao passo que os cursos semipresenciais, concentraram-se na graduação. Desse
modo, pode-se afirmar que o surgimento de cursos de graduação em EaD é uma realidade das
sociedades contemporâneas que tem evoluído através dos avanços das Tecnologias da
Informação e Comunicação.
Sabe-se o quanto é importante para a sociedade brasileira que mais pessoas estejam
buscando conhecimento e qualificação profissional e, nesse sentido, a educação a distância tem
desempenhado uma função primordial possibilitando formação acadêmica para inúmeras
pessoas, sobretudo, aqueles que residem nas regiões interiores e que de outro modo,
dificilmente conseguiriam ter acesso ao ensino superior sem precisar se deslocar até os espaços
físicos universitários, localizados principalmente em regiões metropolitanas.
Em presença do cenário de regulamentação e de estruturação das Instituições de Ensino
Superior no campo da EaD, pode-se afirmar que a retomada do processo de expansão da oferta
de cursos superiores a distância por um conjunto mais vasto e diversificado de IES depende de
uma alteração na regulamentação, em especial no que se mostra a permissão de um
credenciamento característico para EaD.
1.3 O cenário da EaD na rede privada
Segundo Neto, Tessaro e Castanheira (2016), o número de instituições de ensino
superior (IES) com metodologia EaD vem crescendo nos últimos dez anos de forma rápida no
país, incentivada por programas do governo para facilitar o acesso de alunos ao ensino
superior. A Educação a Distância é a modalidade de ensino que mais cresce no Brasil e esse
crescimento está acontecendo mais rapidamente em IES privadas de pequeno e médio porte.
Há uma tendência de abertura de novos cursos anualmente, o que sinaliza a intenção do
Governo em investir mais em EaD. Todo ano, novos cursos superiores são reconhecidos pelo
MEC e segundo o CENSO EAD (2013), as matrículas de bacharelado, licenciatura e cursos
superiores tecnológicos a distância já somam mais de um milhão.
A flexibilidade dos horários, não ter obrigação de frequentar a sala de aula, a “quebra”
da temporalidade, a interatividade, a ampliação do tempo de estudos, o acesso ao material
didático a qualquer hora e o uso do computador como ferramenta de estudo são algumas
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vantagens da Educação a Distância que facilitam a interconexão e a comunicação entre os
usuários dos recursos tecnológicos, contribuindo para democratizar o acesso ao conhecimento
e expandir as oportunidades de estudo.
De acordo com o Mapa do Ensino Superior do Brasil (2015), existe uma maior procura
por cursos de graduação EaD em redes privadas do que em universidades EaD públicas,
o progresso das matrículas de nível superior a distância registrou de 2009 a
2013, um crescimento de 37,5% sendo um aumento de 50% na rede privada e
uma queda de 10,5% na pública. No período de 2012 a 2013 o crescimento na
rede privada alcançou 7,2% (932 mil matrículas para 999 mil). No entanto, na
rede pública ocorreu uma queda acentuada de 14,9% nas matrículas (eram
182 mil matrículas em 2012 e chegou a 155 mil em 2013).

Os cursos de licenciatura são os com maior número de alunos EaD, seguida pelos
cursos superiores de tecnologia (tecnólogo) e bacharelado. O número significativo de alunos
nos cursos de licenciatura está relacionado ao Plano de exigência de formação superior de
professores a partir do Plano Nacional de Educação tendo a necessidade de oferecer uma
certificação de ensino superior aos professores em exercício sem este nível de qualificação
(NEVES E SEGENREICH, 2009).
Segundo o Portal do MEC (2016a) para oferecer cursos superiores EaD, as instituições
devem obter o credenciamento junto ao Ministério da Educação e, uma vez criados, os cursos a
distâcarmoncia passam pela mesma avaliação aplicada em cursos presenciais. Os diplomas
obtidos em cursos superiores e, reconhecidos pelo MEC, possuem a mesma validade do
diploma presencial. Para avaliar as instituições como um todo, o MEC sobrepõe dois
conceitos: Conceito Institucional (CI) e Índice Geral de Cursos. Dentre algumas das
universidades a distância mais bem conceituadas, destacamos:

Universidade de Franca

(UNIFRAN); Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), Universidade Cruzeiro do Sul
(UNICSUL), Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), Universidade Nove de Julho
(UNINOVE), Universidade Estácio de Sá (UNESA) e Universidade Paulista (UNIP).
Os cursos EaD mais procurados no Brasil de modo geral, tanto no privado quanto no
público são: Pedagogia, Administração, Serviço social, Competências Gerenciais, Ciências
Contábeis Gestão de Pessoal/Recursos Humanos, Administração Pública, Licenciatura em
Letras e Licenciatura em Matemática. No entanto, os cursos superiores a distância da rede
privada mais procurados são: Pedagogia, Administração, Gestão de pessoal / recursos
humanos, Empreendedorismo e Ciências contábeis (MAPA DO ENSINO SUPERIOR DO
BRASIL, 2015).
O Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudos em
faculdades privadas também compreende a modalidade EaD. Através de um mapeamento dos
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cursos oferecidos, a partir do cerco de inscrição dos candidatos a bolsa, foi possível identificar
a presença da EaD no Prouni. Verificou-se, nos dados apresentados, não só a presença desta
política de financiamento público direto na rede privada como, sobretudo, o crescimento da
oferta de bolsas em cursos de EaD (SEGENREICH, 2010).
Este programa foi criado pelo governo brasileiro em 2005 com a finalidade de
concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de
graduação e sequenciais de formação específica, em instituições particulares de ensino
superior, oferecendo em compensação determinados tributos às instituições que aderirem ao
programa (NEVES E SEGENREICH, 2009; SEGENREICH, 2010).
Embora os custos de um curso a distância sejam inferiores aos de um curso presencial,
para os estudantes, é fato que a busca por financiamento, bolsas e ajuda de custo para esses
cursos também é relevante. Discentes e instituições vem solicitando ao governo que ampliem o
FIES1 para cursos EaD e o governo mostra-se interessado em estender o programa. Em abril de
2014 o então Ministro da Educação, Henrique Paim, fez um pronunciamento onde o governo
presumia a liberação de verbas destinadas ao FIES para alunos regularmente matriculados em
cursos de graduação a distância, contudo até o presente momento tal liberação ainda não foi
concedida. A principal explicação para a não liberação de verba destinada à graduação a
distância é que a própria regulamentação e fiscalização desses cursos são desprovidas de
diretrizes mais específicas e fiscalizações mais efetivas. Entretanto, os profissionais da EAD
têm conhecimento que a rigidez de liberações para a modalidade são há tempos, efetivas e
rigorosas, sem contar com o grande preconceito que a modalidade carrega (NETO, TESSARO
E CATANHEIRA, 2016).
Para os mesmos autores, seguido desse primeiro impedimento, é preciso ainda superar
a criação e a efetivação de institutos específicos de regulamentação do ensino superior e suas
particularidades de aplicação. Antes da conquista pelo direito de gozar do benefício do FIES, o
aluno EaD ainda precisará cumprir os seguintes requisitos que hoje são aplicados aos alunos
regularmente matriculados no ensino presencial:
Estar matriculado regularmente em curso superior participante do programa;
ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem para alunos que
concluíram o ensino médio a partir de 2010; e ter um comprometimento de
pelo menos 20% da renda familiar bruta mensal per capita com os encargos
educacionais (NETO, TESSARO E CATANHEIRA, 2016, p.6-7).

1

O Fundo de Financiamento Estudantil(FIES) é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a
graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas na forma da Lei
10.260/2001. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação
positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação ( PORTAL DO MEC, 2016).

35

As regras do programa ainda não foram anunciadas para EAD. Calcula-se que quando
houver a liberação por parte do Ministério da Educação, haja, evidentemente, um período de
cadastramento dos cursos pelas Instituições de Ensino Superior e só a partir dessa realidade
serão abertas as vagas aos alunos.
1.4 O cenário da EaD na rede pública
O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criado pelo MEC no ano de 2005,
em parceria com a ANDIFES e Empresas Estatais, no âmbito do Fórum das Estatais pela
Educação com foco nas Políticas e a Gestão da Educação Superior, entretanto foi instituído
pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, para o desenvolvimento da modalidade de
Educação a Distância, com a finalidade de ampliar o acesso e diversificar a oferta de ensino
superior em nosso país, tendo como fundamento o aprimoramento da EaD, visando expandir e
interiorizar a oferta de cursos pela ampla articulação entre IES públicas, estados e municípios
brasileiros para gerar, através da metodologia da EAD, acesso à formação especializada para
camadas da população que estão afastadas do processo educacional (UAB, 2016).

A

Universidade Aberta do Brasil se orienta por cinco eixos básicos,
Expansão pública da educação superior, considerando os processos de
democratização e acesso às camadas da população com dificuldade de acesso
à universidade; aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de
ensino superior, possibilitando sua expansão em consonância com as
propostas educacionais dos estados e municípios; avaliação da educação
superior a distância tendo por base os processos de flexibilização e regulação
em implementação pelo MEC; contribuições para a investigação em
educação superior a distância no país; financiamento dos processos de
implantação, execução e formação de recursos humanos em educação
superior a distância (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, 2016).

De acordo com Lima (2014), a Universidade Aberta do Brasil surgiu como um sistema
de colaboração entre a União e os entes federativos, articulados com polos de apoio presencial
em EaD que funcionavam como unidades operacionais para o desenvolvimento
descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas
de Educação a Distância oferecidos que já vinham sendo aplicados em alguns estados
brasileiros.
Segundo a UAB (2016), os primeiros cursos executados na esfera do Sistema UAB
resultaram da publicação de editais. O Edital nº 01, de 20 de dezembro de 2005, denominado
como UAB1 foi publicado para oferta de cursos, exclusivamente ministrados por instituições
federais de ensino superior e as propostas de polos de apoio presencial, apresentadas por
estados e municípios. O segundo edital-UAB2, de 18 de outubro de 2006, abriu as inscrições
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para IES públicas das redes federais, estaduais e municipais. Os editais previam aos municípios
a encargo de manutenção dos polos de apoio presencial e às instituições públicas de ensino
superior (IPES) a gestão e oferta dos cursos. De acordo com Hack (2011):
O sistema UAB vincula as universidades públicas a polos de apoio presencial
localizados em diversas localidades. Tais polos são montados em prédios que
pertencem ao poder público, e as prefeituras municipais precisam equipá-los
com: computadores com aceso à internet, equipamento de videoconferência,
projetos multimídia para encontros presenciais e biblioteca. Cada polo possui
coordenação, serviço de secretária, serviço técnico de informática,
atendimento na biblioteca e tutores presenciais de cada curso (p.35).

No ano de 2007, o sistema UAB transferiu recursos às instituições de ensino superior
para a expansão do acervo de livros dos polos de apoio presencial. Foram adquiridos livros
considerando as áreas dos cursos ofertados nos polos. A bibliografia básica foi indicada por
coordenadores de cursos e validada por coordenadores UAB (UAB, 2016).
De acordo com Lima (2014), o primeiro curso oferecido pela UAB foi o de
Administração, implementado por meio de projeto-piloto, em parceria com o Banco do Brasil e
dois bancos estatais, a partir da cooperação de universidades federais e estaduais, atendendo a
funcionários públicos. Além de formar servidores públicos de empresas estatais, a UAB tem
também por objetivos formar professores das redes públicas de ensino de educação básica que
não possuem graduação e oferecer acesso à universidade em todos os municípios do Brasil. A
Universidade Aberta do Brasil (UAB), tem colaborado para que o ensino de qualidade chegue
a vários locais do país, principalmente com cursos de licenciatura e capacitação de professores.
A UAB continuará a apoiar a formação de professores com a oferta de vagas
não-presenciais para o Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação. Essas vagas atenderão a demanda levantada pela análise das
pré-inscrições realizadas na Plataforma Freire pelos professores brasileiros.
Além desse apoio, a UAB atenderá a chamada demanda social por vagas de
nível superior (UAB, 2016).

Nas informações publicadas no Portal do MEC (2016), a UAB também colaborou com
o Programa de Formação Continuada de Professores na Educação Especial, na modalidade a
distância, numa parceria com a Secretaria de Educação Especial (SEE/MEC). Em 2009, foi
publicado um edital para seleção de instituições públicas de ensino superior aos cursos de
especialização e programas de extensão para professores da rede pública que trabalhavam com
Atendimento Educacional Especializado (AEE) para professores de salas regulares, das redes
municipais e estaduais.
Sabe-se que atualmente, 88 instituições compõem o Sistema UAB, entre universidades
federais, universidades estaduais e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
(IFETs). Durante dois anos (2007 a 2009), foram aprovados e instalados 557 polos de apoio
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presencial com 187.154 vagas criadas. Em 2009, a UAB selecionou mais 163 novos polos, no
âmbito do Plano de Ações Articuladas, para solucionar a demanda e a oferta de formação de
professores na rede pública da educação básica, aumentando a rede para um total de 720 polos
(UAB, 2016).
1.5 Expansão da diferença: o processo de ensinar e aprender na EaD
Pesquisadores em Educação a Distância do Canadá observaram que os modelos
conhecidos de EAD possuem todos o mesmo objetivo: facilitar o acesso ao saber para uma
maior quantidade de pessoas, priorizando caminhos de aprendizagem que aproximem o
conhecimento dos aprendizes. Seria um modo de facilitar e flexibilizar o acesso ao saber,
beneficiando a contextualização e a diversificação das interações (DESCHÊNES et al, 1998).
Em outro modo de dizer, a EaD consiste em uma forma de ensinar e aprender que possibilita ao
aluno que não possui condições de estar presente diariamente à escola a chance de adquirir os
conteúdos que são ensinados aos estudantes de educação presencial. Uma modalidade que
permite a diminuição de distâncias geográficas e temporais, além de oportunizar ao aluno a
organização do seu tempo e local de estudos.
A partir do trabalho de Belloni (2015), encontram-se definições de EaD descritas pelo
que diferencia essa modalidade do ponto de vista do ensino convencional da sala de aula. Em
algumas dessas definições estão, a Lei francesa (1971 citado por BELLONI, 2015), “ensino a
distância é o ensino que não implica a presença física do professor indicado para ministrá-lo
onde é recebido, ou no qual o professor está presente apenas em certas ocasiões ou para
determinadas tarefas” (p.25). A definição de Moore:
É uma relação de diálogo, estrutura e autonomia que requer meios técnicos
para mediatizar essa comunicação. Educação a Distância é um subconjunto
de todos os programas educacionais caracterizados por grande estrutura,
baixo diálogo e grande distância transacional. Ela inclui também a
aprendizagem (MOORE, 1990 citado por BELLONI, 2015, p.26).

E a de Peters, que entende a EaD como:
[...] um método de transmitir conhecimento, competências e atitudes que é
racionalizado pela aplicação de princípios organizacionais e de divisão do
trabalho, bem como pelo uso intensivo de meios técnicos, especialmente com
o objetivo de reproduzir material de ensino de alta qualidade, o que torna
possível instruir um maior número de estudantes, ao mesmo tempo, onde
quer que eles vivam. É uma forma industrializada de ensino aprendizagem
(PETERS, 1973 citado por BELLONI, 2015, p. 26-27).

Vê-se que os exemplos mencionados mostram a complexidade da questão e a não
generalidade em torno do assunto. O autor Moore (1990) é um representante típico da corrente
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americana, e parte dos princípios da Teoria behaviorista2, reforça a importância da tecnologia
educacional, pois o uso de meios tecnológicos e a existência de uma estrutura organizacional
complexa são componentes considerados essenciais à EaD.

Esse autor aponta vários

parâmetros que definem a EaD, entre eles estão: separação professor/aluno, uso de meios de
comunicação tecnicamente disponíveis e segmentação do ensino em duas áreas: preparação e
desempenho em sala de aula (BELLONI, 2015).
A definição do autor Peters (1973), busca utilizar conceitos de economia e da
sociologia industrial 3 para explicar as particularidades da EaD em relação ao ensino
convencional, ou seja, presencial e ao mercado de trabalho. O autor pontua a separação
professor/estudante e o uso de meios técnicos como elementos primordiais da EaD e vai além
examinando os modos de organização dos sistemas e sua estrutura didática. Para Peters a EaD
implica a divisão do trabalho de ensinar, com a automação da metodologia de ensino e a
dependência da efetividade do processo de ensino com relação às tarefas anteriores de
planejamento, caminhando para uma transformação radical do papel do professor. As relações
professor/estudante caracterizam-se por aspectos essencialmente diferentes daqueles que
acontecem no ensino convencional, baseadas em pouco ou nenhum conhecimento das
necessidades do aprendente e buscam atingir os objetivos pela eficiência e não pela interação
pessoal (BELLONI, 2015).
Nas definições esboçadas, nota-se uma ênfase nos processos de ensino, como estrutura
organizacional, planejamento, concepção de metodologias e pouco consideração dos processos
de aprendizagem, como características e necessidades dos estudantes, modos e condições de
estudo, níveis de motivação entre outros. Para Carmo (1998), as práticas propostas por esses
modelos referem-se muito mais aos “sistemas ensinantes” do que aos “sistemas aprendentes”.
Em função das transformações sociais e econômicas a partir da década de 1970, a
aprendizagem aberta e a distância (AAD), caracterizou-se especialmente pela flexibilidade,
pela estrutura dos sistemas e pela maior autonomia do estudante. Experiências em EaD
identificadas nas universidades australianas convencionais ou integradas demarcam

2

Segundo Trindade (1992), a aprendizagem programada baseia-se na psicologia comportamental de B. F. Skinner, que
para muitos autores significou a passagem das concepções filosóficas sobre a aprendizagem à sua abordagem científica.
O aprendizado programado também foi inspirado nas tentativas de algumas técnicas já existentes na indústria: definição
objetiva, análise de tarefas, avaliação de postos de trabalho e processamento de dados.
3

A Sociologia industrial surge após a Revolução Industrial e interessa-se sobre os fenômenos sociológicos
relacionados com o trabalho. O autor Otto Peters faz uma análise da EaD como uma industrializada forma de educação
profundamente diferente das outras formas convencionais de educação. Para ele a EaD é um método racionalizado,
envolvendo a definição de trabalho de fornecer conhecimento que tanto como resultado da aplicação de princípios de
organização industrial, quanto uso intensivo da tecnologia que facilita a reprodução da atividade objetiva de ensino em
qualquer escala permitindo acesso aos estudos universitários a um grande número de estudantes independentemente de
seu lugar de residência e de ocupação (BELLONI, 2015).
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atendimento a estudantes em situações presenciais e não presenciais (on e off campus) este
modelo está fundamentado na centralidade do aprendente no processo de aprendizagem
(BELLONI, 2015; SANTOS, 2012; TRINDADE, 1992).
Para Trindade (1992), a relação entre os conceitos de aprendizagem aberta e
aprendizagem a distância é mais complexa do que parece, em suas definições ele distingui:
Aprendizagem aberta tem essencialmente dois significados: de um lado
refere-se aos critérios de acesso aos sistemas educacionais (“aberta” como
equivalente da ideia de remover barreiras ao livre acesso à educação e ao
treinamento); de outro lado, significa que o processo deve ser, do ponto de
vista do estudante, livre no tempo, no espaço e no ritmo (time-free, place-free
e pace-free). Ambos os significados estão ligados com uma filosofia
educacional que identifica abertura com aprendizagem centrada no estudante
(p.63).

Nesse contexto, enquanto a EaD possui como características essenciais a separação do
professor/aluno e o uso de meios técnicos para compensar essa separação, na aprendizagem
aberta esses elementos podem estar presentes, mas não são consideradas essenciais: AA é
determinada basicamente por critérios de abertura, relacionados a acesso, lugar e ritmo de
estudo. Não é possível dizer que a AA seja oposta a EaD; diferente disso, é no campo da EaD
que esse modelo de educação aberto e flexível, encontra espaço para desenvolver-se.
Considera-se que os dois conceitos fazem referência a dois aspectos diferentes do mesmo
fenômeno: a EAD remete-se a uma modalidade de educação e a seus aspectos institucionais e
operacionais, dirigindo-se principalmente aos sistemas “ensinantes”, enquanto AA se relaciona
mais com meios de acesso e com metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem, dando
enfoque as relações entre os sistemas de ensino e aos estudantes (BELLONI, 2015).
Uma abordagem bastante esclarecedora dessas questões está descrita em Trindade
(1992), que sintetiza em uma definição clara a forma como é desenvolvida a EaD:
EaD é uma metodologia desenhada para aprendentes adultos, baseada no
postulado que, estando dadas sua motivação para adquirir conhecimento e
qualificações e a disponibilidade de materiais apropriados para aprender, eles
estão aptos a terem êxito em um modo de autoaprendizagem (p.52).

A autoaprendizagem de adultos ainda é um tema relativamente novo no campo da
educação. Vê-se que as teorias construtivistas e interacionistas 4 e as pedagogias ativas
4

A abordagem construtivista entende a EAD como uma prática educativa que busca aproximar o saber do aprendiz,
partindo do princípio que o conhecimento é construído pelo sujeito em cada uma das situações de suas experimentações.
Uma das questões relevantes do construtivismo está no fato de que a realidade pode ser abordada sob várias perspectivas
para levar ao sujeito aprendiz a apropriação de tal realidade. De tal modo, a aprendizagem se dá pela interação que o
sujeito estabelece entre os diversos componentes do seu meio. Já o interacionismo na compreensão de Vygotsky (1993),
as pessoas adquirem novos saberes a partir de suas várias relações com o meio. Nos ideais desse autor, a mediação é o
principal na construção do conhecimento e ocorre, entre outros meios, pela linguagem. Portanto, a singularidade do
indivíduo como sujeito sócio-histórico se constitui em suas relações na sociedade, e o modo de pensar ou agir das
pessoas depende de interações sociais e culturais com o meio (HACK, 2011).
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desempenharam grande influência sobre as teorias e práticas pedagógicas na educação infantil,
embora de modos variados de acordo com determinados países e regiões. Contudo, essa
influência, é menos presente no ensino superior e no ensino médio, no qual as modelos
tradicionais e/ou behavioristas são ainda intensamente predominantes. Desse modo, isso
significa que os processos de aprendizagem do estudante adulto são ainda pouco conhecidos e
as metodologias de ensino praticadas nas universidades ainda tem muito a ser exploradas
(BELLONI, 2015).
É importante ressaltar que nesta modalidade de educação existe uma distinção entre os
termos “Ensino” e “Educação a Distância”.
Para se falar em Educação a Distância é mister superar o mero ensino e a
mera ilustração. Talvez fosse o caso distinguir os momentos, sem dicotomia.
Ensino a distância é uma proposta para socializar informação, transmitindo-a
de maneira mais hábil possível. Educação a Distância, por sua vez, exige
aprender a aprender, elaboração e consequente avaliação. Pode até conferir
diploma ou certificado, prevendo momentos presenciais de avaliação
(DEMO, 1994, p. 60).

De acordo com Demo (1994), a definição de Educação a Distância é mais globalizante
do que Ensino a Distância, ao conferir não somente a transmissão de informação, mas também
o processo constante de construção e avaliação do conhecimento adquirido. Para HACK
(2011), a EaD será entendida como,
[...] uma modalidade capaz de realizar o processo de construção do
conhecimento de forma crítica, criativa e contextualizada, no momento em
que o encontro presencial do educador e do educando não ocorrer,
promovendo-se, então, a comunicação educativa através de múltiplas
tecnologias (p. 15).

As novas tecnologias de comunicação vieram para ajudar a reduzir a carência de saber
aos diversos lados da sociedade, inserindo as informações da atualidade dos mais diversos
lugares do mundo. Na educação sustentada por tecnologias interativas, os conteúdos virtuais e
digitais admitem destaque e apresentam novas formas de trabalho e aprendizagem. Por esse
meio os alunos da Educação a Distância podem se apropriar de novos conceitos em contextos
mais amplos e com a orientação adequada do professor/tutor o ensino a distância se tornará
muito mais prazeroso e proveitoso. Com as novas tecnologias, a distância física é encurtada e a
comunicação entre professores, alunos e tutores é facilitada mesmo estando distantes
fisicamente (HACK, 2011). Santos (2006) complementa:
A educação on-line é uma modalidade de educação que pode ser vivenciada
ou exercitada tanto para potencializar situações de aprendizagem mediadas
por encontros presenciais, quanto a distância, caso os sujeitos do processo
não possam ou não queiram se encontrar face a face; ou ainda situações
híbridos, nas quais os encontros presenciais podem ser combinados com
encontros mediados por tecnologias telemáticas (p. 125).

41

No processo de ensino e aprendizagem a distância dentre as muitas características que
essa modalidade apresenta a interatividade, a tutoria e a autonomia do aluno são marcantes e
acentuam a presença de vários elementos envolvidos para sua eficácia.
A interatividade é essencial para o processo de ensino e aprendizagem. Fragoso (2001)
relata que o termo interatividade é uma redefinição das formas e dos processos psicológicos
cognitivos e culturais decorrentes da digitalização da comunicação. Para Belloni (2015), a
educação é e sempre foi um processo complexo que utiliza a mediação de algum tipo de meio
de comunicação como complemento ou apoio à ação do professor em sua interação pessoal e
direta com os estudantes.
Vê-se que o intuito de qualquer uma das modalidades de ensino, seja presencial ou a
distância é preparar seus alunos para que sejam capazes de continuar aprendendo
continuamente o que requer de cada um flexibilidade para fazê-los, construírem seus
conhecimentos a partir do que já sabem, do que já foi adquirido por eles, portanto, que
construam autonomia (HACK, 2011).
Autonomia na Educação a Distância requer que alunos, tutores, professores e demais
atores interajam, num processo colaborativo. Ser autônomo não significa ser invasivo, ou
transgredir regras sem respeitar as importâncias do outro. Faz-se necessário dominar um
conjunto de regras, que podem ser estabelecidas coletivamente, em função de metas em
comum. O aluno, dentro desse contexto, passa a se compor como pessoa pensante que produz
conhecimentos, ao passo que a EaD permite a propagação e construção do conhecimento,
levando o aluno a assumir responsabilidade sobre seu futuro.
Para Freire (2006), a educação é produto de uma relação histórica e socialmente
instituída, configurando-se como ato político, já que não se pode separar o ato pedagógico da
realidade sócio-histórica. Neste sentido, a educação apresenta-se como um caminho para o
homem intervir e transformar a realidade. Assim, a construção da autonomia do aprendiz, na
pedagogia freireana, vincula-se à ideia de educação como ação transformadora e formação ao
longo da vida. Configura-se, então, como uma busca constante do homem no sentido de ser o
sujeito de sua própria educação e não meramente um objeto dela.
2 O CEDERJ
O Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ),
segundo seu fundador Carlos Eduardo Bielschowsky (2003), é um consórcio instituído pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro para formar aqueles “que vem sendo excluídos do
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processo educacional por questões de localização ou por indisponibilidade de tempo” (p.1).
Segundo o histórico do Consórcio estão indicados os seguintes objetivos gerais:
Contribuir para a interiorização do ensino superior público, gratuito e de
qualidade no Estado do Rio de Janeiro; facilitar o acesso ao ensino superior
daqueles que não podem estudar no horário tradicional; atuar na formação
continuada, a distância, de profissionais do Estado, com atenção especial para
o processo de atualização de professores da rede estadual de ensino médio;
aumentar a oferta de vagas em cursos de graduação e pós-graduação no
Estado do Rio de Janeiro( CEDERJ, 2016, s/p.).

De acordo com CEDERJ (2013), a proposta do Consórcio surgiu no ano de 1999,
regulamentada em um documento criado por uma comissão formada por dois membros de cada
universidade em união com um representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
e Inovação (SECTI). Esse documento foi assinado pelo então Governador do Estado do Rio de
Janeiro Anthony Willian Matheus de Oliveira, Anthony Garotinho, e pelos Reitores das
Universidades Consorciadas no dia 26 de janeiro de 2000, bem como nos mostra Costa,
Portanto, em janeiro de 2000, no termo de convênio que estruturou
inicialmente o consórcio CEDERJ, ficou estabelecida uma excepcional
cooperação articulada em três níveis. No primeiro, o governo do estado ficou
responsável pelo financiamento e operacionalização das atividades do
CEDERJ, às universidades coube a responsabilidade pela parte acadêmica,
incluindo a titulação dos estudantes. No terceiro elemento de sustentação do
tripé do CEDERJ, aparecem os municípios do interior do estado, com a tarefa
de preparar a infraestrutura física básica para sediar os polos de apoio
presencial (COSTA, 2007b, p. 13).

Os primeiros cursos ofertados pelo CEDERJ, implementados em 2001 e 2002,
respectivamente foram: o de Graduação a Distância em Licenciatura em Matemática,
coordenada pela Universidade Federal Fluminense, em parceria com a Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com polos em
quatro municípios inicialmente, Paracambi, São Fidélis, Itaperuna e Três Rios e o curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas

coordenado pela Universidade Estadual do Norte

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), em parceria com a Universidade Federal do Rio de
Janeiro(UFRJ) e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), oferecido em três polos
regionais, Itaperuna, Paracambi e São Fidélis, e em Macaé, polo compartilhado com o CEFET
(CEDERJ, 2002).
A fundação possui espaço físico próprio e tem a responsabilidade pela produção técnica
do material didático, pela gestão operacional da metodologia da EaD e pela montagem e
operacionalização dos polos regionais. O material didático é desenvolvido para suporte
impresso, eletrônico e em vídeo. Toda disciplina tem sua versão on-line, disponível em
plataforma própria do CEDERJ. Para algumas disciplinas foram produzidos kits para
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experiências a serem realizadas no polo ou no endereço do aluno (NEVES E SEGENREICH,
2009).
Segundo Cassiano et al (2016), um dos quesitos importantes na oferta dos cursos de
graduação do Consórcio CEDERJ são os polos regionais, que adotam um modelo de
financiamento e gestão com a parceria entre entes federativos, inspirado no modelo da
Universidade Nacional de Educação a Distância da Espanha, a UNED.
As sedes dos polos regionais ficam situadas nas prefeituras municipais, que
disponibilizam o espaço físico onde se desenvolvem as atividades presenciais dos cursos. A
disponibilização e manutenção dos prédios fica sob responsabilidade da prefeitura de cada
município. Os polos regionais contam com infraestrutura de laboratórios didáticos para as
áreas de ciências, computadores conectados em uma rede de intranet5 CEDERJ, ambiente de
estudos, biblioteca e salas de tutoria presencial. Os alunos do curso mantêm contato
permanente coma equipe desses polos; sem a necessidade de ir à universidade fornecedora do
curso (NEVES E SEGENREICH, 2009).
Ao todo são sete instituições de ensino superior públicas do Estado do Rio de Janeiro
consorciadas: UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; UERJUniversidade Estadual do Rio de Janeiro; UFRJ -Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro; UNIRIO- Universidade Federal do Rio de Janeiro; UFF- Universidade Federal
Fluminense; UFRRJ- Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e segundo Russo (2012) a
partir de 2010, foi incluído no consórcio o Centro Federal de Educação, Tecnológica Celso
Suckow da Fonseca (CEFET/RJ). Estas universidades são responsáveis pela elaboração do
projeto político pedagógico do curso, pelo desenvolvimento do conteúdo de cada disciplina e
pela titulação dos alunos. Os professores conteudistas são, em princípio, da universidade
responsável pelo curso (CEDERJ, 2016e; NEVES E SEGENREICH, 2009).
Atualmente, são oferecidos 15 cursos de nível superior entre Bacharelado, Licenciatura
e Tecnólogo: Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em
Matemática, Licenciatura em Química, Licenciatura em Pedagogia, Curso de Tecnologia em
Sistemas da Computação, Administração, Licenciatura em História, Licenciatura em Turismo,
Administração Pública, Licenciatura em Geografia, Tecnologia em Gestão de Turismo,
Licenciatura em Letras, Tecnologia em Segurança Pública e Engenharia de Produção
(CEDERJ, 2016e).

5

A intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da Internet, porém, de uso
exclusivo de um determinado local, como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só pode ser acessada pelos seus
utilizadores ou colaboradores internos.
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Segundo dados do último levantamento do Anuário brasileiro estatístico de educação
aberta e a distância (ABRAED, 2008) o interesse pela expansão progressiva de vagas, como
política de ação estadual, levou o consórcio CEDERJ a passar de 5.868 alunos de graduação,
em 2005, para 25.367 alunos de graduação e pós-graduação em 2007. Atingindo a colocação
de nona instituição com o maior número de alunos em EaD no Brasil.
2.1 Implantação do Consórcio CEDERJ à Fundação CECIERJ
Desde 2002, o Estado do Rio de Janeiro aderiu a uma direção política voltada para a
Educação a Distância, por meio da lei complementar nº 103, de 18 de março de 2002, que
dispõe sobre o Estatuto da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância
(CECIERJ). No artigo 2º da Fundação constam os objetivos sociais, que têm a oferecer,
I – oferecer educação superior gratuita e de qualidade, na modalidade à
distância, para o conjunto da comunidade fluminense, II – a divulgação
científica para o conjunto da sociedade fluminense; e III – a formação
continuada de professores do ensino fundamental, médio e superior.

A Fundação CECIERJ é uma fundação de direito público vinculada à Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e compreende em sua estrutura administrativa uma
Presidência e duas Vice-presidências: a Científica, que se encarrega da Divulgação Científica,
e a de Educação Superior a Distância à qual está propriamente ligada às atividades do
Consórcio CEDERJ (CEDERJ, 2013).
As ações que cabem a Fundação CECIERJ estão nos termos do Regimento Interno
aprovado pelo decreto Nº 42.765 DE 22/12/2010, dentre elas estão: a administração do
ingresso e da vida acadêmica dos alunos; o acompanhamento do processo de
ensino/aprendizagem dos alunos; a administração da circulação de material didático entre os
alunos e os docentes das universidades consorciadas; a administração da remuneração aos
docentes envolvidos no projeto nas universidades sob a forma de bolsa; a composição e
acompanhamento das equipes das disciplinas nas universidades consorciadas; a administração
do processo de avaliação presencial dos alunos e a avaliação dos procedimentos pedagógicos
adotados no ensino a distância; organização de avaliação institucional permanente do CEDERJ
(CEDERJ, 2016e).
Pertence a estrutura do consórcio CEDERJ o Conselho Superior, órgão normativo
composto pelos reitores das universidades consorciadas, e um representante indicado por
órgãos governamentais vinculados à educação e à ciência e tecnologia como: a SECTI, a SEE
(Secretaria de Estado de Educação), governo do Estado, Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência, também sendo componente do conselho o presidente da Fundação CECIERJ.
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Compete a este conselho determinar as diretrizes para o planejamento e desenvolvimento das
atividades acadêmicas, técnicas e administrativas do consórcio CEDERJ (CEDERJ, 2016e).
Segundo CEDERJ (2013), em meio aos vários níveis administrativos do consórcio
existe a Comissão de Tutoria que é composta pelos coordenadores de tutoria de cada curso/área
e de cada uma das universidades participantes, além do diretor adjunto de tutoria. Compete ao
coordenador de tutoria de área ou curso o acompanhamento do processo tutorial da área, em
um trabalho conjunto com os professores coordenadores de disciplina, a coordenação do curso
e os diretores de polos.
As atividades da Comissão de Tutoria ficam sob coordenação da Diretoria Adjunta de
Tutoria, no estabelecimento e aperfeiçoamento do modelo de tutoria do CEDERJ. Suas
atribuições são: “cuidar da seleção, capacitação, acompanhamento e avaliação contínua do
processo tutorial e da atuação dos tutores, além do controle administrativo do corpo de tutores
da Fundação” (CEDERJ, 2013).
2.2 A presença da UENF no projeto CECIERJ
A Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) localiza-se na cidade de
Campos dos Goytacazes, município ao norte do Estado do Rio de Janeiro, a uma distância em
média de 280 quilômetros da capital. A UENF, em obediência à Constituição do Estado do Rio
de Janeiro, foi criada em agosto de 1993 e sua inauguração solene ocorreu no dia 28 de março
de 1994 (UENF, 2016).
Segundo informações contidas no site da UENF (2016), a referente universidade foi
idealizada pelo Professor Darcy Ribeiro para ser um polo estratégico de desenvolvimento
científico e tecnológico da região, atuando nas áreas de ensino tanto de graduação, como de
pós-graduação stricto sensu, com cursos de doutorado e de mestrado, e lato sensu, de pesquisa
fundamental e aplicada e de extensão.
A ideia da constituição de um consórcio público para a oferta de cursos de graduação a
distância no Rio de Janeiro também foi do professor Darcy Ribeiro, durante seu mandato como
Senador da República, a pedido do então Governador Leonel Brizola, se dedicou à implantação
da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) que na ocasião seria a mais nova
universidade no Estado do Rio de Janeiro. No Senado, Darcy Ribeiro conseguiu verbas para a
realização do projeto (COSTA, 2004).
No decurso da implementação do projeto da UENF, Darcy Ribeiro atentou-se para as
localizações das universidades públicas no Estado, pois todas estavam na capital, ou próximas
a ela. Para o Senador Darcy, a solução seria criar uma universidade nos moldes de Educação a
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Distância que oferecesse aos jovens do interior a oportunidade de fazerem cursos de
graduação, sem que fosse necessário deixar suas cidades. Segundo Costa (2004), essa ideia foi
deixada por Darcy Ribeiro com o primeiro reitor da UENF, Wanderley de Souza e o prefeito do
Município de Campos dos Goytacazes na época, Antony Garotinho. Conforme informações do
site da UENF (2016) têm-se informações sobre a efetivação e êxito do empreendimento:
A UENF é considerada uma das instituições pioneiras na oferta de cursos de
graduação a distância, exercendo uma missão conferida pela visão de futuro
de seu fundador. Através do Consórcio CEDERJ, a UENF foi a responsável,
no início de 2002, pelo primeiro curso de graduação a distância implantado
no país, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.

Esse acontecimento está demarcado na carta de apresentação do segundo vestibular do
Consórcio, onde o Profº. Carlos Eduardo Bielshowsky o coordenador, reafirma a proposta do
CEDERJ, nos seguintes termos:
Esta iniciativa pretende expandir-se em número de cursos e de polos, de
modo a contribuir decisivamente para que a população do Estado do Rio de
Janeiro tenha cada vez mais acesso ao ensino superior público de qualidade,
permitindo àqueles que, por habitar fora dos grandes centros, até agora
enfrentavam dificuldades de exercer plenamente seu direito de acesso à
Educação Superior (CEDERJ, 2002).

O consórcio CEDERJ tem como intenção aliar o que há de melhor nas universidades
consorciadas e, desta união, fazer um curso de melhor qualidade, uma vez que grandes
especialistas de cada área estariam se unindo para compor o currículo do curso. Deste modo, a
UENF divide a coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas com a UFRJ e a
UERJ e do curso de Licenciatura em Química apenas com a UFRJ (CEDERJ, 2016a; CEDERJ,
2016b).
A participação da UENF e demais universidades consorciadas inicia-se com uma
reunião realizada em 1999, onde estiveram presentes os reitores, os pró-reitores de graduação e
outros componentes da comunidade acadêmica convidados por sua respectiva instituição
(CEDERJ, 2013).
Desta forma foram lançadas as bases para a implementação do consórcio CEDERJ, por
meio legal que reúne as universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, oferecendo ensino
superior público à distância. A UENF, como membro do referido consórcio, em parceria com
outras universidades públicas estaduais, desde 2002 coordena o curso de Licenciatura em
Biologia e, a partir do início de 2007, o curso de Licenciatura em Química (CEDERJ, 2013).
De acordo com a Matriz Curricular do curso (CEDER, 2016c) a UENF coordena no
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas as disciplinas ligadas à biologia molecular,
bioquímica, dinâmica da terra, botânica, instrumentação para o ensino de genética, imunologia
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e orientação para o projeto de final de curso. A UFRJ coordena biofísica, genética e outras,
estando com a maior parte das disciplinas do currículo do curso pelo fato de ter mais
especialistas em diferentes áreas na sua relação de professores. A UERJ coordena as
disciplinas pedagógicas.
No curso de Licenciatura em Química a UENF coordena as disciplinas Química Geral
I, Ens. Aprend. Quimica I, II, III, IV, V VI VII VIII IX, Química B, C, D, E, F, G, H e I,
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais I, II e III e Projeto Final de curso (Monografia).
A UFRJ coordena Introdução às Ciências Físicas I e II, Física I A e B e Física II B. As demais
disciplinas podem ser coordenadas pela UENF, UERJ ou UFRRJ, dependendo do polo
(CEDER, 2016d ).
Em síntese, as universidades consorciadas dividem as coordenações dos cursos acima
mencionados; no entanto, todos os alunos matriculados em Licenciatura em Ciências
Biológicas ou Licenciatura em Química, cujos polos estão sob a responsabilidade da UENF,
serão por ela diplomados, pois o CEDERJ não é uma instituição de ensino, pertencendo às
universidades consorciadas a função de diplomar os alunos (CEDERJ, 2013).
Enfatiza-se que o CEDERJ tem como proposta a formação a distância de professores de
Biologia e Química que tenham consciência do seu dever de colaboradores do processo de
aprendizagem. Para tanto desenvolve uma metodologia que estimule a atitude construtivista
como princípio educativo, conforme consta em seu plano orientador para tutores (CEDERJ,
2013).
O Consórcio CEDERJ contém em sua proposta a exigência de que a qualidade seja
constantemente avaliada para que, através dos resultados obtidos, se possa buscar soluções
para os problemas encontrados no decorrer do processo vigente e mecanismos possam ser
criados para corrigir, ao longo do processo, as ações desviantes dos objetivos pretendidos
(CEDERJ, 2016e).
2.3 Polos CEDERJ
Os polos têm como papel principal fornecer a infraestrutura de atendimento e de estudo,
bem como ser referência institucional para os alunos, promovendo, além da qualidade do
processo de ensino e de aprendizagem, a adesão dos discentes ao sistema CEDERJ. Nos polos
também são desenvolvidos cursos de extensão e atividades culturais (CEDERJ, 2005).
O parâmetro físico do consórcio para os estudantes são os polos regionais, localizados
em escolas que, em convênio com as prefeituras municipais, foram adequadas para
acomodarem os cursos. O polo regional é dirigido por um diretor adjunto, educador com nível
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superior, com experiência administrativa, auxiliado por uma equipe administrativa e técnica.
Conforme o Manual do CEDERJ (2013), “os polos regionais contêm, além do setor
administrativo, salas de tutoria, salas de aula, laboratórios de informática com acesso à
internet, laboratórios de Biologia, Física e Química, biblioteca e, em geral, um auditório”.
Os alunos realizaram, nos polos, duas avaliações presenciais por semestre, comumente
aos sábados e domingos. Durante todo o desenvolvimento do curso serão realizadas também
avaliações a distância que ainda podem ser entregues nos polos para algumas disciplinas, onde
a equipe de tutores faz a retirada e fica com a responsabilidade das correções. Dependendo do
Curso, os alunos terão trabalhos de campo ou laboratórios, obrigatórios, em ocasiões
presenciais antecipadamente agendados, em sua maioria aos sábados e domingos (CEDERJ,
2005).
O CEDERJ também conta com postos de apoio ao aluno. Os postos se diferenciam dos
polos por sua estrutura física e ao nível de atendimento oferecido pela unidade, visto que os
polos dão suporte para aplicação de avaliações presenciais, laboratório de informática com
acesso a Internet e orientação de estudo. Os postos existem para ampliar o atendimento às
localidades menores, facilitando o acesso de alunos que se encontram nestas áreas, mas os
polos coordenam e supervisionam o trabalho dos postos. As tutorias presenciais e os
laboratórios de ciências dos postos Itaocara e Santa Maria Madalena funcionam nos polos de
São Fidélis e Cantagalo, respectivamente (CEDERJ, 2005).
Conforme representado na Figura 1, o CEDERJ conta em 2016 com 32 polos: Angra
dos Reis, Barra do Piraí, Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Campo Grande, Cantagalo,
Duque de Caxias, Itaguai, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Magé, Miguel Pereira, Natividade,
Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Piraí, Resende, Rio Bonito, Rio
das Flores, Rocinha, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana , São
Gonçalo , São Pedro da Aldeia , Saquarema , Três Rios , Volta Redonda (CEDERJ, 2016f).
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Figura 1- Localização dos polos regionais do CEDERJ.
Fonte: http://cederj.edu.br/cederj/polos/
Entretanto, a UENF é responsável por diplomar o curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas nos polos: Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Itaocara, Macaé, Petrópolis, São
Francisco do Itabapoana, São Fidélis e São Gonçalo e o curso de Licenciatura em Química nos
polos: Nova Friburgo; Paracambi; São Fidélis e São Francisco do Itabapoana (CEDERJ,
2016a; CEDERJ, 2016b).
3.4 O processo ensino /aprendizagem
No CEDERJ o sistema de educação é semipresencial que prevê aprendizagem
autônoma do estudante, considerado personagem central de todo o processo. Para que o
estudante possa alcançar esse desígnio, o tutor é um dos elementos fundamentais, juntamente
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com o coordenador da disciplina e o material didático. O primeiro caminho para a
aprendizagem é o estudo independente pelo aluno, nos cadernos didáticos especialmente
preparados por professores das universidades consorciadas com o apoio de uma equipe
multidisciplinar

constituída

de

revisores,

desenhistas

instrucionais,

ilustradores,

diagramadores, web designers, etc. Os estudantes contam também em muitos casos, com a
facilidade adicional do material na web disponível na plataforma e no Portal Teca, além de
vídeo, DVDs e bibliografia complementar na bibliotecas dos polos (CEDERJ, 2013). Casi
(2015) complementa com informações a respeito do material didático:
Com base nas reuniões de diretores com a equipe do departamento de
Distribuição de Material Didático, verifica-se que o CEDERJ considera o
material didático como uma das prioridades para eficácia do projeto e para
isso foram feitos grandes investimentos em pessoal e equipamentos. Além
disso, procurou-se também beneficiar diretamente o aluno quando, no início
do segundo semestre de 2009, os alunos regularmente matriculados passaram
a receber o material didático de forma gratuita, entregue no polo por um
funcionário preparado para atendê-los. O próprio aluno retira o seu material
didático e para isso precisa estar matriculado, comprovar através de cópia de
inscrição nas disciplinas e somente munido deste documento faz a retirada.
Todos os módulos são cadastrados em um programa específico de
distribuição e são dadas as entradas e saídas, este sistema precisa ser mantido
e atualizado diariamente.

Embora haja um esforço no sentido de produzir um material apropriado para uma
aprendizagem autônoma, a experiência mostra que sempre ocorrem dúvidas, muitas vezes que
não podem ser superadas sem a ajuda de um profissional especialista da disciplina. Além do
mais, estudo independente não quer dizer estudo solitário. De modo oposto, o sucesso na
educação a distância está quase sempre associado a um estudo solidário, fruto de intensa
interatividade entre os estudantes e desses com o professor (CEDERJ, 2013).
Na Educação a Distância, o aluno não poderá recorrer frequentemente aos professores
como no ensino presencial, pois eles poderão estar extremamente distantes do seu acesso. Na
situação do CEDERJ, esses mesmos professores são também professores nas salas de aula da
universidade consorciada que está vinculado. Dependendo da disciplina, um ou dois
professores são responsáveis por mais de mil alunos. Portanto, a oportunidade de o aluno sanar
suas dúvidas com esse professor, de forma frequente, é bem pequena.
É nesse sentido que surge o tutor como uma figura muito importante. No CEDERJ, o
tutor tem a função de mediar o professor coordenador da disciplina, o material didático e o
estudante. É imprescindível que o tutor colabore na identificação e na busca de soluções para as
dificuldades e problemas deparados pelos alunos, ajudando-o na aquisição da sua autonomia.
Portanto, o tutor deve ter habilidade para interagir com os alunos, ouvir e atender suas dúvidas
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e problemas. Nesse caminho a ser percorrido, é essencial que haja total interação entre o
professor-coordenador da disciplina e o tutor, por meio da permanente comunicação entre eles.
O modelo de tutoria do CEDERJ conta com duas modalidades de tutoria: a distância,
existente em todo sistema de Educação a Distância, e a presencial. O tutor a distância do
CEDERJ é um tutor especialista, com um bom domínio do conteúdo. Todas as disciplinas
possuem pelo menos um tutor a distância e este deve atuar em três situações: junto aos
estudantes, ao coordenador da disciplina e aos tutores presenciais. O tutor realiza o
atendimento ao estudante sempre de forma individual. Esse atendimento é feito por telefone
0800, por FAX e através da sala de tutoria da plataforma, respondendo às questões ali
colocadas em até 24 horas, com exceção dos sábados e domingos. O tutor a distância do
CEDERJ está disponível em horários pré- estabelecidos divulgados na plataforma e no quadro
de avisos nos polos.
Já a tutoria presencial tem como objetivo auxiliar o estudante originário da educação
presencial em que os alunos, geralmente, possuem uma postura passiva em relação à
aprendizagem, a se adaptar à Educação a Distância, onde se demanda uma participação ativa
no processo de aprendizagem, na busca por autonomia. Segundo o caderno de orientação para
tutores (2013), as atribuições para os tutores presenciais são:
Colocar a presença humana no processo de aprendizagem, tornando o ensino
a distância um processo menos solitário e mais comunitário, aumentando
assim a adesão do estudante ao sistema. Assim, é função da tutoria presencial,
estimular e promover a formação de grupos de estudo no polo, incentivar e
ensinar o uso de todos os recursos de aprendizagem oferecidos pelo CEDERJ,
particularmente a tutoria a distância, os fóruns e chats na plataforma,
videotutoria, bem como as atividades presenciais obrigatórias agendadas;
Auxiliar os estudantes a criarem novos hábitos e comportamentos no sentido
de traçarem uma estratégia de estudo para alcançarem metas específicas
dentro de um cronograma marcado pelas avaliações presenciais. Trata-se de
criar o hábito de estudar diariamente, identificando o essencial e as
informações complementares; Apoiar os alunos diretamente em relação ao
entendimento do conteúdo da disciplina, tirar suas dúvidas, apontar-lhes
alternativas para aprendizagem, recomendar leituras, propor pesquisas e
desenvolver atividades (p.10).

Ao apresentar o processo de ensino e aprendizagem na EaD do CEDERJ, observa-se no
que diz respeito à metodologia, a preocupação de se adotar novas estratégias educacionais para
a formação de profissionais com mais habilidade de apropriação do conhecimento, da
informação e da tecnologia. Os ambientes de aprendizagem devem ser pensados de modo que
os alunos não somente aprendam, mas, sobretudo conheçam suas maneiras de aprender. É
preciso que o aluno construa suas próprias estratégias, pois assim ele conseguirá ter uma
melhor condução de seus estudos (LIMA, 2002).
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A questão do autoconhecimento foi reforçada pela orientação dada aos tutores de que
deveriam manter um distanciamento do aluno exercendo o passivo papel de tirar dúvidas
quanto à execução das atividades. Entretanto, essa postura passou a ser questionada devido ao
alto índice de evasão. Segundo Maggio (2001), "Nas perspectivas mais tradicionais da
modalidade a distância, era comum sustentar que o tutor dirigia, orientava a aprendizagem dos
alunos, mas não ensinava". Por meio das adesões dos alunos por estratégias com a finalidade de
ascensão de sua aprendizagem, hoje o papel do tutor se modificou segundo as necessidades
desses alunos. O tutor acaba por cumprir uma parte muito importante da função docente, o que
permite aos alunos boas condições de aprendizagem e evita, muitas vezes, a evasão estudantil.
Portanto, a função do tutor também incide em incentivar o aluno à aprendizagem inteligente e
dinâmica, ajudando-o na elaboração de suas próprias estratégias de aprendizagem de modo a
despertar no aluno a organização e gerenciamento de suas atividades a fim de obter bons
resultados na Educação a Distância.
Considerando o cotidiano dos tutores, pode-se dizer com certeza que a interatividade é
a chave para o trabalho com a virtualidade, pois interagir é participar, cooperar, se envolver; é
a abertura para mais comunicação, mais trocas e mais participação. Na EaD, interagir com as
pessoas para aprender é fundamental e é através das interações comunicativas mediadas pela
tutoria que se deve propiciar a construção do conhecimento (CAMPOS, ROQUE E AMARAL,
2007).
A tutoria caracteriza-se pelo seu caráter interativo que possibilita o relacionamento
entre todos os participantes. Vários autores definem as características e atribuições do tutor.
Neder (2000) relata a tutoria como uma orientação acadêmica e ressalta que durante o processo
de acompanhamento o tutor precisa estimular e motivar o aluno, além de contribuir para o
desenvolvimento da capacidade de organização das atividades acadêmicas e de
autoaprendizagem. O aluno precisa sentir que os tutores estão sempre presentes, como se o
contato fosse ao vivo. Tirar dúvidas, acompanhar o desenvolvimento do aluno e incentivar o
seu aprendizado são tarefas permanentes. O papel do tutor é também propiciar um bom
ambiente organizacional que estimule boas relações interpessoais e a formação de uma
identidade coletiva e cooperativa. Campos, Roque e Amaral (2007) ressaltam a importância do
tutor nesse processo, que deve, entre outras funções,
Incentivar a troca e o compartilhamento de descobertas dentro da
comunidade de alunos; ajudar a encontrar o ritmo de interação, de trabalho e
o estilo coletivo; mobilizar a comunidade em torno da sua própria
aprendizagem; fomentar o debate e manter o clima para a ajuda mútua,
incentivando cada um a se tornar responsável pela motivação de todo o grupo
(p.45-46).
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Ser tutor é uma tarefa que exige empenho, dedicação, responsabilidade, capacidade de
iniciativa, entre outros. O tutor é elemento fundamental e necessário não apenas como
orientador pedagógico, mas como aquela figura que irá contribuir para a evolução e inovação
da educação continuada. A tutoria deve fomentar um processo de aprendizado colaborativo,
onde todos os envolvidos contribuirão para o crescimento contínuo do grupo como um todo. O
ápice numa abordagem colaborativa é exatamente esse: “manter o clima de ajuda mútua,
incentivando cada um a se tornar responsável pela motivação de todo o grupo” (CAMPOS,
ROQUE E AMARAL, 2007).
Para que a tutoria seja capaz de fomentar esse processo de aprendizagem colaborativo é
preciso que a interatividade no sistema de tutoria, cuja eficácia está no interesse e no esforço
pessoal do aluno e no apoio dado a ele abranja: o ambiente de aprendizagem, as relações
interpessoais e que leve o aluno a construção de sua autonomia.
Para Pretti (2000), “se o tutor respeitar a autonomia de aprendizagem de cada cursista
estará constantemente orientando, dirigindo e supervisionando o processo de ensino e
aprendizagem” (p.27). De acordo com Becker (2002), “o ensino não pode mais ser visto como
a fonte de aprendizagem, muito menos a fonte exclusiva da aprendizagem. A fonte da
aprendizagem é a ação do sujeito; o indivíduo aprende, pois, por força das ações que ele
mesmo pratica” (p. 113). E, é essa prática de ações do aluno apoiado pelo tutor que irá
conduzi-lo à construção de seu aprendizado e autonomia.
Ser tutor é ser um elemento chave, dinâmico e essencial na harmonização de todo o
processo ensino/aprendizagem, como presença intensa ao longo do tempo de curso que
potencializa os estudos autônomos do aluno. Aos tutores, cabe a missão de auxiliar os alunos a
aprender a aprender; ajudá-los a superar dificuldades; demonstrar interesse pela melhoria de
seu processo de aprendizagem; ser empático, tentando propiciar ao aluno uma sintonia afetiva
e a capacidade de comunicação expressos na escuta atenta. Por isso, acredita-se que cada tutor
deva desenvolver uma metodologia de trabalho, que viabilize uma maior interação tutor/aluno
e aluno/tutor, de forma a facilitar a comunicação, a compreensão e o diálogo entre ambos.
Agindo assim, o tutor consegue cumprir sua função de facilitador e mediador da aprendizagem
contribuindo para a evolução e inovação da educação continuada.
3 DA EVASÃO À PERMANÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A evasão escolar não é um acontecimento novo, mas se revela como algo complexo e
recorrente às Instituições de Ensino Superior. Apesar das particularidades sociais, econômicas
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e culturais, a literatura assinala que a evasão se manifesta de maneira semelhante em diversos
países (VELOSO E ALMEIDA, 2001; TINTO, 2006).
A Educação a Distância possui como uma das suas características mais acentuadas e
negativas o elevado número de alunos que desistem antes de completar o primeiro ano de
universidade. Estudos internacionais (TINTO, 2001; TINTO 2006) na área mostram que é
preciso esforços para se alcançar a permanência. De acordo com o Centro Nacional de
Estatística em Educação Americana (NCES, 2005), a taxa nacional de persistência do aluno de
graduação mostrou uma mudança extremamente pequena ao longo da última década.
Simultaneamente, as estatísticas sobre os percentuais de evasão na Educação a Distância
comprovam de forma contundente e trágica, essa realidade. O Censo EAD.br (2010), indica
que a taxa de evasão em média é de 22,1% em instituições públicas. Segundo o Mapa de
Ensino Superior no Brasil (2015), os índices de evasão nas instituições EaD no país, são:
A taxa de evasão é calculada com base nos alunos desistentes em relação ao
total de alunos matriculados. Em 2013 a taxa de evasão dos cursos
presenciais da rede privada no Brasil atingiu o índice de 27,4% na rede
privada e 17,8% na pública. Nos cursos EaD, no mesmo ano, o índice chegou
a 29,2% na rede privada e 25,6% na pública. Na rede privada, a diferença
entre as modalidades de ensino presencial e EaD ficou em 1,8 pontos
percentuais; na rede pública o percentual foi maior (7,8 pontos).

Observa-se na literatura de Cornélio e Vasconcelos (2015), que os aspectos ligados à
permanência ou à evasão do aluno na educação a distância possuem caráter diverso, sendo
necessário atentar para as particularidades do curso, do aluno e do ambiente externo para que
não possibilitem ou favoreçam a desistência. Conhecer e definir aspectos ligados à
permanência escolar nos leva a um novo modo de refletir sobre a evasão.
Quando se fala em evasão a primeira ideia que essa palavra nos remete é de desistência.
Segundo o MEC (1997 citado por SILVA, OLIVEIRA e MOURÃO et al, 2013) entende-se por
evasão, o desligamento do curso,“seja por abandono, desistência, transferência, trancamento
ou exclusão por norma institucional”(p.2). Para Andrade (2010) a desistência é entendida
como um conjunto de alunos que por algum motivo não concluiu o curso, fazendo parte desse
grupo aqueles que começaram o curso e desistiram e aqueles que apenas realizaram a matrícula
e desistiram antes de começarem o curso.
Andrade (2010), Simpson (2006), Park e Choi (2009), Willging e Johnson (2004) em
suas pesquisas apresentam alguns desafios que afetam a permanência escolar, tais como: a
habilidade com tecnologias, o diálogo, o apoio familiar, a situação do aluno, a tecnologia
adotada, o tipo de curso escolhido, a preparação de tutores, professores e gestores, a estrutura
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apresentada pela instituição para execução do programa de educação, a organização do curso e
a dimensão institucional da Educação a Distância.
É preciso ressaltar que a modalidade a distância necessita de competências que também
são inerentes ao aluno; segundo Carneiro, Silva e Bizarria (2014) e Simpson (2006) são:
motivação para aprender, autodisciplina, responsabilidade e persistência ao deparar-se com
dificuldades e outras características pessoais.
Conhecer o perfil do aluno da Educação a Distância pode auxiliar na compreensão dos
motivos da evasão e consequentemente corroborar para seu processo de permanência.
Conforme Silva et al.(2013) “acredita-se que estes estejam associados a diversas condições,
que vão desde o aprendizado, das relações sociais tecidas no ambiente acadêmico e virtual, até
a forma de gestão acadêmica específica à modalidade da Educação a Distância”.
Carneiro, Silva e Bizarria (2014) aponta que “Os alunos da EaD são geralmente alunos
não tradicionais: adultos, trabalhadores em sua maioria de tempo integral que agregam outras
responsabilidades como o sustento da família.” Veloso e Almeida (2001) identificaram em seu
estudo que o aluno evadido é aquele que necessita trabalhar para sua sobrevivência e quando
não encontra condições para sua permanência escolhe abandonar o curso. Porém, para os que
vencem os desafios de conciliar o estudo com o trabalho, faz-se necessário estudos conclusivos
sobre a qualidade e a eficácia em EaD.
Carmo e Silva (2016) em seu trabalho expõem a evasão/fracasso escolar como objeto
“sociomediático”, logo ideológico, que admite segundo a obra de Bernard Charlot (2000) a
compreensão de que o “fracasso escolar” coloca o aluno como objeto do fracasso através do
discurso social e as causas desse fracasso são cristalizadas por meio de uma leitura negativa,
remetendo-se a práticas ou situações que supostamente explicam as vivências e experiências
dos alunos sem uma função analítica sobre a questão. Portanto, as explicações sobre a evasão
são realizadas de forma tendenciosa sob o olhar das “falhas” dos alunos. De acordo com os
autores:
Poder-se-ia pensar: uma noção assim, que abrange tantas coisas que se
referem a tantos processos, situações e problemas, diferentes entre si, deveria
aparecer como “confusa e vaga”. Mas, pelo contrário, o que ocorre é que a
cada manifestação do objeto “sociomediático”, por mais diferente que seja
em relações a outras, confirma mais uma vez a evidência dessa noção. Sua
evidência permite impor-se como categoria imediata de percepção da
realidade social, como uma chance disponível para interpretar o que está
ocorrendo na sociedade (CARMO E SILVA, 2016, p.66).

A permanência na prática funciona como contraponto transformador às poucas
explicações sobre evasão escolar, e procura sustentar a discussão numa perspectiva filosófica,
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e restituir a relação acesso e permanência como questão de qualidade em educação decorrida
de acordo com a teoria da declaração ainda pouco garantida na prática do direito à educação.
Inicialmente o problema é pesquisado nos cursos de educação de jovens e adultos, nos
quais a evasão é mais intensa e a permanência mais incerta. Mas o problema está presente em
todos os níveis e modalidades do sistema de ensino, desde o fundamental ao universitário. As
pesquisas nos revelam que no enfoque da evasão, são assinaladas as dificuldades particulares
dos estudantes. Na educação de jovens e adultos, a “distância entre moradia e escola, o horário
noturno, cansaço, problemas familiares, doença, desemprego”. No nível médio e superior,
adiciona-se aos motivos acima a carência dos conteúdos exigidos como base e a dupla jornada
trabalho e estudo. Mas apesar de todas as consternações, alguns jovens e adultos permanecem e
terminam o curso, por intensa motivação, apoio familiar e pela presença de suportes como:
transporte, merenda, material didático, bolsas de estudo, relativo apoio de professores e
funcionários e, principalmente, união do grupo (CARMO, 2016).
A investigação ergue-se conduzida pela problematização em volta da questão das
características aparentemente inofensivas das pesquisas que adotam a evasão na educação
como objeto, em função das que tomam a permanência como desígnio teórico-reflexivo
pautada à ações educacionais .
3.1 A perspectiva da Permanência escolar e qualidade em Educação a Distância
Abordar a expressão da permanência escolar é buscar alcançar um afastamento do
ponto de vista mais recorrente que ressalta os processos de desistência e evasão, em
perspectiva distinta, evidenciando a permanência dos sujeitos, construindo interpretações
sobre os processos sociais que possibilitam a permanência levando-os a conclusão de seus
estudos.
Unir a expressão permanência escolar e a modalidade de Educação a Distância tem a
pretensão de realizar algumas análises que objetivam aproximar as considerações da pesquisa
com a constituição de práticas que solidifiquem o ensino e produção de conhecimentos
afinadas com as especificidades dos sujeitos da EaD que possibilitem a conversão do olhar,
considerando a permanência como objeto de estudo que represente qualidade.
Questões sobre qualidade em ensino na modalidade de educação a distância vem sendo
abordadas desde seu surgimento. No Brasil no ano de 1998, surge o Decreto 2.494 assegurando
que a falta de atendimento aos padrões de qualidade seria razão de penas às instituições de
ensino. Os referidos “padrões de qualidade” seriam determinados em ato próprio de ministro.
Porém, o ato, ministerial não foi elaborado, e somente em 2003 a função de estabelecer
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critérios de qualidade para a EaD foi exercida, com a publicação do documento Referenciais de
Qualidade para Cursos a Distância, pela então diretora de Política de Educação a Distância do
MEC , Carmen Moreira de Castro Neves. Esse documento serviu de alicerce para a elaboração
de outro documento oficial, o Instrumento de Credenciamento Institucional para Oferta de
Educação a Distância, constituindo critérios a serem seguidos na avaliação dos cursos a
distância, pelos especialistas recomendados pelo Ministério (LEMGRUBER, 2008). Segundo
o autor, são dez os componentes básicos listados nos Referenciais de Qualidade que necessitam
da atenção das instituições que organizam seus cursos e programas a distância:
Compromisso dos gestores; desenho do projeto; equipe profissional
multidisciplinar; comunicação/interação entre os agentes; recursos
educacionais; infra-estrutura de apoio; avaliação contínua e abrangente;
convênios e parcerias; transparência nas informações; sustentabilidade
financeira (LEMGRUBER, 2008, p.7).

No estudo de Carmo e Carmo (2014), os autores apresentam que pesquisas que
escolhem a permanência escolar como objeto de estudo a tomam como um lugar de experiência
instituinte para “agir, refletir e escrever sobre o princípio do direito à qualidade da educação”
(p.2). A permanência escolar sob o ponto de vista instituinte requer reescrever a realidade da
evasão escolar que está explicada sob uma ótica que tem a desigualdade social brasileira como
centro de suas discussões. Segundo esses autores:
Escrever sobre uma experiência instituinte não se confunde com o escrever
sobre o novo, ou uma novidade, mas sobre o desafio e tensões vividos pelo
próprio pesquisador em sala de aula, em busca de compreender a origem da
permanência escolar. O ponto de vista de um pesquisador que escreve sobre a
experiência de outro, é radicalmente distinto do ponto de vista do pesquisador
que escreve a partir de um espaço próprio que constitui a sua experiência, isto
porque se torna sujeito de uma metaexperiência – escrever sobre a própria
experiência – passando a ter poder sobre a sua exterioridade (CARMO E
CARMO, 2014. p.11).

É importante destacar que esse estudo parte de uma experiência da pesquisadora com a
modalidade de Educação a Distância considerando uma perspectiva ainda pouco corrente no
campo da EaD, pois objetiva estudar como são construídas as estratégias de permanência
escolar pelos estudantes dessa modalidade de educação. Para tanto, é preciso buscar o ponto de
vista inverso das pesquisas acadêmicas mais tradicionais, nas quais, visam a responder às
questões sobre a evasão dos estudantes privilegiando a construção de interpretações e a procura
por possíveis respostas para: como e o que faz o aluno permanecer, constituindo uma
contribuição de grande relevância para o campo da EaD.
Santos (2007 citado por CARMO E CARMO, 2014, p.19) realizou uma pesquisa com
o ensino fundamental na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em uma escola pública do
Distrito Federal. Durante este trabalho a autora formulou uma argumentação sobre a
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permanência escolar mostrando que esse objeto de estudo: “inicialmente denuncia as relações
sociais que contribuem com o abandono do educando e, ao mesmo tempo, levanta sinalizações
que anunciam a possibilidade de que o sistema escolar pode e deve fazer o movimento
contrário, garantindo a permanência”.
Noro (2011 citado por Carmo e Carmo, 2014, p.19) realizou uma pesquisa com o Curso
PROEJA e entendeu a permanência como um foco “otimista”, pois está relacionada a
estudantes que “entram, permanecem e aprendem”. Nesse sentido a permanência escolar pode
ser vista como:
Símbolo da materialidade de um lugar discente, um “estar” na escola para
aprender e não só para estar de corpo presente. E, também, como um lugar
discursivo, de onde o pesquisador escreve e diz com o propósito de garantir e
proteger o direito a uma educação de qualidade, diferentemente daquele lugar
discursivo que se materializa na tentativa de garantir, a qualquer custo,
apenas o fluxo escolar dos alunos (CARMO E CARMO, 2014. p.14).

A partir da compreensão de que, a qualidade de vários fatores faz o aluno permanecer é
necessário aproximar o conceito da expressão permanência escolar ao caráter que esta assume
como dimensão de qualidade de ensino. Falar sobre permanência é lutar por qualidade. Desse
modo, a decisão de fixar a perspectiva da permanência, está em conhecer as estratégias de
permanência dos alunos da EaD contribuindo para refletir sobre a qualidade do ensino a
distância.
3.2 O discente no processo da Permanência
O processo preferencialmente institucional vai sendo diferencialmente moldado ao
longo do tempo pelos vários problemas que os novos alunos encontram ao tentar percorrer com
sucesso as fases de separação e de transição tornando-se incorporado à vida universitária.
Portanto, o processo de permanência, será também marcado pelo tempo, por fases
qualitativamente distintas (TINTO, 1987). Conforme o autor:
A primeira fase da faculdade, separação, exige que os alunos se desassociem,
em vários graus, da participação nas comunidades anteriores, mais
tipicamente aquelas associadas com seu ensino médio e sua residência.
Dependendo parcialmente do caráter de tais comunidades, especialmente em
seus pontos de vista sobre o valor de frequentar uma faculdade, a separação
pode ser muito difícil ou simplesmente uma parte aceita do processo de
transição pelo qual se espera que a maior parte das pessoas passe no curso de
suas vidas. Todas as separações, no entanto, implicam alguma forma de
deixar hábitos e padrões de filiações anteriores. O processo que leva à adoção
dos comportamentos e normas apropriadas para a faculdade quase sempre
requer algum grau de transformação e talvez rejeição daqueles das
comunidades anteriores. Embora próximas, a vida das famílias e as escolas de
ensino médio e as exigências que elas impõem sobre seus membros são, por
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necessidade, diferentes qualitativamente daquelas que caracterizam a maioria
das faculdades (TINTO, 1987, p.7, traduções nossas).

Destaca-se que a questão familiar não se aplica às pessoas que realizam seus cursos em
universidades a distância e que ficam em casa enquanto frequentam a faculdade. Esses alunos
não são obrigados a se dissociar de seus grupos locais, a fim de estabelecer participação nos
novos grupos da faculdade. Neste caso, estes alunos ficam impossibilitados de tirar o máximo
proveito desses grupos para a integração na vida social e intelectual da faculdade. Embora tais
alunos possam achar a mudança para o mundo universitário menos estressante, eles também
podem achá-lo menos gratificante, pois eles podem não ser capazes de obter todos os frutos
sociais e intelectuais que a participação social nos grupos universitários trazem. Assim surge a
situação inesperada, de que embora eles possam achar a tarefa da permanência inicialmente
fácil, ela pode ser, de forma mensurável, mais difícil em longo prazo. 6
A transição é a segunda etapa do caminho na universidade, é um período de passagem
entre o velho e o novo, entre as relações do passado e as almejadas para relações com os grupos
do presente. Tendo começado o processo de se separar do passado, os novos alunos ainda têm
de adquirir as normas e padrões de um comportamento adequado para a integração na vida
universitária. Eles ainda não constituíram os laços pessoais que fundamentam a participação na
universidade. 7
O estresse e a sensação de desolação, que às vezes acompanham a transição para a
faculdade podem causar problemas graves para o indivíduo que está tentando permanecer.
Embora a maioria dos estudantes seja capaz de lidar com os problemas de se adequar à vida
social e intelectual, muitos consideram a tarefa mais difícil. Sem assistência, muitos se retiram
da faculdade bem no início do ano letivo. Eles fazem isso pela incapacidade de se manterem
integrados aos grupos sociais e acadêmicos por não resistirem ao lidar com estresses a que tais
transições comumente induzem, bem como afirma o autor:
Além do óbvio papel da personalidade, as diferenças na capacidade de
enfrentamento individual e as metas e compromissos educacionais têm muito
a ver com as respostas individuais aos estresses da separação e transição. De
um modo bem simples, alguns alunos são incapazes de lidar com tais
situações. Eles não aprenderam a dirigir suas energias para resolver os
problemas que enfrentam. Sem assistência, eles muitas vezes tropeçam e se
retiram sem ter feito uma séria tentativa de se ajustar à vida na faculdade
(TINTO, 1987, p. 8, traduções nossas).

Dessa forma alguns alunos vão permanecer mesmo sob condições adversas enquanto
outros vão evadir mesmo sob um estresse mínimo. O fato inevitável é que alguns alunos não
6
7

Id.
Ibid., p. 8.
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são capazes de encarar as tensões da transição porque eles não estão engajados o bastante, ou
seja, se sentindo parte dos objetivos da educação e/ou à instituição na qual eles primeiramente
ingressaram. Outros, no entanto, estão tão comprometidos com os objetivos que eles vão fazer
praticamente qualquer coisa para permanecer. 8
No contexto da fase de transição, o grau de mudança que esta implica, depende de uma
série de fatores, sobretudo do grau de diferença entre as normas e padrões de comportamento
do passado e aqueles necessários para incorporação na vida universitária. Por exemplo, pessoas
de famílias, comunidades e/ou escolas em que o comportamento e as normas são muito
diferentes dos da faculdade enfrentam difíceis problemas ao tentarem ingressar nos grupos
universitários. Suas experiências anteriores pouco o prepararam para a nova vida da faculdade
do mesmo modo como são preparadas as pessoas que vêm de famílias que são, por natureza,
educadas para a faculdade. Numa instituição mais tradicional, pode-se esperar que pessoas
advindas de famílias muito pobres, adultos mais velhos e pessoas de comunidades rurais muito
pequenas sejam mais propensas a experimentarem tais problemas do que outros estudantes. 9
O trabalho de Reis (2016), nos mostra que por volta do ano de 2002 há uma mudança no
perfil da universidade pública brasileira, onde jovens procedentes de escolas públicas, de
famílias sem uma cultura universitária, menos favorecidos social e geograficamente, passam a
ter acesso ao ensino superior e a partir daí começam a demandar da Instituição uma
reorientação para atender suas especificidades.
Para famílias de classes superiores, a universidade pode significar apenas mais uma
etapa da vida escolar. Nesses casos, a formação superior é vista como algo “certo”, ou pelo
menos muito natural que aconteça. Já as famílias menos favorecidas, a universidade representa
um grande feito, já que na sua concepção ela estava como algo longe de ser conquistado. O
ingresso de um indivíduo dessas famílias no ensino superior e a sua permanência têm dois
sentidos: um sentido que está relacionado a si e o outro relacionado ao grupo, ao passo que ser
universitário significará a chance de mudanças no seu futuro e no meio social que este membro
cerca (REIS, 2016).
Segundo Reis (2016), cabe-nos questionar o que se faz necessário para garantir a
permanência na universidade. Deve-se levar em conta que são necessárias condições materiais
que permitam seu prosseguimento. Por exemplo, é necessário dinheiro para comprar livros,
pagar transporte, lanchar, almoçar, assim como é necessário também o apoio pedagógico, a
valorização da autoestima etc. Desta forma, a autora entende que a permanência na
universidade pode ser de dois tipos: a denominada Permanência Material, que é “uma
8
9
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permanência associada a condições materiais de existência na universidade” e a denominada
Permanência Simbólica, que representa as “condições simbólicas de existência na
universidade”.

Nas condições simbólicas também estão presentes a possibilidade que os

sujeitos possuem de “identificar-se com o grupo, de ser reconhecido e de pertencer a ele” (p.
76).
A questão apresentada nesse estudo é que simplesmente, os problemas associados tanto
com a separação quanto com a transição são situações que, apesar de estressantes, não
precisam por si só levar à evasão escolar. É a resposta individual para essas condições que
finalmente determinam a permanência ou a evasão. Por extensão, as instituições também
podem fazer muito para ajudar os novos alunos a lidarem com as condições que são inerentes
aos dois primeiros períodos da faculdade. 10
Todos os indivíduos, independentemente da instituição, têm que fazer alguma forma de
transição intelectual para as demandas acadêmicas da vida universitária. Embora o caráter de
tais exigências varie de instituição para instituição, a maioria dos indivíduos tem que fazer
algum tipo de ajuste na mudança do ensino médio e/ou de ambientes de trabalho para a
faculdade. Para Tinto (1987), “É difícil imaginar a permanência como algo que não implique
alguma forma de transição, algum padrão de incorporação em novas formas de associação
social e intelectual” ( p.449, traduções nossas) .
A heterogeneidade de trajetórias e situações de vida dos sujeitos demonstra que existe
uma multiplicidade de interferências que podem ser observadas na tomada de decisão dos
sujeitos que escolhem em desistir ou permanecer. A classificação que identifica fatores
externos e internos referentes à permanência ou evasão, é entendida como:
Os fatores externos estão vinculados principalmente aos obstáculos
interpostos pelas estruturas sócio-econômicas, que se refletem no cotidiano e
nas histórias de vida dos alunos. Os fatores internos decorrem da
configuração das relações sociais instituídas no âmbito do espaço escolar,
destacadamente as interações estabelecidas no interior da turma (MILETO,
2010, p.10).

O entendimento das diferentes estratégias construídas pelos estudantes com o desígnio
de permanência e conclusão de seus estudos permite significativas conquistas para o meio
acadêmico.

É importante ultrapassar o limite do ponto de vista tanto para os que

responsabilizam o aluno pelo abandono, tendo-os como fatores extra-escolares e aos que
responsabilizam a instituição pela exclusão desses alunos, considerados como fatores
intra-escolares (MILETO, 2010).

10

Id.

62

Dentre os objetivos desta pesquisa está em investigar essas constatações na busca por
identificar razões para permanência numa instituição superior de ensino a distância, sendo
considerados fatores pertinentes aos discentes, estudando os casos de instituições
internacionais que implementaram este tipo de ensino há 40 anos analisando suas estratégias de
manutenção de alunos nos cursos.
3.3 Estratégias de permanência adotadas por algumas universidades estrangeiras
De acordo com Simpson (2004), existe um interesse crescente na permanência de
alunos no ensino a distância. No Reino Unido houve um aumento pelo interesse nas questões
de permanência de alunos por diversas razões, dentre elas são as políticas de financiamento do
Governo do Reino Unido estarem cada vez mais vinculadas às taxas de permanência nas
instituições. Segundo o autor a UA do Reino Unido “concluiu recentemente um projeto de
retenção substancial que fez mais de 30 recomendações para mudanças em políticas e sistemas
das universidades.” Uma área importante em que as mudanças são recomendadas é na forma
como a universidade faz contato com seus alunos, especialmente em seu sistema de apoio ao
estudante. Acredita-se que a chave da questão para a permanência em qualquer instituição é o
contato ou intervenção da instituição com seus alunos. O contato pode ser iniciado pelo aluno
ou pode-se ter a iniciativa de entrar em contato com o aluno para verificar suas necessidades.
Pensar em alguma intervenção quando o aluno desistir pode trazer o aluno de volta ao curso.
As análises desse seu estudo supõem que as intervenções devam começar muito cedo para ter
efeito.
Visser (1999 citado por SIMPSON, 2004, p.87) trabalhando em um curso oferecido
pelo Extension College International utilizou um modelo de motivação de Keller (1987), o
modelo ARCS (Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação), que recomenda que qualquer
contato deve atender aos alunos e ser relevante para suas necessidades, acrescer sua confiança
e gerar sua satisfação com sua experiência. Nessa proposta Visser ao elaborar o “Sistema
Motivacional de Mensagens” constatou que as mensagens curtas fizeram tanto efeito quanto
longas mensagens proporcionando efeitos significativos de retenção. Chyung (2001 citado por
SIMPSON, 2004, p.87) em um estudo norte americano utilizou o sistema de chamadas
telefônicas também com base no modelo de ARCS. Elliot (1997 citado por SIMPSON, 2004, p.
87) também utilizando contatos telefônicos mostrou que entre dois a cinco contatos tinha-se
melhor efeito. Todos esses estudos mostraram resultados na permanência. Outros modelos de
retenção de alunos são citados por Herbert (2006) como, o de Bean (1980), que “sugere uma
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relação causal entre os determinantes organizacionais e satisfação do estudante que levou ao
compromisso ou retirada”. E Brown e Kayser (1982) “desenvolveram um modelo que incidiu
sobre a interação entre os alunos e a instituição em termos de satisfação dos alunos com o
ambiente institucional, bem como entender a necessidade psicológica do aluno para se obter
um bom desempenho” (p.1).
Para Herbert (2006) e Simpson (2006), identificar alunos com baixa probabilidade de
sucesso permite obter maiores taxas de permanência como resultado. Simpson (2006), em seu
trabalho expõe uma pesquisa realizada por um tutor da Open University que no período
também era estudante de mestrado. A pesquisa apresentou fatores importantes ligados ao
sucesso para novos alunos, são eles: o nível do curso escolhido, a quantidade de créditos do
curso, a qualidade do ensino anterior do estudante, status socioeconômico (alunos com maior
status são os mais bem sucedidos), sexo (mulheres possuem melhor sucesso que os homens) e
idade (alunos com idade média são mais bem sucedidos que alunos mais velhos). Algumas
universidades centram maior apoio aos estudantes em “risco” para aumentar suas taxas de
retenção. Um dos exemplos foi a UK Open University que ofereceu suporte extra para tais
estudantes, geralmente em forma de uma ou duas horas de instrução adicional. Essa
experiência promoveu o aumento na permanência por anos.
Yoder (2005) relata que a taxa de retenção na Universidade de Lesley nos EUA é de
quase 100%. O autor afirma que preocupações acadêmicas devem ser tratadas rapidamente e
de forma eficaz. Nessa universidade cada estudante possui um orientador acadêmico que está
em contato com o aluno por e-mail desde sua entrada até suas últimas etapas no curso de
graduação. No início do curso, muitas vezes há dúvidas com relação à logística do curso a
distância, como por exemplo, horários das aulas, quantas vezes precisam estar on-line, que
tipos de trabalhos são feitos etc. As dúvidas são sanadas com informações na página Web ou
através do orientador acadêmico do aluno.
No começo das aulas os tutores ficam responsáveis por fornecerem informações nas
classes específicas dos alunos, como esboço do curso, explicações sobre o conteúdo etc. Se
acontecer algum imprevisto para finalizar um trabalho, o tutor ou o próprio aluno entram em
contato com o orientador acadêmico do aluno. Em alguns casos existem situações pessoais ou
profissionais que impedem o estudante de completar sua tarefa até o final do semestre. O
estudante tem direito a ficar com a pendência em aberto até o semestre seguinte. O tutor
continua trabalhando com o aluno até o próximo semestre, avaliando suas atribuições e dando
apoio. Na maioria dos casos o aluno conclui o trabalho e o instrutor repõe a nota substituindo
sua pendência. Para problemas com dificuldades técnicas, se o problema for falha no
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computador geralmente encontra assistência local, os alunos podem enviar e-mail ou ligar para
o escritório de suporte técnico da Universidade. Também é possível resolver problemas para
enviar anexos, ou fazer leitura de arquivos através de uma área de conferência reservada para
problemas técnicos.
Na Universidade de Lesley localizada em Cambridge, no estado de Massachusetts
(EUA), as turmas são restritas a 15 alunos, os alunos e tutores podem se conhecer melhor e o
tutor pode fornecer retorno pessoal a cada aluno com maior atenção. A realização de fóruns de
apresentação para a “quebra do gelo”, fazendo com que os alunos se conheçam e interajam
também fazem parte da aprendizagem on-line, essa situação promove a sensação de
pertencimento ao grupo. Os responsáveis pela Universidade de Lesley acreditam que apesar
dos cursos a distância não se beneficiarem da presença física dos colegas de classe, a presença
do tutor, outros fatores podem compensar e ajudar a criar um ambiente positivo para o
aprendizado. Sendo assim,
Fortalecer os fatores relacionados à permanência pode ser uma das formas de
combater a evasão, utilizando os conhecimentos dos quais, até agora, a
maioria das instituições não se apropriou, ou seja, àqueles que se referem ao
modo como o aluno pensa, sente e precisa para persistir na modalidade.
(FIUZA & SARRIERA, 2013 citado por CORNÉLIO e VASCONCELOS,
2015, p.211).

Estudos apresentados por Moraes (2010) revelam que a educação a distância enfrenta
uma grande dificuldade com relação à qualidade dos ensinos fundamental e médio, pois boa
parte dos estudantes apresentam deficiências nas capacidades estratégicas de ler, escrever e
calcular. Segundo o autor […] “o contingente já reduzido que chega às portas do ensino
superior brasileiro tem muita dificuldade em “ler o mundo”, condição básica para operá-lo”. A
deficiência aparece na dificuldade de manipulação dos “códigos básicos” […] (MORAES,
2010, p.26). Esse fator também pode ser considerado relevante para o estudo da permanência
desses alunos nas instituições de ensino superior. O autor acrescenta:
Dezenas de estudos sobre o ensino superior norte-americano apontam esse
problema- a formação deficiente do ensino médio e a carência, entre os
jovens que ingressam nas faculdades, de habilidades e conhecimentos
minimamente adequados à progressão nos cursos superiores (MORAES,
2010, p. 27).

Pelo exame de alguns casos de insucesso como se diversificam os tipos de estudantes e
como eles se redefinem, é preciso enxergar esse estudante em outras vertentes. Para Moraes
(2010), é preciso ter um olhar diferenciado para o estudante que vive com uma agenda
carregada ou tumultuada por turnos de trabalho, compromissos familiares e sociais,
vulnerabilidades e deficiências diversas.
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Para Tinto11 (2001), os motivos da evasão escolar podem estar ligados às dificuldades
encontradas pelos alunos no decorrer do curso por inúmeras razões, dentre elas, questões
relativas à ausência de pré-requisitos oriundos de sua formação no ensino médio, tempo
disponível para o estudo; a falta de objetivos ou metas claras por parte do aluno quando
ingressa na universidade; dificuldades de manter um compromisso com cursos mais longos,
capacidade de suportar os gastos financeiros com os custos de uma universidade; falta de
acomodação e/ou adaptação acadêmica, entre outras situações.
Em função dos estudantes que abandonam muitas universidades começaram a
desenvolver programas de permanência para atender à necessidade de auxiliar os acadêmicos,
por exemplo, introduzem uma série de cursos auxiliares, tutoriais e atividades de instrução
adicional para melhorar as habilidades desses alunos. Como uma forma de facilitar a transição
da escola secundária (Ensino Médio) para a faculdade, instituições aumentam cada vez mais
sessões de orientação e cursos para os recém-chegados, que estimulam habilidades de
enfrentamento, bem como prestam informações sobre as muitas maneiras de ajustar as
exigências da vida universitária (TINTO, 2001).
De acordo com Tinto (2001), algumas universidades também têm enfatizado melhor o
aconselhamento de carreira como forma de ajudar os alunos a terem mais informação para
realizar suas escolhas profissionais. Outras instituições estimulam atividades sociais e
programas de orientação de estudantes como mecanismos de desenvolvimento devido a
necessidade de conexão entre os novos alunos e entre alunos e professores.
Embora os programas de permanência tenham ajudado alguns alunos a completar seus
cursos, a maioria das instituições relata que obtiveram ganhos consideravelmente pequenos.
Acredita-se que os motivos estejam relacionados ao fato dos programas de permanência serem
em grande parte de natureza não acadêmica e parte do corpo docente não está envolvido em
programas de primeiro ano. Para Tinto (2001), os docentes devem envolver-se mais ativamente
nos esforços de retenção, incluindo iniciativas que mudem a experiência dos estudantes
diariamente, especialmente durante o primeiro ano de faculdade, considerado crítico segundo o
autor. Após uma década de estudos o autor afirma que as raízes da mais bem-sucedida
permanência escolar concentram-se em uma melhor educação durante o primeiro ano da
universidade. Se os alunos não se tornarem engajados na sua aprendizagem, alguns deles serão
relutantes em ficar.
11

Na revisão de literatura sobre as estratégias de permanência adotadas por algumas universidades estrangeiras, os
casos apresentados pelos diversos autores são oriundos da educação superior, em específico da educação a distância. No
entanto, propôs-se também nesse trabalho, investigar alguns estudos do sociólogo e educador americano Vicent Tinto
em universidades presenciais, com intuito de averiguar suas possíveis contribuições para a discussão da permanência na
educação a distância.
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Um número pequeno, mas crescente de docentes universitários começaram a virar a sua
atenção para a tarefa de reforma na educação no primeiro ano de escolaridade. Eles têm
procurado alterar as configurações dos locais onde a educação ocorre, como por exemplo, as
salas de aula e laboratórios (TINTO, 2001). Na concepção de Tinto (2001), entre estas
reformas, uma das mais promissoras, é a criação das “comunidades de aprendizagem” ou dos
"grupos de estudos” para estudantes universitários recém-chegados.
Os “grupos de estudos” seguem um programa que permite aos alunos realizar cursos
juntos, em alguns casos há um compartilhamento conjugado de todo currículo do primeiro
semestre. Esses grupos se organizam em torno de um tema central que interligam os vários
cursos existentes na universidade. Para Tinto (2001),
Ao organizar os cursos compartilhados em torno de um tema ou assunto
único e grande, grupos de estudos procuram construir uma experiência
educacional coerente de primeiro ano em que não seja apenas um conjunto
desconexo de cursos [...]

Desse modo os alunos estudam o mesmo material, trocam ideias e experiências para
que a aprendizagem de fato ocorra. Alunos que frequentam “as comunidades de
aprendizagem” relatam estarem mais satisfeitos e seguros para permanecer, pois se sentem
capazes para se adaptar aos currículos do primeiro ano. Certamente, não há um modelo para os
“grupos de estudos”, há vários e de acordo com as experiências, as universidades buscam
instituir a melhor maneira para que eles aconteçam.
Uma característica relevante é que os “grupos de estudos” se tornaram fáceis de instalar
e que alguns tipos de grupos requerem relativamente pouco da universidade. É possível para a
universidade continuar a ensinar tanto quanto sempre ensinaram e o que pode de certa forma
ser diferente para os professores é o conteúdo dos cursos dos alunos iniciantes e algumas de
suas atribuições. É mais vantajoso para os estudantes que estudem em grupos, tenham projetos
em equipe do que realizarem estudos individuais. No entanto, a reestruturação é sobretudo no
modo como os alunos são registrados em equipe e a forma como os cursos de primeiro ano são
envolvidos em torno de um tema comum. Vê-se que a mudança do comportamento necessário
da universidade é pequena, exceto quanto a possíveis venturas do ensino em equipe (TINTO,
2001).
Os grupos de estudo envolveram alguns professores e os motivaram a fazer
determinadas mudanças significativas em seus comportamentos, assim a conduta docente
acaba por ser influenciada pelos grupos de estudo, o que nos remete à ideia de que a
permanência surge como um impacto da prática docente. A respeito dessas comprovações
Tinto (2006) afirma em seu trabalho:
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[...] a pesquisa estabeleceu o que é agora uma noção amplamente aceita de
que ações do corpo docente, especialmente na sala de aula, são a chave para
os esforços institucionais para aumentar a permanência do aluno. Embora
seja verdade, como muitas vezes somos lembrados, que a permanência do
aluno é assunto de todos, é agora evidente que é assunto do corpo docente em
particular. O envolvimento dos professores nos esforços de permanência
institucionais é muitas vezes crítico para o sucesso dos esforços já
mencionados. O envolvimento do corpo docente, lamentavelmente, é ainda
mais limitado do que deveria ser.

A este respeito, é surpreendente que muitas instituições, continuem a designar os menos
experientes, normalmente menos bem pagos, professores para os primeiros anos dos cursos
universitários. A adesão por professores menos experientes para estas classes tipicamente
grandes continua mesmo que a pesquisa nos diga que o primeiro ano é o ano crítico em que as
decisões de ficar ou sair são muitas vezes tomadas nessa fase, e, por conseguinte, as bases para
uma aprendizagem eficaz devem ser estabelecidas nesse período. Isto não significa dizer que
professores menos experientes não podem ser professores eficazes. Eles podem ser. Mas eles
são geralmente menos ligados à instituição do que os docentes mais antigos. No entanto,
embora pareça certo inserir os professores mais antigos e experientes nos primeiros anos dos
cursos, não há pesquisas que forneçam evidências mais confiáveis do impacto das formas
diferenciais da alocação de professores e serviços de apoio sobre a permanência dos alunos.
Ainda há muito a ser feito (TINTO, 2006).
3.4 Estratégias de permanência adotadas por algumas universidades brasileiras
A questão da permanência também vem chamando atenção das instituições de ensino
brasileiras e algumas delas já iniciaram seus trabalhos promovendo estratégias de auxílio para
que os estudantes permaneçam nas universidades.
Portal e Schlemmer (2015), apontam um estudo referente às estratégias utilizadas por
uma universidade a distância brasileira12. Nessa instituição o trabalho parte primeiramente da
coleta de informações com os setores e pessoas da Unidade de Graduação, Unidade de
Serviços Acadêmicos, Tecnologias, Coordenadores de cursos, professores e tutores a distância
e presenciais. Após a coleta dos dados a universidade desenvolve ações para atender a
necessidade de acompanhamento do processo de abandono na EaD da Universidade: i)
Indícios da possível desistência ; 2) Solicitação cancelamento de matrícula em atividades
acadêmicas; 3) Registros de não efetivação de rematrícula ou cancelamentos de matrícula.

12

O nome da universidade não fui divulgado no estudo realizado por Portal e Schlemmer (2015).
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A partir da parceria com uma empresa especialista em Sistema de Gestão Educacional,
que desenvolve soluções integradas para o gerenciamento de instituições de ensino,
desenvolveu-se um sistema de predição de desistência denomidado GVwise, uma solução na
WEB que permite identificar precocemente disposições e comportamentos de estudantes que
tendem ao sucesso ou a desistência. Essa tecnologia permite o suporte de iniciativas para
permanência e melhoria de desempenho acadêmico (PORTAL E SCHLEMMER, 2015).
Segundo os autores o recurso utilizado,
Transforma os dados existentes na instituição, por meio da aplicação de
inteligência computacional em indicadores variados. O GVwise analisa
dados históricos e identificar os estudantes com tendência ao abandono e
baixo desempenho, bem como, prove suporte automatizado, emitindo alertas
e identificando possíveis riscos. O sistema fornece um conjunto de
informações baseado em Mineração de dados e Learning Analytics, capaz de
predizer a evasão (PORTAL E SCHLEMMER, 2015, P.7-8).

As informações geradas pelo sistema são procedentes do cruzamento de dados que
permite mapear e analisar o desenvolvimento dos estudantes nas disciplinas e nos cursos,
antecipando modelos de conduta relacionados ao baixo rendimento e de inclinação ao
abandono. A utilização do software GVWise, pode ser de grande relevância, pois contribui
para: i) o aumento do número de estudantes que concluem o curso, já que ao detectar os alunos
predispostos ao abandono é possível gerar ações antecipadas; ii) a conclusão do curso no tempo
desejado, pois é possível acompanhar o andamento do estudante de modo a orientá-lo; iii)
proporcionar suporte ao educador que tem acesso ao indicante do baixo rendimento do aluno ;
iv) a melhoria do suporte oferecido pela instituição, por meio do acompanhamento
individualizado (PORTAL E SCHLEMMER, 2015).
É importante destacar que a estratégia utilizada surte como um grande avanço para os
profissionais atuantes em EaD, pois através dela é possível ter informações mais consistentes
para realizar ações a fim de promover a permanência dos estudantes da modalidade. Com os
dados gerados pelo software é possível oferecer um atendimento individualizado aos
graduandos, o que intensifica o vínculo “instituição/aluno” contribuindo com aprendizados
individuais, coletivos e pedagógicos.
O Centro Universitário Eniac, localizado em Guarulhos, no estado de São Paulo realiza
investimentos em melhorias, benfeitorias e tecnologia cada vez mais frequentes, bem como o
treinamento de professores e equipe de atendimento ao aluno - presencial ou virtual. Nessa
instituição de ensino os profissionais acreditam que a melhor estratégia deve ser a boa imagem
da universidade e que isso faz diferença, pois consideram que o desenvolvimento da qualidade
na prestação de serviços e, sobretudo, a percepção de qualidade que o aluno tem da
universidade pode ser traduzida em satisfação para o aluno (RODRIGUEZ, 2011).
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Para o autor considera-se importante delimitar fatores que garantam a permanência do
aluno em uma instituição de ensino superior, fundamentados na qualidade percebida dos
serviços oferecidos somados à identificação das possíveis causas de desistência durante a
realização do curso, especialmente nos primeiros meses após o ingresso.
Santana e Maciel (2016) apresentam o trabalho que vem sendo feito na Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)13. Nessa universidade existem coordenadorias que
praticam ações que auxiliam na permanência dos graduandos. Para melhor atender aos
graduandos e organizar o trabalho a universidade instituiu as seguintes divisões: i) Divisão de
Acessibilidade e Ações Afirmativas (DIAF); ii) Divisão de Acompanhamento da Política de
Assistência Estudantil; iii) Divisão de Apoio e Assistência Acadêmica e iv) - Divisão de
Orientação e Informação.
Dentre algumas das ações oferecidas pela assistência estudantil estão: i) Atendimento
Psicoeducacional; ii)

Bolsa Permanência do MEC; iii) Bolsa Permanência; iv) Bolsa

PROMISAES; iv)Suporte Instrumental/Kit; vi) Incentivo à Participação em Eventos. As ações
da Assistência Estudantil estão fundamentadas em conformidade com o PNAES, que por sua
vez é uma das ações procedentes do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) elaborado
e implantado no primeiro mandato do governo Lula, tendo como desígnio atender aos
graduandos matriculados no ensino presencial, das Instituições Federais de Ensino Superior,
tendo em vista promover o apoio à permanência e conclusão dos alunos de baixa condição
socioeconômica. Esse programa proporciona assistência a alimentação, transporte, à saúde, à
moradia estudantil, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. As ações são
executadas pela própria instituição de ensino, que deve acompanhar e avaliar o
desenvolvimento (SANTANA E MACIEL, 2016).
A pesquisa realizada por Afonso et al (2012), mostra que na Universidade Federal de
Pelotas ( UFPEL)14 existe um programa de bolsas que atua como um importante instrumento
de manutenção dos acadêmicos em seus cursos. A universidade procura atender aos alunos
com diferentes tipos de bolsas vinculadas à suas Pró-Reitorias: de Graduação; de
Pós-Graduação; de Pesquisa Extensão e Cultura; e de Assuntos Estudantis. No período da
realização da pesquisa, aproximadamente 4300 alunos eram beneficiados com o programa de
bolsas. A UFPEL contava ainda com aproximadamente 3000 bolsas de auxílio estudantil,
vinculadas à Pró-Reitoria de Graduação, difundidas em auxílio transporte, moradia,
alimentação, pré-escolar e instrumental odontológico.
13

O caso apresentado é um trabalho realizado em universidade presencial, que, no entanto pode ser considerado
relevante para os estudos no campo da EaD, tendo-o como sugestão para possível adequação as universidades a
distância.
14
Idem a nota 13.
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A universidade desenvolve constantes pesquisas na tentativa de compreender as
políticas e ações que facilitam a permanência dos alunos buscando conhecer junto aos Gestores
os problemas enfrentados para obter os avanços ainda necessários.
4 ARQUITETURA METODOLÓGICA
Este estudo pretendeu levantar e analisar dados dos cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas e Licenciatura em Química oferecidos pela UENF na modalidade a distância,
através, do CEDERJ, configurando:
i. Estratégias que os alunos utilizam para permanecerem nos cursos de graduação
a distância da UENF/CEDERJ.
ii. Verificação das estratégias encontradas e suas contribuições para aprofundar as
reflexões sobre a qualidade da educação.
iii. Percepções dos alunos e coordenadores do curso que atendem a modalidade,
quanto à qualidade do curso e questões de ordem pedagógicas enfrentadas.
Por meio dos dados verificados e das análises feitas, o presente estudo pretendeu
mediante os relatos dos alunos e das questões levantadas construir interpretações acerca dos
processos sociais que possibilitam a permanência e a possível conclusão do Ensino Superior
pelos sujeitos pesquisados colaborando para uma maior reflexão sobre a permanência dos
estudantes na EaD. A partir dos resultados, procurou determinar conhecimentos que ajudassem
o repensar as práticas já realizadas e, ainda, que pudesse contribuir para a formulação de
questões com possibilidades de construção de uma metodologia que solidifique práticas de
ensino e produção de conhecimentos afinados com as especificidades dos sujeitos da EaD.
Neste sentido, foi realizada uma “pesquisa qualitativa do tipo descritiva, porque visa descrever
as características de determinada população, a utilização de técnicas padronizadas de coleta de
dados, como o questionário e por fim se sustenta pela proposta de responder os
questionamentos levantados” (CHEMIN, 2012, p.58).
Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa foi delineada como um estudo
descritivo que se denomina ‘estudo de caso’, cujo objetivo de acordo com Chemin (2012), é:
[...] aprofundar a descrição de determinada realidade, mas cujos resultados
são válidos apenas para o caso que se está estudando. Assim, por exemplo, o
resultado conseguido no estudo sobre um hospital não pode ser generalizado
para outros hospitais. Contudo, “aqui está o grande valor do estudo de caso:
fornecer o conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada que os
resultados atingidos podem permitir e formular hipóteses para o
encaminhamento de outras pesquisas (p.59).
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Os instrumentos utilizados na pesquisa foram: i) questionários direcionados aos
estudantes, objetivando analisar sua trajetória e permanência escolar e aos coordenadores dos
cursos, com a intenção de levantar dados acerca do perfil do aluno, desistência do curso,
mudanças na estrutura do curso, avaliação do curso e sugestões de melhoria no atendimento
aos alunos; ii) exame de documentos como editais para verificação das vagas oferecidas
semestralmente para os cursos e as matrizes curriculares com a finalidade de obter informações
pertinentes aos cursos em pauta; iii) análise de dados do Sistema Acadêmico tais como: Total
de alunos por polo - total de alunos inscritos, matriculados, ativos, matrículas canceladas,
trancados e formados dos dois cursos pesquisados como técnica exploratória, sendo utilizada
como complementação de dados obtidos por meio das demais técnicas.
Para isto, os dados foram solicitados aos coordenadores dos cursos de Licenciatura em
Química e Licenciatura em Biologia através de um documento interno com explicações sobre a
pesquisa e justificativa sobre a necessidade das informações. Os dados foram autorizados e
prontamente disponibilizados pelos mesmos que consultaram o site do Sistema Acadêmico do
CEDERJ, retirando os dados, demonstrando grande interesse em fornecer os dados relativos ao
estudo.
A instituição pesquisada foi: a Universidade Estadual do Norte Fluminense, na
modalidade a distância (CEDERJ), destacando os cursos de Licenciatura em Química e
Licenciatura em Ciências Biológicas, tendo como campo de estudo os alunos do quarto ao
nono/décimo períodos dos cursos, com o intuito de promover um estudo das expectativas dos
alunos que estão na metade do curso e sua permanência no decorrer do mesmo, adotando como
período analisado os anos de 2005 a 2015, por considerar o ano de entrada de ingresso mais
antigo dos respondentes ao questionário.
A população do estudo compôs-se dos alunos ingressantes no ano de 2005 até 2015, nos
cursos de Licenciatura em Biologia e Licenciatura em Química do CEDERJ diplomados pela
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.

Inicialmente, fez-se um

levantamento bibliográfico sobre o assunto, especialmente em teses, dissertações e artigos
científicos. Em um segundo momento foi elaborado um questionário com perguntas fechadas,
semiabertas e abertas (APENDICE A) para ser aplicado nos Polos de Apoio Presencial de São
Francisco do Itabapoana e de São Fidélis, porém durante a fase de coleta de dados foram
encontradas dificuldades para a realização da aplicação destes questionários diretamente nos
polos, tais como: demora em obter a resposta via e-mail para agendamento de um horário para
conversar sobre a pesquisa, a direção do polo não podia autorizar a pesquisa sem o
conhecimento de sua direção geral, deslocamento até os polos devido à falta de transporte da
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universidade para realização da pesquisa entre outras questões. Diante destas demandas
optou-se por utilizar o questionário on-line (google forms) pela sua praticidade de acesso aos
alunos e abrangência com relação a maioria dos polos, pois este formulário pôde ficar
disponível na Web através de um link gerado pelo próprio Google Docs.
Os dados foram interpretados, analisados e exibidos na forma de figuras e tabelas,
elaboradas a partir da Planilha do google drive. As informações foram analisadas durante toda
a investigação, através do referencial teórico num processo comunicante com a coleta de
dados, tendo por intenção dar suporte ao estudo em questão, no sentido de tornar
compreensíveis as afirmações ou negações das variáveis presentes.
O questionário aplicado aos alunos em curso objetivou traçar o perfil do aluno da EaD,
suas impressões no decorrer do curso, suas expectativas e sugestões, já o questionário aplicado
aos alunos afastados visou verificar os motivos do desligamento, as dificuldades enfrentadas
para a permanência no período que ficaram em curso e por que não foi possível superá-las.
Quanto aos coordenadores dos cursos UENF/CEDERJ, foram levantados dados sobre sua
impressão no que se refere às características dos perfis dos alunos, acompanhamento dos
alunos, forma de avaliação do curso na modalidade etc. O questionário aplicado continha uma
pergunta semiaberta e dez questões abertas com uma das questões aberta à apresentação de
sugestões. Os questionários encontram-se nos apêndices.
Os questionários foram analisados de acordo com a metodologia da análise do
conteúdo (FRANCO, 2005; BARDIN, 1977). Segundo Bardin (1977) “análise do conteúdo
pode ser considerada como um conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (p.38). Para
esta pesquisa: 1- as categorias serão definidas a posteriori, ou seja, as categorias emergirão do
conteúdo das respostas o que demanda uma constante ida e volta do material de análise as
diferentes abordagens teóricas da EaD e permanência( FRANCO, 2005); 2- a descrição do
conteúdo iniciará com a análise do conteúdo das respostas, do significado e do sentido
atribuído por parte dos alunos; 3- a criação do código para leitura, a partir de algumas
respostas será criado um código dos discursos dos alunos.
4.1 Instrumentos de coleta e de análise
Os dados foram coletados através de um formulário de pesquisa on-line com as
questões do instrumento fornecidas por um site na internet (Google Forms). O formulário ficou
disponível nas plataformas CEDERJ das coordenações dos cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas e de Licenciatura em Química através de um link gerado pelo próprio Google Docs.
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O formulário foi previamente autorizado e em seguida postado pelos próprios coordenadores
dos cursos em suas respectivas plataformas. O questionário ficou disponível nas plataformas
entre o período de agosto a dezembro de 2016, a participação na pesquisa foi facultativa e os
dados dos respondentes mantidos em sigilo.
O instrumento foi disposto com um bloco para caracterização do aluno contendo
perguntas fechadas sobre dados sociodemográficos e de caráter pessoal, tais como idade, sexo,
estado civil, situação familiar, situação laboral, escolaridade e mais seis dimensões com
questões abertas e fechadas referentes a Insumos financeiros e infraestruturais, com perguntas
referentes à bolsa auxílio, biblioteca e sala de informática; organização e processo de ensino e
aprendizagem e trajetória escolar com questões sobre o desempenho acadêmico no curso a
distância; permanência e êxito escolar para conhecer as principais dificuldades encontradas
para a permanência no curso e sobre motivos para permanência no curso a distância e
atividades/práticas que incentivam a permanência; por fim as últimas dimensões relações com
o entorno polo para conhecer aspectos referentes a deslocamento até os polos e relações no
espaço campus para conhecer como se dão os momentos da tutoria presencial e relacionamento
com o tutor.
4.2 Sujeitos, lugares, nas Licenciaturas em Ciências Biológicas e Química do
UENF/CEDERJ
Os dados aqui apresentados são o resultado do levantamento realizado junto aos alunos
dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em QuímicaUENF/CEDERJ, polos Itaocara, São Fidélis, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, São
Francisco do Itabapoana, São Gonçalo, Macaé, Petrópolis, Paracambi e Nova Friburgo cujo
quantitativo é de aproximadamente 1.776 e 212 alunos inscritos respectivamente. Desse total
de 1.988 alunos de licenciatura foram coletadas respostas de 102 sujeitos, onde 49 são do curso
de Licenciatura em Química e 53 da Licenciatura em Ciências Biológicas, distribuídos do
primeiro ao nono e décimo período dos cursos respectivamente. No entanto foram retiradas e
avaliadas as respostas 76 sujeitos dos dois cursos ao todo que estavam entre o quarto
e o último período de cada curso, tendo em vista que os alunos que estão nesse intervalo já
possuem um tempo de vivência maior com o curso, possuindo melhores condições para avaliar
a sua permanência. Contudo, o quantitativo de sujeitos selecionados admitem a obtenção dos
posicionamentos múltiplos necessários para esta pesquisa, considerando as condições de
experiência dos sujeitos dos dois cursos investigados.
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Nas tabelas 1 e 2 foi feito um demonstrativo da distribuição dos questionários pelos
períodos dos respectivos cursos, tendo como integrantes os alunos que iniciaram estudos entre
2005 a 2015.
Tabela 1-Número de alunos matriculados do curso de Licenciatura em Química UENF/CEDERJ
responderam aos questionários.

Períodos
Nº de
alunos

4º
12

5º

6º

2

7º

4

8º

2

9º

2

Não sabem
informar

Formados

6

0

1

Total
29

Fonte: dados da pesquisa.
Tabela 2 - Número de alunos matriculados do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
UENF/CEDERJ que responderam aos questionários.

Períodos

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Não sabem
informar

Formados

Total

Nº de
alunos

11

9

6

5

7

5

2

2

0

47

Fonte: dados da pesquisa.

4.3 A estrutura dos cursos
A matriz curricular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas UENF/CEDERJ
totaliza 3.600 horas distribuídas em 10 períodos, correspondendo à somatória de 3.180 horas
para disciplinas específicas e pedagógicas, mais 420 horas de estágio (ANEXO A). A matriz
curricular do curso Licenciatura em Química perfaz um total menor de 3.450 horas distribuídas
em 9 períodos representando a soma de 2.940 horas para disciplinas específicas e pedagógicas,
90 horas para as disciplinas optativas, mais 420 horas de estágio (ANEXO B). Todos os dois
cursos superam o estabelecido no Parecer CNE/CP 28/2001, de 02/10/2001, com fundamento
no Art. 12 da Resolução CNE/CP1/2002 que regulamenta o mínimo de 2.800 horas para cursos
de Licenciatura.
Nos dois cursos existe a oferta de algumas disciplinas básicas e essenciais nos dois
primeiros períodos até que o aluno consiga se adaptar à modalidade e se organizar no curso, a
partir do terceiro período o aluno vai ampliando o número delas, pois já vivenciou seu primeiro
ano de adaptação ao sistema e assim poderá selecionar de acordo com a matriz curricular o seu
roteiro de estudos acomodando-o a sua realidade de vida. Em sua trajetória acadêmica, ele
deverá concluir as disciplinas entre obrigatórias, pedagógicas, optativas, eletivas, estágio
supervisionado e projeto final (CEDERJ, 2016g).
Faz parte das matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e
Licenciatura em Química a prática em laboratório e no campo, observação e treinamento da
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prática pedagógica feita em escolas conveniadas (estágios) como atividades obrigatórias para o
aluno. Interessante destacar que, no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a
participação em atividades acadêmico-científico-culturais, como por exemplo, congressos,
semanas de biologia e educação, fóruns, chats, etc. servem como aprovação nas disciplinas
obrigatórias que não possuem material didático e nem provas.
4.4 Os recursos Instrucionais
O uso das novas Tecnologias da Informação e Comunicação é um fator característico
da modalidade, cuja intenção é a utilização das mídias disponíveis estabelecendo a
proximidade do aluno com a estrutura institucional através da plataforma acessada via internet.
Na prática educativa do CEDERJ utiliza-se a plataforma Moodle como ambiente virtual de
aprendizagem e disponibilizam-se diversas formas de apoio ao processo ensino-aprendizagem,
como fóruns, atividades e videoconferências, por exemplo, que visam promover a
aprendizagem dos alunos e promover as interações mediadas pelas novas tecnologias digitais.
Nela, o aluno encontra informações sobre o curso em que está matriculado tais como: matriz
curricular, ementa das disciplinas, cronograma de atividades, os horários das tutorias, todo o
conteúdo das aulas, as avaliações a distância e também dispõe de material didático de
qualidade elaborado especialmente para os cursos. Dentre eles estão: o impresso, disponível
para recebimento no polo; em pdf, disponível na plataforma e no Portal Teca; e o E-book,
material disponível para acesso via tablet e as Videoaulas (CEDERJ, 2016h).
A plataforma também funciona como meio de comunicação entre os alunos,
professores, coordenadores de disciplina, tutores presenciais, tutores a distância e demais
setores institucionais facilitando a interação com os agentes participantes do processo
ensino-aprendizagem.
Sua metodologia de ensino conta com tutoria a distância e presencial que possibilita a
interação entre os alunos, atendendo às suas necessidades, orientando o processo de
aprendizagem. Os tutores presenciais e a distância atuam de modo a tirar dúvidas dos alunos
em relação aos conteúdos estudados. Os alunos também contam no polo com a Tutoria
presencial por 2 horas semanais por disciplina, no primeiro e segundo períodos do curso, para
cada grupo de até 60 alunos. Nos demais períodos, a carga horária é compatível com o número
de alunos matriculados em cada disciplina. Do meio ao final do curso, existem as tutorias
presenciais para disciplinas complexas e com práticas. A Tutoria a distância acontece para
todas as disciplinas ao longo de todo o curso. O atendimento é feito por telefone: plantão em
horário pré-estabelecido, em regime de escala, pela plataforma de 2ª a 6ª feira com resposta em,
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no máximo, 24 horas e por Web tutoria com horários anteriormente marcados pela
coordenação. A carga horária da tutoria a distância considera o número de alunos matriculados
na disciplina (CEDERJ, 2013; CEDERJ, 2015; CEDERJ, 2016h).
4.5 Os procedimentos de avaliação
O CEDERJ considera a avaliação da aprendizagem como um processo permanente e
realizado de forma contínua. A avaliação de aprendizagem passa por duas etapas: Avaliações a
distância (ADs) e Avaliações Presenciais (APs). As ADs são feitas em casa, podendo ser
entregues nos polos, pelos correios, ou ainda postadas na plataforma, em data previamente
estabelecida, a critério de cada disciplina. As APs, por sua vez, são realizadas nos Polos em
fins de semana (sábados e domingos) e nos mesmos dias e horários em todos os polos em datas
pré-definidas.

Os alunos devem se guiar pelo calendário acadêmico e cronograma de

disciplinas (CEDERJ, 2013; CEDERJ, 2016h).
O processo avaliativo ocorre seguinte modo: a) aplicam-se as avaliações a distância,
que correspondem a 20% do valor total das avaliações; b) avaliações presenciais que
correspondem a 80% do valor total das avaliações. Lembrando que a critério da coordenação
do curso, em algumas disciplinas o peso das ADs poderá ser de até o máximo de 40%, e das
APs, até o mínimo de 60%, estabelecido no guia da disciplina. Algumas disciplinas, por suas
particularidades pedagógicas, poderão se necessárias ter outros critérios de avaliação definidos
pela coordenação do curso e afixados no guia da disciplina (CEDERJ, 2016h).
Em cada semestre o aluno realizará duas ADs e três APs. Primeiramente é realizada
uma AD e em seguida uma AP, ou seja, AD1 e AP1 e em sequência AD2 e AP2 e por último a
AP3. Cabe ressaltar que a terceira AP só será feita em caso de necessidade pelo aluno que tenha
perdido uma das duas primeiras APs e/ou não tenha alcançado a média de 6,0 pontos no
semestre. É importante lembrar que segundo Vieira (2007), “a legislação educacional, no que
tange à educação à distância, estabelece que 20% da nota seja para ADs e 80% para as APs,
como forma de legitimar o processo ensino aprendizagem e imprimir qualidade à formação do
profissional”.
Todas as avaliações são obrigatórias e são preparadas e corrigidas pelos professores das
universidades ou sob sua orientação. O professor de cada disciplina elabora as avaliações
presenciais e a distância e o tutor presencial, que mantém contato semanal com o aluno por
meio das tutorias, realiza a primeira correção das ADs e aplica as APs nos dias definidos nos
polos. Depois de realizadas, as APs são enviadas pelos polos para as respectivas universidades,
onde serão corrigidas, calculadas as notas e, então, disponibilizadas no Sistema Acadêmico. A
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correção das ADs fica sob responsabilidade dos Tutores presenciais e as APs dos tutores a
distância, com supervisão e orientação do coordenador de disciplina. No final do semestre são
contabilizadas pelo Sistema Acadêmico as notas das ADs e APs de todo o semestre, para se
estabelecer a média da disciplina (CEDERJ, 2016h; VIEIRA, 2007).
4.6 Dados numéricos: índices e fluxos
A tabela 3 apresenta os índices do total geral de alunos do CEDERJ e o fluxo de alunos
na UENF/CEDERJ considerando todos os polos atendidos pela universidade no período
compreendido entre 2005 a 2015 para o curso de Licenciatura em Biologia e 2008 a 2015 para
o curso de Licenciatura em Química. O motivo da escolha deste intervalo se justifica por: 1)
considerar a partir dos anos mais antigos de entrada dos alunos de cada curso aos que estão com
no mínimo 2 anos de ingresso, que supostamente serão os possíveis formandos; 2) dois cursos
que são diplomados pela UENF/CEDERJ, pela relevância de se analisar os dois cursos
pioneiros na modalidade a distância diplomados pela Universidade a qual se realiza a pesquisa.
Tabela 3 - Total de alunos dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Química Geral
CEDERJ e UENF/CEDERJ, todos os polos atendidos pela universidade.

Cursos / Anos
Biologia
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Química
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

GERAL CEDERJ
Total de alunos inscritos

UENF /CEDERJ
Total de alunos inscritos

1228
2920
3199
3305
3435
3639
4176
4292
4391

650
1196
1220
1209
1185
1309
1509
1661
1671

156
221
377
410
448
475
419
524

146
201
234
283
287
279
256
229

Fonte: http://sistacad.cederj.edu.br/polo_aluno_situacao.asp
Obs: O "Total de Alunos" refere-se apenas os alunos que estão no CEDERJ. Excluem-se os alunos
formados e cancelados. A quantidade de alunos apresentada é o somatório dos alunos ingressantes em
cada ano e o acumulativo dos anos anteriores.
Obs2: Os anos apresentados na tabela são os anos de ingresso dos respondentes dessa pesquisa, os anos
ausentes não houve respondentes.
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No processo do fluxo dos alunos nos cursos, é importante destacar as várias formas
pelas quais se dá o ingresso na universidade. O ingresso pode se realizar por concurso
vestibular, transferência de outra Instituição de Ensino Superior, intercâmbio e reingresso,
sendo que o vestibular é realizado semestralmente. A procura pelos cursos é frequente o
número de alunos é significativo.
Observa-se de acordo com o quantitativo de alunos apresentados, que boa parte da
população do estado do Rio de Janeiro são beneficiados por esta diretriz política de
interiorização da educação superior pública e que grande parte desses alunos pertencem a
Universidade Estadual do Norte Fluminense, lembrando que o curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas também é oferecido por mais duas universidades, a UERJ e a UFRJ e o
curso de Licenciatura em Química também pela UFRJ.
Tabela 4- Entrada de alunos dos cursos de Licenciaturas em Ciências Biológicas e Química do UENF/
CEDERJ, todos os polos atendidos pela universidade nos últimos 4 anos.

Cursos / Ano de
Ingresso

Alunos
matriculados*

Alunos ativos *

Vagas oferecidas*
Somente nos
referidos anos

3991
4.415
4.698
4.914

2612
2952
3161
3294

664
690
690
690

1084
1089
904
701

664
562
468
385

255
356
356
278

Biologia
2012
2013
2014
2015
Química
2012
2013
2014
2015

Fonte: http://sistacad.cederj.edu.br/polo_aluno_situacao.asp e
http://cederj.edu.br/vestibular/edital-e-manual-do-candidato-vestibular-cederj/
Obs: A quantidade de alunos apresentada é o somatório dos alunos ingressantes em cada ano e o
acumulativo dos anos anteriores.
Obs2: Matriculados: São os alunos que não estão cancelados ou formados.
Obs3: (*) Nestes anos houve duas entradas, uma a cada semestre através de concurso vestibular.
Portanto a quantidade de alunos apresentada corresponde aos dois semestres de cada ano.

Vale lembrar que o relatório feito pelo Sistema Acadêmico mostra quantos alunos estão
ativos no semestre (Tabela 4) e pode diferenciar um pouco do relatório de inscritos (Tabela 3).
Isso porque há casos que o aluno está ativo, mas sem inscrição, como por exemplo, ganhou
dispensas em todas as disciplinas.
Os dados apontam que o curso de Ciências Biológicas é mais procurado pelos
estudantes do que o curso de Licenciatura em Química. Este fator pode estar relacionado com o
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número de vagas oferecidas para o curso de Ciências Biológicas que é frequentemente maior
do que no curso de Licenciatura em Química, conforme consta nos editais das seleções
semestrais (Tabela 4). Outra questão que pode ser destacada, apesar de não caber nos
pressupostos para essa pesquisa, é do curso de Ciências Biológicas ser oferecido em um maior
número de universidades, considerando que o CEDERJ disponibiliza o curso de Ciências
Biológicas em três universidades e o curso de Licenciatura em Química em apenas duas.
Tabela 5- Saída de alunos dos cursos de Licenciaturas em Ciências Biológicas e Química da UENF/
CEDERJ todos os polos atendidos pela universidade nos últimos 4 anos.

Cursos / Ano de
Ingresso
Biologia
2012
2013
2014
2015
Química
2012
2013
2014
2015

Matrícula
cancelada

Trancamento
automático

Trancamento
solicitado

Alunos
formados

Total de
Evasão

430
441
425
468

1300
1370
1499
1684

72
56
60
69

22
38
30
11

430
441
425
468

85
122
89
114

293
341
345
302

13
13
10
13

4
6
3
1

85
122
89
114

Fonte: http://sistacad.cederj.edu.br/polo_aluno_situacao.asp
Obs1: A matricula é cancelada caso o aluno: não obtiver os créditos e/ou a carga horária necessários à
conclusão do curso dentro do prazo máximo de permanência fixado; por sua própria iniciativa; por motivos
disciplinares, nos casos previstos pelo Estatuto e pelo Regimento Geral da universidade; por abandono de
curso; por manutenção de mais de uma matrícula, simultaneamente, em cursos de graduação de
universidades públicas, e por reprovação, por nota ou por insuficiência de frequência, quatro vezes na
mesma disciplina.
Obs2.: O trancamento automático é dado pelo Sistema acadêmico ao aluno veterano que não realizar
sua inscrição em disciplinas no prazo estipulado no calendário escolar.

A entrada do aluno no sistema é realizada quando o aluno efetua a matrícula dentro dos
prazos estabelecidos pelo consórcio (Tabela 4). Caso o aluno perca o período da matrícula, sua
vaga será cancelada e, no caso de o aluno se matricular no primeiro período e não prosseguir
suas atividades, perdendo as avaliações presenciais, ele terá sua matrícula cancelada, só
podendo haver trancamento de matrícula após a conclusão do primeiro período (Tabela 5).
Na ocorrência de trancamento automático, não é necessário fazer a solicitação via
requerimento. Nesse tipo de trancamento, o aluno veterano que não realizar sua inscrição em
disciplinas no prazo estipulado no calendário escolar o próprio Sistema Acadêmico o colocará
nesse status para que o tenha a chance de retomar seus estudos no próximo semestre, sendo que
no semestre seguinte o aluno realize sua inscrição em disciplinas, através do Sistema
Acadêmico, dentro do período previsto no calendário escolar. Na situação descrita os alunos
devem obedecer ao limite de trancamentos permitido pelo Consórcio CEDERJ, portanto é
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permitido usar o termo “abandono do curso” enquanto não se encerrarem todas as
oportunidades descritas nos casos previstos pelo Estatuto e pelo Regimento Geral da
universidade responsável pelo curso. Sendo assim, o aluno só será considerado evadido quando
a sua situação no Sistema Acadêmico estiver como “matrícula cancelada”.
Embora os cursos de Licenciatura em Química e Licenciatura em Ciências Biológicas
estejam programados para ocorrer em 9 e 10 períodos semestrais consecutivamente, para
acomodar as mais distintas situações, eles podem ser adaptados em até doze semestres. Os
cursos oferecidos a distância foram estendidos em sua duração para auxiliar aos alunos que
encontram dificuldades quanto ao tempo que dispõem para estudar ou da capacidade de
organizar o tempo, da disciplina para seguir um cronograma pré-estabelecido ou do acúmulo
de disciplinas ao mesmo tempo etc
Sabe-se que o grau de exigência da universidade a distância é equivalente ao regime
presencial, contudo é preciso levar em conta que a dificuldade para o aluno a distância é maior,
pois têm que estudar sozinho e muitas vezes não pode comparecer ao polo, exceto no dia das
avaliações.
O quantitativo de alunos formados em 2013 é o mais significativo para os dois cursos
nos últimos 4 anos apresentados. Não se conhece uma justificativa conclusiva para essa
questão, mas é possível supor que alguns alunos, por virem transferidos de outras
universidades, ou por reingresso, tendem a deixar de cursar disciplinas já concluídas
anteriormente. Consequentemente, o aluno que, por exemplo, entrou em 2010 e não se
matriculou necessariamente no primeiro período pode ter agilizado a sua saída do sistema, o
que pode ter aumentado o número de formandos nos dois cursos em relação ao ano de 2013.
Contudo, é possível notar poucos alunos concluintes na maioria dos anos analisados, pois
alguns alunos estarão concluindo seus cursos em semestres não contabilizados a partir de seu
ano de entrada.
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Figura 2- Evasão dos alunos nos cursos de Licenciaturas em Ciências Biológicas e Química do
UENF/CEDERJ, todos os polos atendidos pela universidade no período de 2012 a 2015.
Fonte: http://sistacad.cederj.edu.br/polo_aluno_situacao.asp
Obs.: As porcentagens do gráfico foram calculadas a partir do total de alunos matriculados pelo total de
matrículas canceladas referentes a cada ano.
Tabela 6 - Relação de entrada e saída de alunos dos cursos de Licenciaturas em Ciências Biológicas e
Química do UENF/ CEDERJ todos os polos atendidos pela universidade nos últimos 4 anos.

Cursos / Ano de
Ingresso
Biologia
2012
2013
2014
2015
Química
2012
2013
2014
2015

Alunos
matriculados

Matrícula
cancelada

%

3991
4.415
4.698
4.914

430
441
425
468

11%
10%
9%
10%

1084
1089
904
701

85
122
89
114

8%
11%
10%
16%

Fonte: http://sistacad.cederj.edu.br/polo_aluno_situacao.asp
Obs.: As porcentagens do gráfico foram calculadas a partir do total de alunos matriculados pelo total de
matrículas canceladas referentes a cada ano.

Nota-se que existe um índice de evasão considerável presente nos dois cursos. Embora
a Figura 2 apresente que o número de evasão seja mais recorrente no curso química, os dados
da Tabela 6 apontam que os números de matrículas canceladas são quase que proporcionais
considerando o número de matriculados em cada curso. Contudo, verifica-se que o índice de
abandono nos cursos se dá na mesma grandeza. Os motivos da evasão podem estar ligados às
dificuldades encontradas pelos alunos no decorrer do curso por inúmeras razões, dentre elas,
questões relativas à ausência de pré-requisitos oriundos de sua formação no ensino médio,
tempo disponível para o estudo entre outras situações (MORAES, 2010)
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Nota-se que com relação às entradas de 2012 a 2015, os resultados referentes aos níveis
de evasão não são tão alarmantes, referenciando-se a questão do tempo de permanência do
aluno no sistema, uma vez que o curso de Ciências Biológicas tem duração de 5 anos, dividido
em 10 períodos, e o curso de Licenciatura em Química duração de 4 anos e meio, podendo ser
estendidos, num seguimento de eliminação de créditos de acordo com sua disponibilidade de
tempo e de estudo.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os discentes matriculados nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e
Licenciatura em Química oferecido na UENF /CEDERJ são predominantemente adultos. Após
a coleta de dados, constatou-se que 74 % deles tinham de 26 a 50 anos. Verificou-se a partir das
informações coletadas, a procura de uma parcela da população adulta, pelo Ensino Superior
público, conforme tabela a seguir.
Tabela 7 - Perfil etário dos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em
Química .

Faixa etária

Licenciatura em

Licenciatura

Total

Ciências Biológicas

em Química

19 a 25 anos

8

12

20

26 a 30 anos

8

6

14

31 a 35 anos

6

4

10

36 a 40 anos

7

2

9

41 a 45 anos

7

4

11

46 a 50 anos

6

0

6

Acima de 50

5

1

6

Total

47

29

76

Fonte: dados da pesquisa/elaborada pela autora.

A organização dos dados, assim como seu conteúdo provou a busca por uma formação
universitária que talvez corrobore com os estudos de Vieira (2007), ao levantar a hipótese de
que o número de matrículas para esse nível cresce por que os estudantes pretendem ampliar sua
escolarização em função do competitivo mercado de trabalho.
Quanto a trajetória escolar, foi possível perceber que os alunos possuíam um perfil bem
diversificado, que vai desde concluintes do ensino médio, até as pessoas que estavam há muito
tempo sem estudar. Independente da história educacional almejavam ser futuros profissionais
da educação. Desse modo, a oferta dos cursos de nível superior na modalidade a distância
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talvez por um lado, absorva estudantes que desejam ampliar seu tempo de estudo e por outro,
traga de volta para as instituições educativas, cidadãos que já haviam concluído o ensino médio
há muito tempo, o que de certo modo, explica e determina a matrícula de estudantes com mais
de 26 anos de idade. Em relação ao sexo dos pesquisados, constatou-se que nos curso
analisados havia um maior número de matrículas entre as mulheres, como segue a tabela
abaixo:
Tabela 8- Demonstrativo por sexo dos alunos dos cursos de Licenciatura em Biologia e Licenciatura
em Química.

Sexo

Licenciatura em
Ciências Biológicas

Licenciatura
em Química

Total

%

Masculino

13

9

22

29

Feminino

34

20

54

71

Total

47

29

76

100

Fonte: dados da pesquisa/elaborada pela autora.

Verifica-se que cerca de 2/3 do número total de matriculados era do sexo feminino. Tal
fenômeno pode estar relacionado diretamente à questão contemporânea do protagonismo da
mulher na busca pela capacitação profissional. Estudos relatam que nos últimos anos a mulher
vem galgando o seu espaço no mercado de trabalho e como consequência disso o mercado tem
exigido uma maior capacitação delas. Como estratégia de busca, a educação a distância surge
como uma oportunidade para se capacitarem, pois existe a possibilidade de conciliar os estudos
com suas demais ocupações, dentre elas o trabalho (SOUZA et al., 2012).
No que diz respeito à renda familiar dos discentes da pesquisa, foi possível verificar que
mais de 46% são de famílias pouco favorecidas economicamente, pelo fato de a renda ser de 1
a 2 salários mínimos, como é possível verificar na tabela a seguir:
Tabela 9- Renda familiar dos alunos dos cursos de Licenciatura em Biologia e Licenciatura em
Química.

Renda Familiar

Licenciatura em
Ciências Biológicas

Licenciatura
em Química

Total

1 a 2 salários mín.

26

9

35

3 a 4 salários mín.

14

11

25

5 a 6 salários mín.

4

5

9

7 ou mais

3

4

7

Total

47

29

76

Fonte: dados da pesquisa/elaborada pela autora.
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Possível inferir também que quanto aos cursos, o grupo com menor poder aquisitivo
são os licenciandos em ciências biológicas que contabilizam mais de 34% do total da amostra.
Além da renda familiar, descobriu-se que uma parcela considerável dos estudantes
contribuem economicamente com a posição da renda da família. No que concerne a tipo de
ocupação desempenhada pelos sujeitos parece diversificada, como é possível constatar com a
figura abaixo:

Figura 3 - Profissões dos estudantes dos cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas e Licenciatura em Química.
Fonte: dados da pesquisa/elaborada pela autora.

Os dados nos permitem concluir que do total de respondentes, 72% dos alunos, (55
alunos de um total) exercem alguma atividade laboral. Um outro dado relevante, é que alguns
alunos já desempenham alguma função na área da educação, o que configura numa postura de
continuidade dos estudos pela categoria. Além disso, 26% são oriundos de escolas públicas,
fato perceptível por receberem uma bolsa de auxílio financeiro universitário, denominada
“auxílio cotas” (destinado aos oriundos de escolas públicas) e vivem em média com uma renda
familiar que varia entre um a quatro salários mínimos em sua maioria.
Segundo informações obtidas através do questionário aplicado às coordenações de
cursos o perfil dos alunos da Biologia é heterogêneo, composto de professores, bolsistas e por
outros profissionais que em sua maioria trabalham na iniciativa privada, já no curso de
Química não possuem informações concretas sobre o perfil dos seus alunos, porém notam que
muitos alunos já possuem um curso superior e retornam para obter a licenciatura em química.
Sobre a relação entre o desempenho dos alunos no curso e sua atuação profissional Reis
(2016), aponta que aqueles estudantes que desenvolvem atividades relacionadas às suas áreas
de estudo, como estágio, monitoria ou iniciação científica apresentam dificuldades menores.
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Para ela, essas atividades permitem o “financiamento dos estudos, enriquecem o histórico
escolar e propiciam ainda o acesso a recursos com o computador, internet e impressora” (REIS,
2016, p.78). Na visão da pesquisadora, as bolsas de monitoria e iniciação científica, estendem a
relação com o universo acadêmico, o que é produtivo à trajetória acadêmica, mas essa não é a
realidade da maior parcela dos estudantes, que em geral, realizam atividades laboriosas
parciais ou completamente distantes da sua área de formação ou até mesmo não exercem
nenhuma atividade que é o caso apresentado nesse estudo, como auxílio cotas.
Um grupo considerável dos entrevistados é constituído de trabalhadores que só
poderiam cursar a graduação em curso noturno, visto que necessitam do trabalho que realizam
durante o dia para sua sobrevivência, logo, exercem atividade remunerada. Nessa perspectiva,
de acordo com Reis (2016):
Na busca por condições de permanecer materialmente na universidade,
alguns estudantes podem, também, abrir mão de vivenciar a universidade em
plenitude para poder trabalhar e essa escolha tem impactos na permanência
simbólica, já que repercute de forma distinta sobre o desempenho e sobre a
vida acadêmica. Aqueles envolvidos em atividades que lhe consomem grande
parte do tempo e que não mantém qualquer ligação com a área de estudos,
enfrentam grande dificuldade em conciliar os estudos com o trabalho, pois o
tempo para se dedicarem à leitura de textos e a realização dos trabalhos
acadêmicos é exíguo, o que contribui para alguns resultados insuficientes e
atraso no curso (p.77).

No quadro geral de profissões dos investigados vê-se que as exercidas pelos estudantes
são em sua maioria na área do magistério, funcionalismo público e de cargos técnicos.
Portanto, no que tange ao nível da perspectiva profissional, pode-se supor que, o curso de
licenciatura poderá representar para os alunos que já atuam como professores uma
complementação em sua formação e/ou proporcionará habilitação para o trabalho com
disciplinas específicas da área da Biologia e da Química, já para os demais estudantes que
atuam em outras profissões é uma nova possibilidade para oportunidade de trabalho. Dos
entrevistados, 21% disseram já ter uma graduação. Além das questões apresentadas acima,
nota-se que os estudantes possuem uma perspectiva que se sustenta no entendimento de que um
futuro melhor tem como base a dedicação em sua educação. Sobre esse assunto, Moraes (2010)
ressalta que:
[...] vivemos numa época em que mudam velozmente a natureza da “maioria
dos trabalhos” e o perfil das “técnicas relevantes” para a sua execução.
Assim, não muda apenas o repertório das “habilidades de finalidades gerais”
que o sistema educativo tem de prover. Muda também a forma e os ritmos de
sua provisão. Notemos, por exemplo, a grande mudança na longevidade e na
idade ativa das pessoas. Associado a mudanças econômicas tecnológicas e
organizacionais, esse fator torna cada vez mais importante a educação ao
longo da vida, a formação permanente ou a educação contínua. A EaD tem
muito a dizer sobre a provisão dessas capacidades (p.13).

86

Do ponto de vista pedagógico, intencionou-se verificar que tipo de relação os sujeitos
mantinham com a pesquisa e a biblioteca da instituição na qual estavam matriculados e os
dados revelaram que utilizam a biblioteca, como demonstra as figuras a seguir:

Figura 4 - Informações referentes a relação que os sujeitos mantinham
com a pesquisa.
Fonte: dados da pesquisa/elaborada pela autora.

Em relação a aquisição/busca de material para estudos, os dados nos permitiram inferir
que na maioria das vezes, a aquisição/busca ocorre via internet. É preciso destacar que os
alunos não informaram que utilizavam a biblioteca para outros fins.
Na opinião dos alunos, quanto à estrutura física ofertada no polo, oferece condições
adequadas e satisfatórias, pois 100% dos polos possuem biblioteca. No que se refere ao modo
de utilização da estrutura percebeu-se que 85% frequenta a biblioteca, ao ponto que 61% dos
alunos buscam ir à biblioteca geralmente sozinhos, sem a companhia dos colegas ou tutores,
conforme mostram os dados, 75% dos discentes disseram que o acervo de livros da biblioteca
atende as suas necessidades. Os outros 25% dos alunos apontam que tentam superar o
problema do material insuficiente, desenvolvendo estratégias para realização de suas
atividades e quando não conseguem suprir essas necessidades, buscam adquirir materiais
impressos por conta própria.
No que concerne ao acervo da biblioteca, parece um importante fator para aqueles
alunos que possuíam baixo poder aquisitivo. Eles viam na biblioteca, o seu único meio de
consulta confiável para aprofundamento dos conteúdos, como nos mostram as palavras de Reis
(2016),
Diante da escassez de recursos da família, são criadas estratégias e realizadas
práticas para garantir a “sobrevivência” material na universidade. Tais
práticas podem ser institucionais, representadas pelos recursos que ela
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disponibiliza (bolsa de monitoria e iniciação científica, como também uso do
acervo da biblioteca ou informais, tais como a busca de ajuda material nas
configurações em que estes universitários estão inseridos) (p. 77).

De acordo com a pesquisadora citada, a biblioteca emerge como uma estratégia do
ponto de vista material, imprescindível para alguns alunos permanecerem e, portanto, concluir
seus estudos.
Ainda sobre a estrutura física reservada pela instituição para frequência dos alunos
matriculados nos cursos de licenciatura, está a sala de informática, suas condições e modos de
uso pelos alunos. Na tabela abaixo é possível verificarmos alguma informações sobre as
questões.
Tabela 10 - Informações referentes às salas de informática dos polos pesquisados.

Sobre a sala de informática

Sim (%)

Não (%)

Tem sala de informática no seu polo?

100

0

Se sim, possui acesso à internet?

95,9

4,1

Se sim, os computadores estão em bom estado?

89,3

10,7

Se sim, você os utiliza?

57,5

42,5

Fonte: dados da pesquisa/elaborada pela autora.

Analisando os dados informados pelos licenciandos, verificou-se na tabela 9 que os
alunos não enfrentavam obstáculos relacionados à estrutura física, equipamentos e recursos
tecnológicos como a internet. Sobre essa temática, Maia e Meirelles ( 2003 citado por
ANDRADE, 2010, p. 41) consideraram a tecnologia utilizada na educação a distância,como
chave no processo de preservação ou não dos alunos matriculados nos cursos.
5.1 Apontamentos e estratégias de permanência na EaD na visão dos licenciandos dos
cursos de Biologia e Química.

Quanto às questões levantadas à permanência dos alunos matriculados na EaD,
categorizou-se de 5 maneiras a importância dada pelos alunos: i) As relações sociais tecidas no
ambiente acadêmico e virtual; ii) A família; iii) Método EaD; iv)Vontade própria; e v)
Necessidade profissional.
Para a análise dos dados, considerou-se uma classificação que seguiu a seguinte ordem:
1º lugar seria o fator mais importante e o 5º lugar o fator menos importante.
Nesse contexto, quanto à classificação dos alunos, para 31,6% dos alunos a questão
denominada “vontade própria” emergiu como a mais importante, estando em 1º lugar entre os
fatores apresentados. Do total de pesquisados, 6,6% disseram que “as relações sociais tecidas
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no ambiente acadêmico e no virtual” estaria como um dos fatores menos importantes na
perspectiva de ajudar a esse aluno a permanecer no espaço acadêmico, ficando em 5º lugar.

Figura 5- Fatores que contribuem para a permanência dos alunos nos cursos
de graduação a distância por grau de importância atribuído por aluno.
Fonte: dados da pesquisa/ elaborada pela autora.

Observa-se, a partir dos dados apresentados na figura anterior, que a questão da vontade
própria está relacionada aos aspectos motivacionais e relativos à autonomia do estudante, que
são pontos considerados significativos e relevantes para a permanência destes alunos no curso.

Figura 6- Motivos que auxiliam a um aluno a permanecer nos cursos de graduação a
distância.Fonte: dados da pesquisa/elaborada pela autora.

No que diz respeito aos motivos pelos quais os alunos permanecem nos cursos de
graduação a distância analisados na figura 6, identificaram-se os seguintes: i) Localização dos
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polos; ii) Organização do sistema de ensino; iii) Disponibilidade de tempo; iv)Habilidade com
tecnologias; v) Identificação com o curso escolhido.
Nas análises dos dados coletados, verificou-se que a maior parte dos alunos julgou ser
de natureza material o principal motivo para a permanência. Um terço dos respondentes,
perfazendo um total de um pouco mais de 30% (30,3% para ser mais exato) declarou que o
principal motivo para sua permanência seria a “localização dos polos”. Em contrapartida, o
item que menos impacta na permanência dos alunos foi a “identificação com o curso
escolhido” (10,5%), ficando em 5º lugar.
Desse modo, dentre os motivos que mais auxiliavam os alunos a permanecerem nos
cursos a distância foco dessa pesquisa de mestrado, encontramos a “localização dos polos”
como motivo em destaque. Para Andrade (2010), o polo presencial é o primeiro parâmetro do
curso para o aluno. Ainda que seja um curso a distância, é no polo que o aluno busca ajuda
administrativa e acadêmica. Nele buscam desde profissionais como, o coordenador, secretaria,
tutor, além da infraestrutura, biblioteca ou do laboratório de informática. Dessa forma, vê-se
uma maior necessidade de atenção das instituições ao planejarem e instalarem seus polos, uma
vez que podem influenciar diretamente na permanência dos estudantes no curso. Sendo assim,
a “identificação com o curso escolhido” se mostrou o fator de menor impacto no processo de
permanecer dos estudantes matriculados na modalidade a distancia.

Figura 7- Motivos que fazem os alunos se orgulharem de seu curso.
Fonte: dados da pesquisa/elaborada pela autora.

Nos motivos que fazem os alunos se orgulharem de seu curso analisados e
categorizados (APÊNDICE D) na figura 7 identificaram-se os seguintes: i) A qualidade do
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curso; ii) Formação em uma universidade pública; iii) Autonomia oferecida; iv) Exigência
acadêmica; v) A tutoria; vi) Outros.
Verificaram-se como relevantes, a “qualidade do curso” (22,4%) e a “formação em
universidade pública” (17,1%). Os dados corroboram com estudo de Cislaghi e Luz Filho
(2009 citado por FUIZA & SARRIERA, 2013) sobre a permanência discente nas Instituições
de Ensino Superior brasileiras, dado que a percepção que o estudante tem da qualidade do
curso, decorrente da formação que recebe e utilidade do diploma correspondente, estão diante
do esforço necessário para manter seu vínculo na intenção de concluir o curso e/ou intenção de
exercer a profissão.

Figura 8-Fatores que incomodam os alunos num curso a distância.
Fonte: dados da pesquisa/ elaborada pela autora.
Obs.: dados categorizados- APÊNDICE E.

Embora os alunos tenham relatado orgulho de seu curso devido à qualidade e sua boa
formação, 27,6% disseram que a Tutoria oferecida os incomodam. A questão revela um fator
preocupante para o estudo sobre o suporte oferecido ao aluno, uma vez que na EaD é preciso
ter esse suporte para buscar conteúdos e desenvolver o conhecimento.
Alguns alunos residem distante do seu polo e encontram dificuldades em participar das
tutorias presenciais, por isso contam apenas com o suporte das tutorias a distância, portanto não
basta uma reprodução do que ocorre na modalidade presencial para o ensino a distância, faz-se
necessário pensar em novas possibilidades de ensino que vão além da simples utilização das
novas tecnologias e dos recursos pedagógicos disponibilizados na plataforma e considerar
outras estratégias de comunicação e mobilização dos alunos, conforme destaca Gallo (2008):
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“a adoção de um novo paradigma do saber significa, ao mesmo tempo, outras possibilidades de
abordagens do próprio conhecimento” (p. 27). Sendo assim, há necessidade de mediação capaz
de favorecer a aquisição do conhecimento e de envolver os sujeitos nos processos de
aprendizagem.
7,9% dos licenciandos disseram sentir carência da interação com o professor,
característica esta trazida da trajetória do ensino presencial. Nas tutorias presenciais, o aluno da
modalidade a distância pode diminuir a ausência do professor, com a a distância que atende via
telefone na universidade e/ou internet, por meio da plataforma por 10 horas semanais. No
entanto, mesmo assim, torna-se difícil a adaptação do aluno que sempre utilizou o ensino
presencial. Outro fator para acomodação de alguns alunos é não dispor de computadores em
casa, só utilizando-os no polo (42%), quando possível, uma vez que nem sempre encontram
facilidade de ir até o polo.
Os momentos de convivência para troca de experiências tornam-se difíceis na
modalidade a distância, uma vez que existe, nas turmas uma diferença acentuada das realidades
de suas vidas, como alunos que moram em outros municípios e/ou não frequentam as tutorias
de todas as disciplinas, já que apenas uma parte da aprendizagem é feita obrigatoriamente de
forma presencial, por meio de atividades práticas e de trabalhos coletivos nos laboratórios dos
polos. Assim, a decisão típica desses alunos é adquirir o material impresso e estudarem
sozinhos. Alguns recorrem a tutoria a distância, quando possuem os meios para acessá-la,
podendo ser este um fator decisivo para o desinteresse do aluno, que se sente sozinho e sem ter
com quem contar. A seguir uma amostra:
Acho que é o sentimento de solidão que a distância causa. Apesar de fazer
parte do processo, é um desafio (Aluno 21, grifo nosso).
A falta da vivência social, da troca entre os alunos de vários cursos, como
existe numa universidade presencial. Sempre comento a falta que faz uma
cantina no meu polo, não pela comida em si, mas pelo espaço de convivência
que levam a uma troca de informação, de forma informal e espontânea entre
os alunos (Aluno 43, grifo nosso).
Às vezes me sinto sozinha, sem contato físico da universidade e colegas
de turma, não criamos vínculo (Aluno 62, grifo nosso).

No ângulo da avaliação, 11,8% expressaram insatisfação com o método avaliativo.
Existe uma dificuldade maior por parte do aluno a distância a adaptação ao processo, o que
resulta em aflição. Este processo é diferenciado do presencial por conter duas formas de
avaliação (ADs e APs) e, ao todo, serem 4 avaliações em cada disciplina. Acostumados a
critérios de avaliação diferentes, o aluno a distância precisa habituar-se ao processo relatado.
Segundo Viera (2007), a exigência das ADs e APs parte de uma regulamentação estipulada
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pelo MEC, e todo o processo precisa decorrer de forma igual para todos os cursos e todas as
disciplinas, sem exceção. Por desconhecer essa questão, alguns alunos maifestam seu
descontentamento. A fala merece ser evidenciada:
Por vezes a cobrança feita a nós, alunos, é muito grande. Não analisam nossa
realidade antes de realizarem 5 práticas por disciplina, por exemplo: ao
serem aplicadas 4 provas no mesmo fim de semana (extremamente
cansativo!) e entregas de ADs no mesmo fim de semana de APs (isso é
covardia!) (Aluno 58, grifo nosso).

Na pergunta referente aos motivos que levam à permanência no curso (Figura 10)
foram disponibilizadas 5 maneiras de respostas: “i) Está interessado no certificado, ii) Está em
busca de conhecimento, iii) Está buscando seu direito à educação iv) Busca satisfazer uma
necessidade pessoal e v) Todas as opções.

Figura 9- Motivos que levam a permanência dos alunos no curso.
Fonte: dados da pesquisa/elaborada pela autora.

Observa-se, que 73,7% dos licenciandos consideram todas as questões dadas acima
como pertinentes para a sua permanência. As situações convergem com o fator dos sujeitos já
estarem no mercado de trabalho (72,4%), e necessitam de formação, atualização e em alguns
casos o próprio diploma. Os elementos conhecimento e aprimoramento abrangem aqueles que
informaram que estudam, pois querem obter mais conhecimentos ou aperfeiçoamento. Os
dados demonstram que a educação a distância é vista como uma forte possibilidade para o
desenvolvimento na formação e capacitação do profissional, através de um processo educativo
no qual a aprendizagem é concretizada mesmo com separação física entre alunos e professores
(HACK, 2011).
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Figura 10- Dificuldade para permanecer no CEDERJ para os alunos.
Fonte: dados da pesquisa/elaborada pela autora.

Quanto à questão levantada sobre à dificuldade para permanecer organizou-se da
seguinte maneira a importância dada pelos alunos: i) A maneira como os conteúdos são
apresentados, ii) Relação professor/tutor/aluno; iii) Relação com os colegas de turma tecidas
no ambiente acadêmico e virtual; iv) O horário do atendimento telefônico; v) Desconsideração
comigo (meu modo de ser); vi) Não tenho nenhuma dessas dificuldades; e vii) Outros.
As principais queixas relatadas pelos estudantes em “outros” foram: falta de tempo para
estudar devido a compromissos de trabalho/ família e falta de comprometimento dos polos e
tutores, segundo um dos licenciandos: “Alguns tutores em determinadas disciplinas se quer
vão ao polo”.
Nas dificuldades apresentadas por eles para permanecerem, foram apontadas “a
maneira como os conteúdos são apresentados” e “a relação Tutor/Professor/Aluno”, como
questões relevantes. Observa-se que os pontos assinalados como difíceis estão relacionados à
maneira de organizar o curso, exemplos: avaliações elaboradas em desacordo com o material
didático; encontros presenciais restritos à aplicação de provas; e discordância na atuação dos
tutores. De acordo com Andrade 2010, “... os alunos avaliam positivamente a adequação do
conteúdo a suas expectativas, bem como a importância do material didático para sua
aprendizagem; pode-se dizer que a interação entre aluno e conteúdo é positiva, e, deve ser
observada como estratégia para permanência do aluno”.
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Figura 11- Estratégias utilizadas pelos alunos para permanecerem.
Fonte: dados da pesquisa/elaborada pela autora.

Diante das dificuldades apresentadas pelos alunos na pergunta anterior (Figura 11),
categorizamos de 8 maneiras (APÊNDICE F) as estratégias utilizadas pelos alunos para
permanecer: i) Busco estudar mais, ii) Busco outros meios de estudo; iii) Procuro ajuda dos
colegas; iv) Busco as Tutorias Presenciais e a distância; v) Busco os professores nas
universidades presenciais; vi) Inscrevo-me em poucas disciplinas; vii) Não tenho dificuldades,
viii) Outros (7,5%).
Os alunos que divulgaram enfrentar alguma dificuldade para permanecer, contam as
estratégias utilizadas por eles para dar continuidade ao curso: i) Busco outros meios de estudo
onde estão registradas as falas: “Busco outras formas de estudo, como vídeo aulas na internet”;
“Tiro dúvidas com apenas alguns colegas que tenho, conversamos pelo whatssap”; ii) “Busco
estudar mais” destacando também as falas: “Estudo de 2 à 3 horas por dia uma disciplina por
dia. O assunto que me interessa eu busco pesquisa-lo a fundo”; “Procuro estudar mais e
encontrar meio para melhorar”.
A análise do conteúdo das declarações demonstra a interação discente à permanência
no curso. Pode-se entender que há uma motivação inerente a esses alunos, que se torna
fundamental para essa interação, ajudando-os na realização de trabalhos ou para a
compreensão do conteúdo.
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5.2 Análise das razões para permanência
Apesar de 53% dos sujeitos serem casados e 72% exercerem atividades laborais, quanto
ao tempo relacionado ao trabalho e responsabilidades familiares, esse fator não se mostrou
como agravante para a permanência desses alunos. Porém, ainda há necessidade de um estudo
mais conclusivo na verificação sobre a influência negativa da atividade profissional para
permanência dos discentes.
A convivência e a formação de grupos de estudos entre os alunos se torna complexo
pela diferença acentuada das realidades de vida que se apresentam nas turmas de cursos na
modalidade a distância. Verificou-se nessa pesquisa a ausência de relatos a respeito do trabalho
coletivo fora do momento de aula, posto que muitos exerçam atividades laborais, o que
dificulta a constituição de grupos de estudo. Este ponto gera dificuldade à proposta de trabalho
participativo e, por conseguinte, diminui-se a chance de construção coletiva do conhecimento
considerados essenciais no incentivo à permanência dos estudantes.
É sabido que no aspecto interação professor/ tutor/aluno, o contato oportuniza a
parceria no processo que se concebe a partir das atividades em sala de aula. Por esse ângulo, o
professor desponta com significado valoroso no processo de ensino-aprendizagem, dado que,
no ensino dos conteúdos específicos de sua disciplina, ele realiza o intermédio entre o aluno e o
conteúdo, resultando numa melhor identificação do aluno com a dimensão do conhecimento.
Essa situação, também foi uma das categorias consideradas impactantes para a permanência
escolar.
Um quantitativo marcante de alunos exteriorizou sua inquietação quanto às avaliações,
solicitando menor sobrecarga de conteúdos contidos nas avaliações presenciais e a redução de
avaliações marcadas para o mesmo final de semana ou até no mesmo dia. Essas e outras
dificuldades vão se acumulando, gerando o desânimo e, por conseguinte, o desinteresse,
contribuindo para que muitos desistam. Os dados nos permitem concluir que alguns problemas
de ordem pedagógica, podem ser facilmente resolvidos, se houver redirecionamento dessas
práticas repensando numa melhor forma de se organizar essa problemática.
Em matéria de mudanças por parte dos responsáveis em gerir os cursos, sabe-se que
existe um bom trabalho sendo feito. A coordenação da Licenciatura em Biologia informou que
desde o surgimento do curso várias mudanças na matriz curricular foram feitas, no sentido da
busca por melhorias no atendimento aos estudantes. A última modificação foi feita na grade
que ainda está em curso, além de mudanças na estrutura da sala de tutoria a distância, dinâmica
de interação entre a coordenação, equipe de tutoria, polos e alunos. No curso de Licenciatura
em Química, a alteração mais significativa na matriz curricular começou a ser feita a partir do
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primeiro semestre de 2016 e foi plenamente implantada no primeiro semestre de 2017 no que
diz respeito a nomenclatura, ementas, conteúdo das disciplinas do núcleo de química do curso.
Os dois cursos pesquisados possuem pontos bem parecidos em termos de dificuldades
enfrentadas, com suas devidas exceções. As dificuldades do aluno à distância são
potencializadas pela ausência do contato direto professor/aluno, uma vez que a ação
pedagógica é mediada pelo tutor presencial e pela tecnologia. A presença física do professor e
dos colegas de turma ainda representa um forte fator de estímulo à permanência.
Assinala-se que a modalidade a distância possui um perfil que ainda pouco favorece o
aluno, pois se distingue do referencial escolar que o aluno traz consigo. O aluno a distância
precisa dispor de autodeterminação, autodisciplina e capacidade de adaptação ao
desconhecido. Deste modo, quando o aluno consegue se adaptar a esses desafios,
possivelmente se tornará um indivíduo mais capaz para persistir pelo seu ideal.
É notável que o aluno com tempo disponível para comparecer as tutorias e aos
laboratórios em dias de prática tende a sobressair e conseguir sucesso. Os alunos que estão
mais próximos fisicamente dos polos e podem manter contato diário com os tutores e colegas
de turma têm mais possibilidades de tirar suas dúvidas e formar grupos de estudos para facilitar
sua aprendizagem. Diante desse fato, infere-se que o rendimento do aluno parece ter relação
com a disponibilidade e dedicação do aluno com relação ao curso. Segundo a coordenação do
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas durante sua experiência de trabalho, foi
observado que os maiores motivos para não permanência dos alunos foi falta de tempo para
estudar e dificuldades no curso. O curso de Licenciatura em Química ainda não fez um
levantamento a respeito dessa questão.
Observando os dados apresentados, compreende-se que a permanência, pode estar
atrelada aos requisitos adequados para apoio ao aluno, como o auxílio e a presença do
professor, a identificação com o espaço físico representativo da escola, o qual o aluno sempre
teve referência desde o início de sua trajetória escolar e convívio com os colegas.
Os dados fornecidos pelos entrevistados nos leva a acreditar que o meio externo ao
processo é mais decisivo que o meio interno, ou seja, gerir os conflitos, os problemas diários,
seja em questões de conteúdo, ou a complicada relação trabalho/estudo e muitas vezes família
(MILETO, 2010). Apesar destes elementos serem pertinentes ao sistema educacional em geral,
se mostram como fatores relevantes para a permanência na modalidade de ensino a distância.
Pode-se observar através da ótica dos alunos que o ensino a distância oferecido pelo
CEDERJ precisa rever a questão da comunicação interativa de trabalho entre as pessoas seja
no espaço físico, seja no espaço virtual. Boa parte do contingente de alunos entrevistados
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apresenta a difícil interação com os atuantes do processo ensino-aprendizagem, ou seja, alunos,
tutores e coordenadores de disciplina e outros. Os responsáveis pelas coordenações dos
respectivos cursos reforçam apresentando sugestões de melhorias com relação aos cursos
UENF/CERDERJ, em destaque a fala da coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas:
Um maior envolvimento dos coordenadores das disciplinas com a melhoria
dos cursos, com a capacitação dos seus tutores e atendimento aos seus alunos.
Acho fundamental que o coordenador de disciplina vá aos polos e conheça a
realidade dos alunos dos cursos a distancia e atue para que a qualidade do
curso melhore. Os cursos a distancia precisam de uma dedicação maior por
parte destes coordenadores do que os cursos presenciais. É fundamental que a
universidade como um todo se aproprie desses alunos e dê a atenção que eles
merecem. Isso passa pela institucionalização dos cursos a distancia e o
reconhecimento de que estes são cursos da universidade e não do CEDERJ.
Que o CEDERJ passe a ser um núcleo de apoio às universidades.

A fala da coordenadora do curso de Ciências Biológicas corrobora com a pesquisa
realizada por Santos (2012), na UERJ/CEDERJ que mostra que a qualidade do exercício
profissional do tutor depende diretamente da relação construída com seu coordenador de
disciplina. Para a autora, “se a relação é dialógica, coparceira, as práticas fluem com mais
qualidade se aproximando mais da docência on-line”. Em sua análise as práticas são mais que
uma tutoria a distância de esclarecimento de dúvidas dos alunos “relacionados aos conteúdos e
atividades disponibilizados no material institucional e da administração burocrática de
cronogramas com datas de exames, avaliações ou atividades de autoestudo”.
Como ressalvam os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância
(2007, p.7): “Apesar da possibilidade de diferentes modos de organização, um ponto deve ser
comum a todos aqueles que desenvolvem projetos nessa modalidade: é a compreensão de
EDUCAÇÃO como fundamento primeiro, antes de se pensar no modo de organização: A
DISTÂNCIA”.
5.3 Uma breve análise das características dos alunos afastados do curso de Licenciatura
em Química UENF/CEDERJ
Durante a pesquisa, buscou-se também questões ligadas ao afastamento dos alunos para
que fosse possível o entendimento dos fatores que estão levando a permanência daqueles que
ainda estão nos cursos de Licenciatura da UENF/CEDERJ. Contudo, não foi possível a
obtenção das informações referentes ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas devido a
questões de acesso aos contatos pessoais dos alunos que deveriam ser disponibilizados pela
Secretária Acadêmica do CEDERJ à coordenação de curso vigente no momento da pesquisa.
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Foi enviado o link do questionário de pesquisa para os e-mails pessoais de 400 alunos, no
entanto foram obtidas somente respostas de 12 discentes. Muitos dos e-mails estavam
desatualizados e retornaram, não chegando aos destinatários.
No material coletado, analisou-se apenas os dados de 12 estudantes cujas informações
estavam completas. A maior parte do contingente era de jovens e adultos casados e possuíam
filhos. Em sua maioria, eram do sexo masculino (58,3%) e estudavam e exerciam alguma
atividade laboral (Tabela 11).
Tabela 11- Caracterização dos alunos afastados pertencentes
a Licenciatura em Química.

Caracterização

Nº de alunos

%

Masculino

7

58,3%

Feminino

5

Sexo

41,7%

Estado Civil
Solteiro

5

41,7%

Casado ou vive junto

7

58,3%

Trabalha e estuda

7

58,3%

Apenas estuda

5

41,7%

Trabalho

Fonte: Dados da pesquisa.

Do total de alunos 66,7%, estavam com a matrícula trancada e 33,3% com a matrícula
cancelada. O que quer dizer que 8 alunos estão afastados temporariamente e 4 estão desligados
do sistema, sendo considerados desistentes. Destes, 53,8% estavam no 1º período; 30,8%, no
2º período e 15,4%, no 4º período. De acordo com as informações obtidas através do
questionário aplicado à coordenação do curso de Química, existe o conhecimento de que são
diversos os motivos para as desistências, mas a administração do curso ainda não possui um
estudo específico, para averiguação das causas do abandono.
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Figura 12- Situação dos alunos afastados do curso de Licenciatura em Química.
Fonte: dados da pesquisa/elaborada pela autora.

Os alunos desligados temporariamente informaram ser “por motivos financeiros”
(22,2%); “de problemas com o trabalho” (22,2%); “por optar por outro curso” (22,2%) e “não
ter se adaptado com o curso a distância (33,3%) (APÊNDICE G). Os alunos desistentes
apresentaram como motivos para o abandono: “estar com problemas financeiros” (25%), “não
ter mais interesse pelo curso” (25%) e “ir fazer outro curso” (50%) (APÊNDICE H). Andrade
(2010, p.109), em seu trabalho aponta as causas assinaladas na literatura de Walter (2006), que
nos leva a compreender os dados apresentados em questão: “[...] o contexto no qual o aluno
está inserido contribui significativamente para sua permanência no curso, logo, problemas
pessoais, sobrecarga no trabalho, mudança de localidade e estrutura familiar são pontos críticos
para a continuidade do aluno no curso [...]”.
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Figura 13- Motivos do desligamento temporário.
Fonte: dados da pesquisa/elaborada pela autora.

Figura 14- Motivos de desistência do curso.
Fonte: dados da pesquisa/elaborada pela autora.

Ao longo desse estudo e das características apresentadas, constatou-se que existe um
diferenciado perfil para os estudantes da modalidade à distância. Na pesquisa de Vieira
(2007), a autora apresenta três categorias de aluno na modalidade a distância:
1) o que não se adaptou ao sistema e desistiu, evadindo-se; 2) o que acha que
poderá fazer o curso a longo prazo e mantém o coeficiente de rendimento
baixo por se matricular em disciplinas que não tem condição de concluir ao
mesmo tempo, provocando o abandono; 3) o que se adaptou ao sistema,
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gerencia bem o seu tempo e faz o curso em quatro anos, tendo ao final, além
da conclusão de um curso de graduação, construído de forma autônoma seu
conhecimento, superando as dificuldades, vencendo os obstáculos, sendo
sujeito de sua aprendizagem (p.72).

A evasão na modalidade retrata, por um lado, o isolamento no ato de estudar somado,
muitas vezes, à diferença dos conteúdos ensinados no ensino médio, de maneira especial nesse
estudo, nos que se referem à Química, e, de outro, e muitas vezes, à impossibilidade de acesso
à única via que poderia facilitar o processo ensino-aprendizagem, que é a comunicação entre os
agentes do processo, motivando o aluno a prosseguir (TINTO, 2006).
Segundo o coordenador do curso de Química a equipe trabalha em conjunto com
relação a melhorias para o atendimento pedagógico aos alunos: “Todas as melhorias são
pensadas anualmente e implantadas assim que possível - como existe uma diversidade grande
na formação de base dos alunos a tendência é gerarmos o máximo de atividades e os alunos
podem ter a oportunidade de estudar através de diversos mecanismos e não um sistema
estático”.
Os motivos que levaram os alunos à escolha do curso segundo os dados obtidos no
questionário foram: i) Atuava na área e gostaria de maior capacitação (33%), ii) Porque me
identifiquei com a química (25%), iii) Por ser EaD, pois trabalho(25%) e iv) Por motivo
aleatório (16,7%).
Nos estudos de Andrade (2010) e Tinto (2001), os alunos que ingressam na
universidade variam em sua clareza e intensidade de propósitos. Muitos os alunos começam a
faculdade com apenas uma vaga noção de suas escolhas. Mas como incertezas com relação aos
objetivos de carreira são comuns na maioria dos alunos de graduação, as dificuldades surgem
quando estão em curso. Se as expectativas com relação ao curso não forem atendidas, é
possível minar a vontade dos estudantes para realizar o trabalho necessário para permanecer na
universidade.
Com relação ao recebimento de algum tipo de bolsa ou auxílio financeiro universitário,
83,3% dos alunos disseram não receber nenhum tipo de bolsa e 16,7% tinham bolsa auxílio
cotas. Para um terço dos sujeitos a bolsa tinha um significado importante para sua permanência
no curso. Partes deles relataram que o dinheiro da bolsa auxiliava no transporte e também na
alimentação. Destaca-se uma das falas mencionadas: Para permanecer necessitaria estar
trabalhando ou uma bolsa que pagaria minha condução até o polo. Os dados vão de encontro
com os estudos de Reis (2016) que diz: os estudantes que necessitam trabalhar terminam
excluídos, não pertencendo as inúmeras atividades que auxiliam a imersão na nova cultura
universitária. Este cenário nos sinaliza a realidade dos estudantes aspirantes a um diploma
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universitário e que fazem frente a inúmeras dificuldades que não podem ser esquecidas nas
pesquisas.
Na visão dos alunos afastados o que mais contribui para a permanência do aluno
segundo a classificação 1º lugar o fator mais importante e o 5º lugar o fator menos importante,
foram respectivamente: 1º lugar é o método EaD, em 2º lugar as relações tecidas no ambiente
acadêmico e virtual , 3º lugar a vontade própria, em 4º lugar a necessidade profissional e em 5º
e último lugar a família. E o que menos auxilia o aluno a ficar está em 1º lugar à identificação
com o curso escolhido, 2º lugar a organização do sistema de ensino, 3º lugar a localização dos
polos, 4º lugar a disponibilidade de tempo e em 5º lugar a habilidade com tecnologias.
Os alunos disseram enfrentar as seguintes dificuldades durante seu tempo em curso:
i) A maneira como os conteúdos são apresentados (36,4%), ii) Acesso (distância,
deslocamento) aos polos (31,8%), iii) Relação professor/tutor/aluno(18,2%) e iv) O horário do
atendimento telefônico (13,6%).
Diante delas 41,7% disseram terem tentado se esforçar mais, 58,3% não fizeram nada
para permanecer, logo desistindo. Sobre o quesito “acesso”, 100% informaram não morar
próximo do polo e 75% dependiam de ônibus como meio de transporte.
Aos aspectos ligados a organização e ao processo de aprendizagem, os alunos
informaram que consideravam a plataforma boa e a maioria costumava frequentar as tutorias
presencias e consideravam o ambiente na sala de tutoria bom, porém acham que os horários da
tutoria poderiam melhorar. Um dos alunos diz: Apesar de considerar bem organizado, mais
opções de horários facilitaria maior participação. 83,3% reservavam tempo para estudar
durante a semana, sendo 60% de 2 a 3 dias por semana e 40% até 5 dias por semana. 58,3%
tiravam dúvidas com colegas e por fim, 25% informaram que foram reprovados nas disciplinas
de Química A e Pré-cálculo. Conforme consta no trabalho de Amaro e Baxto (2015), as ações
sobrevindas da função pedagógica estão fortemente vinculadas às questões de conteúdos,
situações e estratégias de aprendizagem, por isso influenciam expressivamente o
desenvolvimento de um ambiente adequado e facilitador para a aprendizagem.
Considera-se que a função pedagógica no contexto da metodologia EaD deve abranger
ações que objetivem auxiliar o processo de aprendizagem do estudante e de seu grupo. Os
fatores apresentados pelos estudantes não foram considerados como atenuantes na atitude de
abandonar o curso. Os alunos demonstraram satisfação com os aspectos da organização das
questões pedagógicas vinculadas ao curso, especificamente os relacionados às tutorias
presenciais.
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5.4 Diagnósticos entre os discentes permanentes e evadidos15
Após realizar a análise dos dados, considera-se relevante detectar os pontos
convergentes entre os alunos que ainda permanecem e os alunos que abandonaram, na tentativa
de assinalar as aproximações no perfil dos alunos dos cursos em questão. Pode-se detectar que:
i)

O público da Licenciatura em Química da UENF/CEDERJ é composto,
predominantemente por adultos entre 19 a 30 anos, sendo, a faixa etária característica
tanto nos alunos permanentes quanto nos alunos afastados.

ii)

O aluno que acabou de concluir o ensino médio tem buscado muito mais a EaD, pois
oferece suporte para estudos futuros, além de atender uma clientela que busca formação
específica. Este é um fator compartilhado não só pelos estudantes permanentes e
evadidos do curso de Licenciatura em Química, mas também pelos alunos permanentes
do curso de Ciências Biológicas.

iii)

Verificou-se que o nível sócio-econômico do aluno permanente e evadido do CEDERJ
apresenta uma parcial semelhança, pois a maioria trabalha para se manter e, em alguns
casos, para sustentar a família.

iv)

Acerca da motivação que levou os alunos à escolha do curso de Licenciatura em
Química, constituiu em geral o interesse pela maior titulação, aprimoramento do
currículo com ao intento de alcançar melhores empregos, havendo um interesse comum
pela educação continuada.

v)

Em ambos os casos a falta de tempo para encontros e formação de grupos de estudos,
torna longínqua a interação, o que resulta na falta de estímulo e futura desistência do
curso.

vi)

O valor da interação professor/tutor/aluno e aluno/aluno são lembrados em muitas
situações. Entretanto, os problemas neste item são muito comuns, preservadas as
devidas singularidades das situações em que os alunos se encontram.

15

O diagnóstico foi realizado apenas com o curso de Licenciatura em Química, devido a obtenção dos dados dos alunos
evadidos somente neste curso. Com exceção do item “ii” onde houve dados afins com os alunos permanentes do curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas.
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vii)

No que diz respeito ao processo de avaliação, notou-se em ambos os casos a mesma
dificuldade entre alunos: a adequação à nova modalidade de ensino, que exige muita
disciplina e determinação; a inexistência de uma segunda possibilidade ao aluno que
não realizou a primeira ou a segunda avaliação presencial ou que não pode entregar a
avaliação a distância na data, em caso de motivo grave com justificativa e avaliações
com conteúdo muito extenso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Num país em pleno desenvolvimento da ciência e tecnologia, torna-se imprescindível
haver ações políticas que propiciem à população níveis mais elevados de escolarização,
implicando o acesso às tecnologias da informação que se difundem cada vez mais no mundo
atual. O papel da educação está em proporcionar um ambiente de formação, para o indivíduo
desenvolver aptidões, onde interpretar e decodificar informações sejam garantidos pelo
domínio das diferentes dimensões do saber, considerando as inovações tecnológicas como
poderosos instrumentos de qualificação, desenvolvimento da autonomia e da capacidade de
comunicação.
Ao invés de discutir a evasão, o estudo teve a pretensão de conhecer e trabalhar as
questões positivas presentes na EaD, aquelas que fazem os alunos permanecerem, ou seja,
ingressarem e concluírem um curso na modalidade a distância. Dominar essas questões é
fundamental para a visualização de novas alternativas no enfrentamento à evasão.
Sendo assim, através da participação dos sujeitos dessa pesquisa, pudemos perceber
que o ambiente virtual de aprendizagem EaD ainda trás em si muitos aspectos do formato do
ensino presencial. As maiores dificuldades enfrentadas pelos alunos para permanecer no curso
a distância foram a maneira como os conteúdos são apresentados e a relação
Tutor/Professor/Aluno. Diante das situações apresentadas pelos alunos é possível identificar a
necessidade de maior capacitação da equipe atuante em EaD, sobretudo no que compete ao
papel do tutor à distância com relação a contato estabelecido com os alunos, de forma a tentar
vencer a distância gerada pelo ensino na EaD, uma vez que os contatos presenciais são poucos
ou muitas vezes não acontecem.
Nesse sentido a qualificação do tutor presencial também se faz necessária, pois atua
com diversas disciplinas e precisa dominar uma variedade de conhecimentos relacionados aos
conteúdos ensinados nas diferentes disciplinas, visto que os tutores presenciais são a primeira
referência para esclarecer as dúvidas dos alunos no polo. Essas dificuldades podem estar
indicando a necessidade de se repensar às ações didáticas empregadas nos ambientes virtuais
da EaD a fim de melhor compreender as diversas metodologias que podem ser empregadas na
educação à distância.
Cabe ressaltar que os cursos a distancia do consórcio CEDERJ são acompanhados por
um sistema de Avaliação Institucional há muitos anos e seguem os padrões estabelecidos a
partir dos “Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância” que prezam pela
qualidade da modalidade. Além de passarem por um processo de autoavaliação conforme
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ratificam as duas coordenações de cursos: “O consórcio CEDERJ tem um processo de
autoavaliação anual onde todas as partes envolvidas respondem aos questionários de avaliação
e são gerados os relatórios de avaliação por curso”. Para maiores esclarecimentos sobre a
questão da Avaliação Institucional e a sua possível contribuição para a permanência dos
estudantes, faz-se necessário que estudos pertinentes à questão sejam desenvolvidos.
A questão da permanência do aluno ainda demanda um longo caminho pela frente. O
entendimento sobre o caráter complexo da permanência estudantil tem levado muitos trabalhos
a se aperfeiçoarem no sentido de promover o pensamento para a permanência de alunos
diferentes e em diferentes contextos. O trabalho mais árduo de moldar a prática institucional,
em especial para estudantes da Educação a Distância, ainda tem de ser resolvido. É necessário
unir forças com maiores movimentos educacionais que busquem reestruturar a maneira como é
tratada a tarefa de educar a maioria e não apenas alguns alunos. É para essa tarefa educativa
maior que os estudos precisam se envolver agora.
Vislumbra-se sobre a potencialidade dos estudantes em construírem coletivamente
formas de conhecimento e aprendizagem, em destaque para a prática social dos grupos de
estudos fora das sala de aula, unidos de maneira a aumentar a permanência na universidade.
Essa prática está fundamentada em valores solidários, o que representa uma importante
estratégia para se alcançar o sucesso nos primeiros dois anos do curso.
Análises preliminares da pesquisa realizadas a partir dos dados obtidos nos
questionários, sugerem maior interação aluno-tutor-professor a fim de sanar o problema da
evasão. Apesar dos alunos encontrarem meios para efetivarem sua aprendizagem, com suas
características de comportamento peculiares em determinados grupos, ainda é preciso dar
ênfase no papel do professor que é a pessoa formada e preparada para ensinar e instruir.
Ao longo deste estudo tratamos do processo de ensino-aprendizagem na educação a
distância, enfatizando a importância dos recursos instrucionais que devem considerar uma
linguagem apropriada ao público alvo, que seja clara, objetiva e interativa, tendo em vista a
linguagem que é apresentada nos materiais didáticos impressos e nas plataformas CEDERJ.
Deste modo, acreditamos que a linguagem dos textos didáticos nos Ambientes Virtuais
de Ensino e Aprendizagem deve ser estruturada adequadamente, com vistas às necessidades
cognitivas dos estudantes, acordando as funções do comunicar, do explicar e do orientar. A
plataforma revela uma grande potencialidade do processo de ensino e aprendizagem, é uma
importante ferramenta pedagógica que pode levar o aluno a ampliar suas estratégias de estudo,
a conhecer suas aptidões cognitivas, ou seja, a melhor maneira como ele aprende. Com isso
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favorece a aprendizagem e a autonomia, pois possibilitam novas formas de estudo integradas
as novas tecnologias.
Levando em consideração a formação de professores, especificamente por meio de
EaD, não é suficiente pensar apenas no quantitativo, é preciso prevalecer o qualitativo,
compondo a alicerce de uma sociedade que prima por um futuro mais digno. O trabalho deve
ser realizado na direção de um processo educativo baseado na função transformadora
norteando o educando a ser capaz de mudar a sua realidade e a daqueles que os rodeiam.
Neste sentido, é importante salientar para a importância do papel do professor, pois o
objetivo de muitos na UENF/CEDERJ é de se formarem para serem futuros professores. A
ação da UENF como universidade consorciada é de formar professores para o segundo
segmento do ensino fundamental e ensino médio, portanto, os alunos de hoje serão os
provaveis professores de amanhã e levarão para o seu cotiadiano as experiências vivenciadas
na universidade. A formação de professores é um assunto que merece toda a atenção dos
governantes e da sociedade como um todo, pois de uma boa formação surgirão frutos para um
processo de ensino mais eficiente e, por conseguinte, possibilidade maior de proporcionar aos
cidadãos melhores oportunidades.
A Universidade Estadual do Norte Fluminense é reconhecida pelo desenvolvimento em
ensino, pesquisa e extensão não só no estado do Rio de Janeiro, mas incluindo outros estados
brasileiros que também se valem do seu potencial enquanto universidade. Ao longo de quase
três décadas de existência a universidade amplia cada vez mais sua área de abrangência em
consequência da qualidade do trabalho desenvolvido.

Uma prova disso é a EaD

UENF/CEDERJ , que atua com o objetivo de oferecer universidade pública àqueles que não
podem ter acesso aos cursos presenciais. O desafio de levar o aluno a ser o sujeito de sua
aprendizagem é um de seus objetivos, ultrapassando assim a necessidade de alunos e
professores estarem em um mesmo ambiente e em um mesmo horário.
A modalidade a distância oferece maior abrangência e maiores oportunidades, tanto ao
aluno em teor de formação, quanto à universidade em efetivar à sua função social de levar
ensino de qualidade a um número cada vez maior de pessoas. Nesse contexto, algumas
considerações são destacadas, tais como: a evasão escolar, particularmente na
UENF/CEDERJ, pode estar vinculada a questões ligadas a políticas educacionais que não
prevêem um sistema de bolsa de estudos específico para os alunos a distância, impedindo os
alunos desprovidos financeiramente de prosseguir os estudos.
É fundamental, questionar o tipo de universidade ou de curso que está sendo oferecido,
tentando ir mais a fundo. Não é o perfil do discente que não se encaixa no modelo de
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universidade existente ou no tipo de curso ofertado, na verdade esse modelo não foi pensado
exatamente para eles. É preciso que as partes atuantes na EaD conheçam o grupo com o qual
vão trabalhar, para que seja possível criar condições de adequar o curso ao perfil levantado.
Somados a uma política de ação coerente e permanente essa é uma possibilidade estratégica
inovadora na questão da permanência dos estudantes.
Esse estudo suscitou e expôs dados sobre a Educação a Distância oferecida pela UENF/
CEDERJ que também conta com as demais universidades consorciadas, discutindo o processo
pela modalidade a distância e o processo de permanência nos cursos de Licenciatura em
Ciências Biológicas e Licenciatura em Química, destacando a ótica de seus participantes.
Avaliados os dados e considerados os pontos propostos, inferimos que, nesses anos de
jornada do projeto CEDERJ no Estado do Rio de Janeiro, foram muitos os desafios,
empecilhos e descrenças. O trabalho desenvolvido hoje é respeitado diante da população e a
comunidade acadêmica abraça ao projeto cooperando com o seu desenvolvimento. Os órgãos
governamentais atestam seus feitos e se movem no sentido de expandir o sistema.
No concerne a questão da inclusão no processo de escolarização, a EaD, com base no
projeto CEDERJ, disponibilizou o acesso à universidade pública oferecendo vários cursos
segundo artigo 208,V,da Constituição Federal. No início as licenciaturas tiveram preferência,
como forma de se atender às necessidades educacionais do país. Esta oferta se estendeu para
outros setores e cada vez mais tem se distendido através da Universidade Aberta do Brasil com
polos difundidos em todo o território brasileiro, oferecendo, inclusive, cursos de
pós-graduação.
É necessário que se promovam cada vez mais políticas de atendimento a esses alunos
para que haja real inclusão, pois, apenas oferecer o atendimento educacional público não
significa dar igualmente meios para o acesso. É preciso ainda fornecer alguns elementos
essenciais, como meios de transporte, acesso a internet e refeições gratuitos ou pagos talvez de
forma parcial para que haja condições do aluno que possui poucos meios para se manter
permanecer no espaço acadêmico. Desta forma, não se excluiriam todas as barreiras, mas
amenizariam algumas das questões referentes aos alunos de baixa renda, que não possuem
bolsa universitária e que precisam de ajuda para estar na universidade.
Na educação do presente em que a máquina se propaga, porém, não retira o lado
humano inerente na educação, também somado à união de todos os envolvidos, como a União,
Estado, Prefeitura Municipal e sociedade civil, na finalidade de expandir o conhecimento
envolvendo toda a comunidade. Não podem ser guardados esforços para lançar cultura e
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expandir os horizontes, sabendo que só se ergue um futuro melhor com investimento no melhor
material que é o material humano.
Por meio dos relatos dos alunos e das questões levantadas nesse estudo esperamos
colaborar com uma maior reflexão sobre a permanência dos estudantes na EaD, levando em
consideração as metodologias adotadas no ensino a distância a fim de se adotar mudanças
metodológicas que contemple a multidimensionalidade desse processo, favoreça a autonomia e
a proximidade do aluno possibilitando uma educação com a mesma qualidade dos cursos
presenciais e uma formação significativa para os sujeitos que almejam elevar sua escolaridade
e até mesmo melhorar sua condição social
Em síntese, a discussão feita buscou promover o entendimento sobre os dois cursos,
que poderão se complementar e se enriquecer cada vez mais, pois nasceram de uma mesma
fonte(UENF), cada um no seu propósito de formação e com suas características próprias,
porém com o mesmo objetivo de gerar formação em suas esferas, não se apreendendo apenas
na questão profissional, mas se estendendo ao que compete ao social.
Faz-se necessário um trabalho contínuo a longo prazo e que estudos e pesquisas
relacionados a área sejam ampliados e aprofundados. Esta pesquisa não impetrou e nem pode
extenuar todo o tema abordado, pois o mesmo se desenvolve continuamente, todos os dias. O
mundo vive em constante mudança e as novas tecnologias e as formas de se obter informações
emergem em uma sociedade que se sustenta por uma sucessiva modificação. Muitas
possibilidades se têm para pesquisar e se mostrar no universo da educação a distância que se
constitui a cada dia. Certamente despertará interesse em muitos pesquisadores que trarão suas
colaborações para a temática.
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APÊNDICE D- Categorização das respostas dos alunos à questão:
2.5. O que faz você se orgulhar de seu curso na EAD?
Tabela 1: Distribuição dos motivos que fazem os alunos se orgulharem de seu curso.

MOTIVOS EXPLICITADOS
RELACIONADOS COM A QUALIDADE DO CURSO
 A qualidade dos cursos do CEDERJ, já havia feito alguns cursos EAD e possuía
um certo preconceito com a modalidade. Com o CEDERJ eu vi que é possível ter um
curso EAD de qualidade.
 Pela qualidade.
 A qualidade do curso.
 A qualidade do curso.
 Porque ele tem uma qualidade de ensino ótima e é reconhecida pelos melhores
cursos de graduação do estado.
 A nota do ENADE.
 Qualidade do ensino e do material.
 Disciplina e qualidade de ensino.
 A qualidade do curso.
 A qualidade.
 Sua qualidade.
 A exigência em manter a qualidade.
 As pessoas que conseguiram concluir.
 Obtiveram os melhores lugares nos concursos públicos.
 O que ele representa no mercado de trabalho, o que o aluno pode fazer depois de
formado.
 E ao meu ver é um ótimo curso e a com qualidade excelente.
 O que faz me orgulhar do meu curso é o fato de nos dá uma base tão grande do
que iremos viver após a formatura.
 A infra estrutura do curso.
 Organização do curso.
 Ser um dos melhores.
RELACIONADOS À FORMAÇÃO SER EM UNIVERSIDADE PÚBLICA
 Acredito que seja pelo grande conceito da instituição.
 Poder estudar em casa pelas universidades consideradas as melhores do estado.
 De ser formada de universidade pública.
 Formação em uma faculdade pública.
 Ser uma universidades pública.
 Por ser um curso estadual e ter tido a oportunidade em algo que sempre sonhei.
 Por ser de universidade publica
 Me considero bem formada, depois de tantos anos terei um diploma da UENF.
 Fiz o ENEM ano passado, após graduar quero continuar estudando.
 Por ser um curso de nível Estadual.
 O curso tem formação nas melhores universidades públicas do RJ.
 Em conseguir acompanhar o ritmo do curso a distância, em uma faculdade
conceituada.
 Ouvir de pessoas já formadas que serei uma excelente profissional quando
concluir minha graduação, e que o Cederj forma os melhores.
 Instituição reconhecida e material didático bem formulado
RELACIONADOS À TUTORIA
 Os tutores são excelentes.
 Ter a melhor equipe de tutores "presenciais”, além dos tutores muito
competentes os tutores qualificados.

Nº
20

%
27,0

14

18,9

8,1
6

Tabela 1: Distribuição dos motivos que fazem os alunos se orgulharem de seu curso.
(continuação)

 Pela preocupação dos tutores em ajudar os alunos.
 As ferramentas que o curso nos oferece e alguns tutores que com
profissionalismo nos esclarece em muitas questões.
 O conteúdo das disciplinas e os professores/tutores.
 Pelos professores/tutores excelentes e solidários, que compreendem que não é
fácil para os alunos estudar à distância.
RELACIONADOS À AUTONOMIA OFERECIDA PELA MODALIDADE
 Tempo.
 Além de ser u curso que proporciona diversidade de tempo.
 A flexibilidade de horários.
 Da sua excelência e de sua mobilidade de estudar em casa, sem necessitar
enfrentar horas de um trânsito conturbado a se chegar a um recinto físico para o
estudo.
 A disponibilidade de tempo para está com minha família.
 Pela flexibilidade do horário.
 Disponibilidade de tempo e horário.
 Poder estudar sem ter que ir todos os dias
 Pelo fato que possibilita auxiliar o tempo que tenho, com casa, trabalho, família e
os estudos.
 Ele se encaixar perfeitamente com meu dia-a-dia, proporcionando tempo para
estudar, trabalhar e cuidar de casa, com esse curso consigo conciliar tudo.
 Em saber que me dá oportunidade de ter uma graduação, visto que, não tenho
tempo disponível para curso presencial e nem condições financeiras.
 A EaD me deu a oportunidade de fazer um curso superior.
 A autonomia criada nos alunos em ocorrência da forma do ensino.
 O fato de não ter sempre as ajudas comuns ao método presencial, fortalecem a
auto-disciplina, e isso ,sem dúvidas, é um grande avanço.
 Disponibilizar a resolução de problemas a distância.
 Facilita a distância da Faculdade da minha cidade.
 A autonomia adquirida.
RELACIONADOS AO NÍVEL DE EXIGÊNCIA ACADÊMICA
 Sua exigência, pois no futuro sei que serei uma profissional competente
dificuldade na metodologia.
 A forma com que somos cobrados. Pois só somos aprovados se sabemos mesmo
do conteúdo, se o aprendizado foi realmente alcançado. Se há dúvida, não há
aprovações. Isso me fascina... Não "pago" para realizar provas quando bem
quero, mas me exigem disciplina!
 O nível de exigência acadêmica e a atualidade dos assuntos inclusos nas diversas
disciplinas.
 O alto nível de aprendizagem exigido.
 O grau de dificuldade que induz a autonomia
 Metodologia.
 Devido as dificuldades os alunos devem ser muito disciplinados e organizados,
portanto formam ótimos profissionais e educadores.
 Tenho boas referências de colegas que já se formaram, sendo competentes no
que fazem, porque o aluno tem que realmente se dedicar e ter força de vontade
para concluir.
 Por ser um curso considerado difícil, me fornecer condições para permanecer
nele.

141

17

23,0

9

12,2

Tabela 1: Distribuição dos motivos que fazem os alunos se orgulharem de seu curso.
(continuação)

OUTROS









142

8

10,8

O comprometimento, vencer cada barreira mesmo com as dificuldades impostas.
Por ser um desafio.
Gosto da área em licenciatura.
Nesse caso depende do meu esforço.
Meu desempenho.
Conseguir ter foco e disciplina.
Ser capaz de cada dia me superar.
Pelas conquistas e êxito em cada disciplina.

Obs.: as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos explicitados e não a partir do número de
alunos.
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APÊNDICE E- Categorização das respostas dos alunos à questão:
2.6. O que te incomoda num curso EaD?
Tabela 2: Distribuição dos fatores que incomodam os alunos num curso a distância.

Nº

%

MOTIVOS EXPLICITADOS
RELACIONADOS À TUTORIA
20
 A falta de um contato mais pessoal com tutores e professores.
 O descaso de alguns tutores a distância.
 O descaso de alguns tutores a distância.
 Ter de esperar as repostas das tutorias.
 Quando o 0800 não funciona.
 A falta de companheirismo dos alunos, professores e tutores.
 A falta de videotutorias para tirar dúvidas.
 A falta de respostas às atividades on-line ou ser mal respondida.
 A incompreensão dos tutores a distância, claro que não são todos mais alguns acham
que nós que estamos do outro lado só queremos o jeitinho brasileiro e não são todos
que busca esse jeitinho brasileiro da esperteza, pois trabalhamos e cumprimos o
nosso papel de cidadão dentro da sociedade.
 Falta de interação entre alunos e tutores.
 Alguns problemas com a plataforma (clareza e organização das informações para o
aluno), com tutores presenciais e a distância.
 Muitas vezes a falta de diálogo, a sala de tutoria nem sempre é tem retorno em tempo
ágil.
 Falta de respostas muitas vezes, descumprimento de prazos.
 A demora no feedback.
 A tutoria gostaria que fossem aulas e não tutoria, pela capacidade dos tutores em dar
uma boa aula, sem poder o fazê-la.
 Problema na comunicação.
 Demora nos resultados e notas.
 Demora na disponibilização das notas.
 Quando tenho dúvidas e não consigo solucioná-las.
 Atraso na disponibilização das notas.
RELACIONADOS À FALTA DA VIVÊNCIA SOCIAL
10
 A distância se você quer, tem que se esforça muito mesmo tendo vários obstáculos
que você tem que enfrentar e a presencial se tem você tem condições tem alguns
fatores que facilitam.
 A distância e a impossibilidade de um contato mais direto e presencial com as
Universidades que oferecem as disciplinas nas quais me matriculo.
 Acho que é o sentimento de solidão que a distância causa. Apesar de fazer parte do
processo, é um desafio.
 A falta da vivência social, da troca entre os alunos de vários cursos, como existe
numa universidade presencial. Sempre comento a falta que faz uma cantina no meu
polo, não pela comida em si, mas pelo espaço de convivência que levam a uma troca
de informação, de forma informal e espontânea entre os alunos.
 Às vezes me sinto sozinha, sem contato físico da universidade e colegas de turma,
não criamos vínculo.
 A distância importante, porém muito difícil, presencial mais fácil de se fazer vínculo
ao mesmo tempo mais fácil de se perder conteúdo.

26,3

13,2

Tabela 2: Distribuição dos fatores que incomodam os alunos num curso a distância.
(continuação)
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 A Universidade a Distância não sou acostumada não me acostumei até hoje prefiro a
presencial para estudar de segunda a sexta direto e ter contato com os colegas de
classe.
 Dificuldade na metodologia.
 Algumas diferenças do presencial.
 A universidade a distância exige mais disciplina do aluno.
RELACIONADOS AOS RECURSOS DIDÁTICOS
A falta de suporte e de livros didáticos.
05
Quando material está ultrapassado.
A quantidade de livros para empréstimo é pequena pelo quantitativo de alunos, nas matérias
mais difíceis deveriam ser separadas como em bioquímica 1,2, mais aulas durante a semana,
grupos de estudo.
Falta de material de qualidade para estudar sozinho e entender tudo.
Falta vídeo aulas para melhorar o curso.
RELACIONADOS ÀS COBRANÇAS NAS AVALIAÇÕES
10
 O grau de dificuldade das provas.
 A incompatibilidade do material estudado com a prova presencial.
 A sensação de se estar à deriva as vezes, e a repetição de conteúdo em algumas
matérias, em contraste com a cobrança de conteúdos que não são bem trabalhados,
logo não poderiam fazer parte da grade.
 Ainda vejo muitas falhas. Tenho notado, que não há revisões de prova e, quando há
não é da forma que deveria ser. Outra forma, é como o aluno que hoje chega a um
curso EaD não ter maturidade de o encarar e, assim, as coordenações terem de
assumir algumas atitudes "de escola" dentro faculdade por conta desse imaturidade.
Isso tira um pouco das boas características do ensino EaD que tínhamos e hoje se
perde.
 A quantidade de matéria para a prova.
 Por vezes a cobrança feita a nós, alunos, é muito grande. Não analisam nossa
realidade antes de realizarem 5 práticas por disciplina, por exemplo; ao serem
aplicadas 4 provas no mesmo fim de semana (extremamente cansativo!); entregas de
ADs no mesmo fim de semana de APs (isso é covardia!). Particularmente no meu
curso, Licenciatura a Ciências Biológicas, o que MAIS está INCOMODANDO é a
forma com que estamos sendo cobrados na disciplina Introdução às Ciências Físicas
II. Gente, está cansativo pra nós alunos, e vergonhoso para o Cederj. Alunos que já
apresentaram e conseguiram aprovação no TCC, estão "agarrados" em ICF2. Isso é
surreal!!! Cursamos 3000 horas de Disciplinas Obrigatórias, exceto eletivas e
atividades acadêmicas especiais, para quando chegarmos a reta final, ficarmos
presos a uma matéria, que NEM É ESPECÍFICA DA ÁREA DE BIOLOGIA, pois
se fosse Corpo Humano, Evolução, Ecologia, ainda vai... são conhecimentos
necessários a nós e que DEVEM sim, ser cobrados. Mas FÍSICA?! Os alunos do
curso de Matemática fazem a mesma disciplina, ads e aps que nós. São alunos que
estão com raciocínio lógico sendo trabalhado, conteúdo que está mais relacionado
com o cotidiano deles do que o meu. Isto está causando desistência do Cederj em
alguns alunos, que optam em transferir para uma faculdade presencial, onde se
matriculam somente para "pegar o canudo". Entristecedor...
 Às vezes, a falta de clareza no rigor das avaliações.
 As datas de provas presenciais e aulas práticas sem direito a serem remarcas e a falta
de uma aula para tirar as dúvidas.
 O excesso de trabalhos que de certa forma se acumulam, a rotina pesada de estudo
para acompanhar as matérias lançadas.
 A quantidade de matéria/ conteúdo cobrado na prova.

6,6

13,2

Tabela 2: Distribuição dos fatores que incomodam os alunos num curso a distância.
(continuação)

RELACIONADOS À INTERAÇÃO COM OS PROFESSORES
 Interação diária com os professores.
 A oportunidade de poder sempre tratar com o próprio elaborador da prova, assim
teria mais condições de focar nas particularidade de cada professor.
 Considero que os cursos EaD deveriam ter um momento a mais com os professores
(tutores), não somente para tirar dúvidas, mas também para um aulão, por exemplo,
pois a maior dificuldade dos alunos EaD é a aprendizagem sozinho.
 A falta de diálogo com os reais professores, pois esses não sabem de nossas
dificuldades fraquezas e acabam achando que não nos esforçamos para passar nas
disciplinas. Pois, as tutorias são ótimas mas algumas pessoas sentem a necessidade
do professor/tutor ler junto ou explicar algo de uma forma diferente que nós
poderíamos achar que estávamos certos e não pedir ajuda.
RELACIONADOS ÀS DIFICULDADES COM DISCIPLINAS
 Dificuldade em algumas disciplinas.
 O excesso de físicas no curso de química.
 Burocracia em alguns procedimentos, como o Estágio, por exemplo.
 No meu curso gostaria que fosse possível a realização de mais práticas , em especial
no laboratório.
 Em nosso curso ead em biologia o que incomoda é saber que há tanta reprovação
em icf1, o medo o terror de não se formar por conta da disciplina de icf1, as
mudanças no formato da avaliação, em icf1 a cada período, parece estar ocorrendo
isto. Por isso muitos alunos deixam esta disciplina por último, já ouvi alunos dizer
que esta disciplina é um "monstro", que parece estar como o "povo no egito", parece
existir um "faraó" que tem impedido dos estudantes não de sair do egito, mas de se
formar. Que alunos parecem reféns e prisioneiros em icf1, o fantasma, passamos
de bioquímica 1, bioquímica 2, de elementos de química geral e outras disciplinas
que não são tão fáceis de compreender-se e também com conteúdos extensos. Mas
quando o professor se preocupa com seus alunos, ele orienta sobre o que será mais
ou menos cobrado na avaliação, e quando chega a hora da avalição, os alunos
acabam conseguindo fazer uma boa prova.
 A disciplina ICF 1 e 2 que não tem formulação para curso de Biologia.
RELACIONADO AOS POLOS
 A localização dos polos.
 Desorganização dos polos.
 Desorganização dos polos.
 Estrutura Física.
 A estrutura.
 Os laboratórios estarem em qualidade ruim.
OUTROS
 A discriminação dos que não conhece a qualidade do curso.
 As dificuldades.
 Não ter tanto tempo disponível para só estudar como eu realmente gostaria.
 Dificuldade de administrar o tempo.
 Colocar a prova minha capacidade de organização e disciplina.
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Tabela 2: Distribuição dos fatores que incomodam os alunos num curso a distância.
(continuação)
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10
13,2
NADA
 Eu particularmente gosto do método.
 Nada.
 Nada me incomoda.
 Nada.
 Nada.
 Nada.
 Nada.
 Nada.
 Nada.
 Nada
Obs.: as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos explicitados e não a partir do número de
alunos.

APÊNDICE F- Categorização das respostas dos alunos à questão:
2.11. [...] quais são as estratégias utilizadas por você para estar dando continuidade a seus estudos?
Tabela 3: Distribuição das estratégias utilizadas pelos alunos para permanecerem.

MOTIVOS EXPLICITADOS
RELACIONADOS A ESTUDAR MAIS
 Estudando meia hora quando chego do trabalho.
 Perseverança, horários de estudo.
 Busco me dedicar o máximo que posso.
 Procuro estudar mais e encontrar meio para melhorar.
 Estudo muito.
 Persistência, foco, vontade de ter uma graduação e trabalhar nessa área.
 "Madrugar", abrir mão de momentos com a família, saídas no final de semana etc.
 Dedicação e muita, e insistir sempre.
 Compenso estas dificuldades com uma maior dedicação aos estudos por conta
própria./
 Esforço.
 Estudar! Não tem outra opção. Quando escolhi a opção relação
professor/tutor/aluno eu vem observando que alguns tutores a distância elabora as
AP,s não para explorar nosso conhecimento e sim nos podando com pegadinhas
desnecessárias para o momento, poxa no semestre passado eu fiz uma AP 3 de 10
questões de múltipla escolha na disciplina Evolução, brincadeira na AP 3 onde
qualquer décimo pode fazer a diferença.
 Me dedico ainda mais, buscando a coordenação quando necessário.
 Me dedico mais.
 Persistência.
 Me esforço no estudo em casa.
 Procuro estudar bastante, deixando a parte que considero com pouca chance de ser
aprovada por último, que é icf1. No geral em relação as disciplinas que faço,
passo dia todo, pasmem estudando, não trabalho fora de casa, minha vida é fazer,
ADs, APs, participar de fóruns e estágio que faço.
 A minha dificuldade é o tempo de estudar o livro, pois não tenho. Tento ler pelo
menos um pouco durante a madrugada.
 Estudar em casa, em detrimento da participação na maioria das tutorias
presenciais.
 Procuro fazer a minha parte como aluno, pois o interesse de me formar e ser um
bom profissional na área que escolhi é inteiramente meu.
 Eu procuro todo dia chegar do trabalho, realizar alguma atividade ao ar livre para
tirar o peso do dia e da cabeça e estudar de 2 à 3 horas por dia uma disciplina por
dia. Um assunto que me interessa eu busco pesquisa-lo a fundo.
 Penso a longo prazo e sei que vai valer a pena superar essas adversidades.
 Ir com menos frequência ao polo, tentando estudar mais em casa, o que nem
sempre acontece.
 Tento me adaptar ao curso à distância.
 Busco me adaptar ao modelo EAD.
RELACIONADOS A BUSCAR OUTROS MEIOS DE ESTUDO





Busco ter disciplina e procurar meios como a internet para me auxiliar.
Acesso a vídeo aulas na internet e professores particulares.
Procura no youtube algumas aulas.
Busco outras formas de estudo, como vídeo aulas na internet. Mas mesmo assim, o
conteúdo apresentado não condiz com a maneira que é cobrado na avaliação.

Nº
24

%
30,4

15

19
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Tabela 3: Distribuição das estratégias utilizadas pelos alunos para permanecerem
(continuação)
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 Vídeo-aulas on-line e outros livros.
 Ao chegar do trabalho sempre estudo um pouco, procuro na internet o assunto
com linguagem mais simples, aulas on-line.
 Através de vídeos e exercícios.
 Estudando fora, principalmente na internet.
 Exploro a internet para tentar sanar minhas dúvidas e a falta de um professor.
 Quanto aos conteúdos busco informações na internet. Eu procuro trocar meu
plantão e quando não é possível eu infelizmente perco as provas e práticas.
 Quanto a relação não tenho vou tocando, e quanto os colegas tenho apenas alguns
que conversamos pelo whatssap/ expandir meu conhecimento através de outros
lugares.
 Tento buscar outras formas de obter respostas e entendimento dos materiais.
 Busco outras formas para entender os conteúdos e vou ao polo somente quando
tem práticas obrigatórias.
 Livros didáticos coloridos para melhor atendimento assim como aulas em cd e
mais multimídias.
 Buscando outras fontes para satisfazer a falta de algumas explicações nos
módulos.
RELACIONADOS AOS PROFESSORES NAS UNIVERSIDADES PRESENCIAIS

07

8,9

08

10,1

 Buscar outras universidades presenciais que possuem a mesma disciplina que
estou fazendo e assistir às aulas como ouvinte.
 Vou a universidades presenciais para tirar dúvidas direto com o professor. Faço
um esquema de carona com os colegas. Quanto ao horário das tutorias,
infelizmente não há o que fazer, tem que ser nos horários estipulados.
 Busca por outros professores no polo da universidade.
 Buscar interlocução com os professores e tutores, buscar um novo patrocinador
para minhas despesas e fazer com minhas diferes uma armar contra o sistema
acadêmico.
 Sempre procurando entrar em contato com professores que tenham projetos e
perguntando como poderia fazer para fazer parte destes tendo em mente que
precisaria largar meu trabalho para ganhar o equivalente a menos da metade do
meu salário atual, tudo pela satisfação e interesse pela pesquisa.
 Tento me relacionar com os professores o mais que puder, mesmo com
dificuldade.
 Visita docente de nossos professores.
RELACIONADOS ÀS TUTORIAS PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA
 Procuro colocar minhas dúvidas na sala de tutoria com bastante antecedência, por
exemplo, da entrega de um trabalho ou prova.
 Motivação dos tutores presenciais.
 "Aos conteúdos - alguns conteúdos apesar de ter uma caracteristica bem didática
falta pontos como: estruturação de como fazer exercícios e, suas explicações passo
a passo. Existe esse passo a passo, mas o que me parece é que o material e os
conteúdos não foram avaliados diante das dificuldades dos alunos (ou ainda não se
fez, ou deveria ser avaliado). Diante desses problemas, busco soluções junto aos
tutores presenciais e visitas docentes, dificilmente com os tutores à distância,
porque a demora é muito grande pra se solucionar (isso quando há maleabilidade
para tratar de certos assuntos).







Tabela 3: Distribuição das estratégias utilizadas pelos alunos para permanecerem.
(continuação)
Quanto ao acesso infelizmente meu polo é muito mal localizado(área de risco)
infelizmente me prejudico durante a semana por ser aulas a noite, mas vou aos
sábados com certeza!
Procuro participar das tutorias presenciais e procuro informações em outras
fontes.Sempre que procuro os tutores sou muito bem tratada e atendida.
Frequento muito pouco as tutorias.
Não tenho outra opção para solucionar o problema da acessibilidade ao Polo e
quanto a tutoria a distância, não uso, quando tenho dúvidas tenho os tutores
presenciais.
Tenho dificuldades sim, em entender algumas disciplinas e, estes materiais
começa esclarecendo bem mas no final de cada aula complica tudo, no entanto,sei
que o meu empenho em entender e tirar as dúvidas que a plataforma CEDERJ me
oferece para esclarecer qualquer dúvida é praticamente zero, ou seja,raramente
uso o 0800 e a sala de tutoria.

RELACIONADAS INSCRIÇÃO DE DISCIPLINAS
 Pegar as matérias que se encaixam nos meus horários e tranco as que não posso,
espero -as mudarem os horários de tutorias.
 Evito pegar disciplinas juntas.
 Listo as prioridades, sempre busco pegar duas disciplinas mais complicadas e 4
pedagógicas. Para as pedagógicas dificilmente estudo. Sempre associo ao
pensamento crítico e reflexivo. Sempre priorzo as disciplinas de cálculo.
RELATIVO A PROCURAR AJUDA DOS COLEGAS DE CURSO
 Peço ajuda aos colegas porque os letrados da universidade às vezes são bem
sacana.
 Tento me relacionar com os alunos o mais que puder, mesmo com dificuldade.
 Quanto aos conteúdos busco informações com colegas.
 Moro em Campos e para ir ao polo fico em casa de amigos.
 Encontrar amigo para dividir os custos.
NÃO TEM DIFICULDADES
 Não enfrento nenhuma das dificuldades apresentadas anteriormente.
 Na verdade não tenho dificuldade, só gostaria de poder participar mais das aulas
presenciais.
 Não enfrento dificuldade alguma, penso que enquanto a força de vontade for
grande não existe o impossível, tudo pode ser feito.
 Não tenho nenhuma dessas dificuldades.
 Não enfrento dificuldades.
 Estou satisfeita com localização e atendimento no polo, assim como com os
conteúdos.
 Necessidade da graduação e paixão pelo curso.
 Nada.
 Não enfrento.
 Não enfrento.
 Não preciso fazer nada
OUTRO
 A bolsa auxílio que recebo me ajuda muito.
 Porque gosto muito desta disciplina.
 Às vezes a distância.
 A relação com a coordenação à distância que não tem uma padronização tento dar
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Tabela 3: Distribuição das estratégias utilizadas pelos alunos para permanecerem.
(continuação)

sugestões sobre a dificuldade que os alunos tem, ex: revisão de ap, prazos etc. Na
desconsideração é pela luta por melhoria onde a disciplina de ICF é totalmente
indiferente, continuo lutando até hoje quanto a grade curricular de Biologia.
 Os problemas pessoais e familiares - Não tem muito o como, é trabalhar o
psicológico e diante de algumas situações levar em frente mesmo com tudo
acontecendo. Esse é o ponto mais difícil, pois não escolhe data, pode ser num final
de semana de provas ou não. E, aí o psicológico é quem diz. E, nesse ponto sendo
EaD ou presencial, todos os universitários passam. A diferença é que no EaD não
tem o apoio psicológico da universidade, o que muitas faculdades públicas contam
com esse serviço."
 Tenho um grande defeito, sua aquela que quer cuidar da família e com isso me
envolvo por demais, sendo assim os estudos ficam pra depois.
 Não utilizo mais as tutorias presenciais e a distância.
Obs.: as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos explicitados e não a partir do número de
alunos.
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APÊNDICE G- Categorização das respostas dos alunos afastados à questão:
7. Por que está nessa situação no momento?
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Tabela 4: Motivos do desligamento temporário (matrícula trancada).

MOTIVOS EXPLICITADOS
Nº
%
RELACIONADOS A TRABALHO
2
20
 Por causa do trabalho.
 Sem tempo para comparecer mesmo no fim de semana devido ao
trabalho.
RELACIONADOS A PROBLEMAS FINANCEIROS
2
20
 Situação financeira.
 Custo.
RELACIONADOS A OPTAR POR OUTRO CURSO
2
20
 Preferi outro curso e também presencial.
 Eu estava fazendo outra graduação e fiquei sem tempo hábil para
fazer a Licenciatura.
3
40
RELACIONADOS A NÃO ADAPTAÇÃO COM O CURSO A
DISTÂNCIA
 Porque o curso não pode ter características semelhantes ao
presencial, se o aluno escolhe um curso a distância é porque ele não
tem condições de fazer um curso presencial, mas o recurso que o
cederj usa é que o diploma é semelhante ao presencial por esse
motivo o conteúdo tem que ser semelhante ao conteúdo presencial.
Eu tenho certeza que ninguém que esta estudando no cederj vai se
importa se no diploma constará a distância ou presencial. Não
adianta construir canais que não funciona. Entendo que muitos
alunos tem dificuldade com exatas, mas aluno cederj faz a mesma
matéria em vários períodos e não consegue passar. Então temos que
rever os conceitos. Eu não consigo entender porque o professor ou o
tutor não deixa vídeo aula gravado na plataforma para os alunos ver e
rever até tirar suas duvidas. É com muita consternação que escrevo,
pois entrei no cederj com 27 anos fazendo planos com 30 anos tive
que trancar e agora começar minha jornada do zero! Porque o cederj
é um sistema que não funciona e o mais triste de tudo são os alunos
de química, se não pode dar o curso de química a distância então não
o faça, agora encher o peito de uns alunos de esperança na sua
maioria pobres é de ficar muito triste. Espero que de fato aconteça
uma mudança pois vocês estão lidando com sonhos e sendo eles
frustrados pode causar sérios danos aquele que sonha.
 Porque não me adaptei ao sistema de ensino a distancia e fui procurar
outra faculdade.
 Distância.
Obs.: as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos explicitados e não a partir do número de
alunos.
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APÊNDICE H- Categorização das respostas dos alunos afastados à questão:
7. Por que está nessa situação no momento?
Tabela 5: Motivos da desistência do curso (matrícula cancelada).
MOTIVOS EXPLICITADOS
Nº
RELACIONADOS A PROBLEMAS FINANCEIROS
1
 Devido a problemas financeiros, e que na época eu já estava fazendo
várias coisas ao mesmo tempo o que também impossibilitou a
permanência.
RELACIONADOS A OPTAR POR OUTRO CURSO
2
 Passei na mesma época em odontologia.
 Me matriculei em outro curso.
RELACIONADOS À FALTA DE INTERESSE
1
 Porque não tive interesse em dar continuidade ao curso.

%
25

50
25

Obs.: as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos explicitados e não a partir do número de
alunos.

ANEXO A- Matriz curricular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
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CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2016-1 UENF/UERJ/UFRJ
Os alunos deverão cursar: 3.090 horas em disciplinas obrigatórias
150 horas de disciplinas eletivas restritas.
150 horas de disciplinas eletivas definidas ou condicionadas
210 horas de Atividades Acadêmicas Especiais, totalizando 3.600 horas
A disciplina Seminários em Educação a Distância deverá ser cursada no 1º período.
* A disciplina Matemática Básica para Biologia deverá ser cursada obrigatoriamente pelos calouros no 1º período da
UERJ, e por orientação para os demais calouros.
Períod os

1º

2º

3º

4º

Códigos
EAD02001
EAD01077
EAD02061
EAD01040
EAD02004
EAD2008
EAD02002
EAD02006
EAD00001
EAD02033
EAD02009
EAD02013

Carga
horária

D
i
Grandes Temas em Biologia
Introdução à Informática
Seminários em Educação a Distância
Matemática Básica para Biologia (*)
Dinâmica da Terra
Elementos da Ecologia e Conservação
Diversidade dos Seres Vivos
Biologia celular I
Fundamentos da Educação I
Elementos de Química Geral
Introdução à Zoologia
Biologia Celular II

45
60
60
60
60
75
75
75
60
75
75
45

EAD00002 Fundamentos da Educação II

60

EAD02012 Diversidade Biológica dos Protostomados

75

EAD02005 Bioquímica I

75

EAD02010 Elementos de Matemática e Estatística
EAD00011 Prática de Ensino I - Didática

60
60

EAD00003 Fundamentos da Educação III

60

EAD02007 Bioquímica II
EAD02020 Diversidade Biológica dos Deuterostomados

75
75

EAD02038 Microbiologia

60

EAD00004 Fundamentos da Educação IV

60

EAD00012 Prática de Ensino II

60

5º

6º

EA Genética Básica
D02
EA Botânica I
D02
EA Introdução às Ciências Físicas I
D04

75
75
60

Pré-requisito

Bio Cel I
Fundamentos
da Educação
IZO
Só para
alunos do 4º
período

Univer Resp
pela
Disciplina
UFRJ
UFF
UFRJ
UFF
UENF
UFRJ
UFRJ
UFRJ
(*****)
UFRJ
UFRJ
UFRJ
(*****)
UFRJ
UFRJ
UFF
(*****)

Fundamentos
da Educação
Bioq I
Diversidade
Biológica dos
Protostomado
s e Introdução
à Zoologia
(somente para
os polos
Só para
alunos do 5º
período
Fundamentos
da Educação
Prát. Ens I

(*****)
UENF
UERJ

UFRJ
(*****)
(*****)
UFRJ
UENF
UFRJ
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7º

8º

9º

10º

EA
D02
EA
D00
EA
EA
D02
EA
D02
EA
D04
EA
D02
EA
D00
EA
D02
EA
D02
EA
D02
EA
D02
034
EA
D00
EA
D02
EA
D02
EA
D02
EA
D00
EA
D02
EA
D02
EA
D02
EA
D00
EA
D02
EA
D02
EA
D00

Instrumentação para o Ensino de Bioquímica e
BiologiadeCelular
Prática
Ensino III - Métodos e Técnicas de
Avaliação Comunidades e Conservação
Populações,
Biologia Molecular
Instrumentação para o Ensino de Genética
Introdução às Ciências Físicas II
Botânica II

45
60
75
75
45
60
75

Bioq II e Bio
Cel de
I
Prát
Ensino
EEC II
Bioq I e II
GB
ICF I
Botânica I

UFRJ
UERJ
UFRJ
UENF
UENF
UFRJ
UFRJ

Estágio Supervisionado I

60

(*****)

Corpo Humano I

75

Evolução
Biofísica

75
45

Prát Ens I, Bioq
I
A partir do 6º
Período
GB

Instrumentação para o Ensino de Zoologia, Botânica e
Ecologia

45

Libras
Projeto Final
Projeto Final
Projeto Final
Estágio Supervisionado II
Corpo Humano II
Instrumentação para o Ensino de Ciências

60
90
90
90
90
75
45

Imunologia

45

Estágio Supervisionado III
Educação Ambiental
Educação em Saúde
Estágio Supervisionado IV
CARGA HORÁRIA TOTAL

UFRJ
UFRJ
UFRJ

IZO,DBD,

120
60
45
150
3090

B
ot
II,não
Ele tem
Eco e
(**)
(**)
(**)
Est Sup I
CH I
Bioq II e Bio
Mol
Est Sup II

Est Sup III

UERJ
UFF
UENF
UFRJ
UERJ
(*****)
UERJ
UERJ
UENF
(*****)
UFRJ
UERJ
(*****)

Eletivas Restritas
EAD02057 Tópicos em Biotecnologia (B)

45

A partir do 3º
período

UENF

EAD02061 Seminários em Educação a Distância
EAD02047 Insetos na Educação Básica (B)
EAD02068 Educação Ambiental e Agenda 21

60
45
45

DBP

UFRJ
UFRJ
UERJ

45

Intro. a Inf. e
a partir do 5°
Período

UENF

EAD02067

Tecnologias Educacionais para o Ensino de Ciências
e Biologia (A)

ANEXO B- Matriz curricular do curso de Licenciatura em Química
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CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 2016-1 UENF
Todos os alunos deverão cursar 90 horas de disciplinas optativas
(consultar tabela com as disciplinas optativas oferecidas)
Períodos

1º

2º

Códigos

Disciplinas

Carga Univ resp
horária pela disc

EAD07135
EAD07136
EAD01002
EAD01004

Química Geral I
Laboratório de Química Geral I
Pré-Cálculo ( Calouros sob orientação
Introdução à Informática

90
30
75
75

UENF
UENF
UFF
UFF

EAD07102

Ens. Aprend. Quimica I (EAQ I)

30

UENF

EAD01038

Matemática Básica

60

UFF

EAD07104
EAD1005
EAD04001
EAD00001
EAD07105

Química B
Cálculo I
Introdução às Ciências Físicas I
Fundamentos da Educação I
Ens. Aprend. Quimica II (EAQ II)

120
75
60
60

UENF
UFF
UFRJ
*
UENF

30
EAD03046

Português Instrumental

60

UNIRIO

EAD07106
EAD1010

Química C
Cálculo II

120
75

UENF
UFF

EAD04005

Introdução às Ciências Físicas II

60

UFRJ

EAD00002

Fundamentos da Educação II
60

*

3º

EAD07107
EAD00011

Ens. Aprend. Quimica III (EAQ III)
Prática de Ensino I - Didática

30
60

UENF
*

EAD07108

Química D

120

UENF

EAD04009

Pré-requisito

Química Geral I

Química A
Pré-Cálculo
Ens. Aprend.
Quimica I

Fundamentos
da Educação I
Ens. Aprend.

Química C

Química C
Introdução às
Ciências Físicas
II e Pré- cálculo

60

UFRJ

Física I B

60

UFRJ

Fundamentos da Educação III

60

*

EAD07109

Ens. Aprend. Quimica IV (EAQ IV)

30

UENF

EAD0001

Prática de Ensino II

60

*

EAD07110

Química E

120

UENF

Química D

EAD04018

Física II B

60

UFRJ

Física I B

EAD04010
EAD00003

Química B

Química B
Cálculo I
Introdução às
Ciências
Físicas I

Física I A

4º

Co-requisito

Física I A
Fundamentos
da Educação I
Ens. Aprend.
Quimica III
Prática de
Ensino I Didática

Química D

156

5º

EAD07111

Ens. Aprend. Quimica V (EAQ V)

30

UENF

Ens. Aprend.
Quimica IV

Química E

(EAQ IV)

EAD03003

Educação Especial

60

UERJ

EAD00013

Prática de Ensino III - Métodos e
Técnicas de Avaliação

60

*
UENF

EAD07112

Atividades Acadêmicas Científicas e 70
Culturais I
Química F
120

EAD07113

Ens. Aprend. Quimica VI (EAQ VI)

30

UENF

EAD00004

Fundamentos da Educação IV

60

*

EAD00021
EAD07138

Estágio Supervisionado I
60
Atividades Acadêmicas Científicas e 70
Culturais II
Química G
120

*
UENF

Ens. Aprend.
Quimica V
(EAQ V)
Fundamento
s da
Educação
Prática deI
Ensino I Didática

UENF

Química D

Ens. Aprend. Quimica VII (EAQ VII) 30
Fundamentos da Educação de Jovens 60
e Adultos
Estágio Supervisionado II
90

UENF
UERJ

Ens. Aprend.
Quimica VI
(EAQ VI)

UENF

EAD07116

Atividades Acadêmicas Científicas e 70
Culturais III
Química H
120

Estágio
Supervisiona
d

UENF

Química D

EAD07117
EAD07129

Ens. Aprend. Quimica VIII (EAQ
VIII)
Monografia

30
60

UENF
UENF

Ens. Aprend.
Quimica VII
(EAQ VII)
Química
D

EAD00023
EAD071xx

Estágio Supervisionado III
Optativa I

120

*

Estágio
Supervisiona
d o II

EAD07118

Química I

120

UENF

EAD07119

Ens. Aprend. Quimica IX (EAQ IX)

30

UENF

EAD00024
EAD00031

Estágio Supervisionado IV
Libras

150
60

EAD071xx

Optativa II

EAD07137

6º

EAD07114

7º

EAD07115
EAD03017
EAD00022
EAD07139

8º

9º

Prática de
Ensino II

Carga Horária Total
Optativas

EAD01055
EAD08121
EAD03047
EAD03033
EAD03025
EAD07004
EAD01038
(*)

Probabilidade e Estatística
Educação a Distância
Tópicos em Educação Especial
Políticas Públicas em Educação
Movimentos Sociais e Educação
Inglês Instrumental
Matemática Básica

UENF

*

*
UFF

Química D

Química G

Química H

Química H
Ens. Aprend.
Quimica VIII
(EAQ
VIII)
Estágio
Supervisiona
d o III

3360
60
60
60
60
60
40
60

Química F

UFF
UNIRIO
UNIRIO
UERJ
UNIRIO
UFF
UFF

disciplina coordenada pela UENF, UERJ ou UFRRJ - dependendo do Pólo

Química I

