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RESUMO

A presente pesquisa buscou evidenciar as contribuições que a disciplina Educação a
Distância do curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da UENF, Consórcio
CEDERJ, proporciona na percepção dos alunos para o uso do ambiente virtual de
aprendizagem. Para alcançar esse objetivo, utilizamos uma pesquisa qualitativa e
bibliográfica, que reuniu diversos autores que discutem a temática proposta. Assim,
analisamos e caracterizamos a disciplina Educação a Distância, descrevemos a
proposta pedagógica desenvolvida no curso de Licenciatura em Pedagogia a
distância do CEDERJ. Realizamos também um levantamento de dados, aplicando
dois questionários com a finalidade de identificar o perfil dos alunos do curso e a
percepção deles com relação ao aprendizado dos conteúdos da disciplina,
materializado mediante o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. A análise dos
dados e a contextualização concluiu que a disciplina Educação a Distância
possibilitou para que os alunos percebessem que o ambiente virtual de
aprendizagem Moodle, possui características que ajudam com o processo de
ensino-aprendizagem, tais como: fácil adaptação ao ambiente social, educação
autodirigida, e natureza virtual da plataforma. Não obstante apresentou alguns
tópicos que precisam de mudançãs, como são: a utilização de atividades adequadas
ao conteúdo, tempo e objetivos da disciplina; clareza nos conteúdos da disciplina;
tempo outorgado para o desarrolho e alcance de cada objetivo e o tempo da revisão
das avaliações.
Palavras-chave: Educação a Distância; Ambientes Virtuais de Aprendizagem;
CEDERJ; Ensino.
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ABSTRACT

This research sought to evidence the contributions that provides the Distance
Education subject of the Bachelor in Pedagogy learning course at UENF, CEDERJ
Consortium, into the perception of the students about the use of the virtual learning
environment. In order to reach this goal, we use a qualitative research bringing
together several authors who discussed the proposed theme. It was undertaken
through a qualitative and bibliographic analysis along with the characterization
characteriza
of the
Distance Education course. It was described the pedagogical proposal of the
Distance Education subject CEDERJ course. Moreover, two questionnaires survey
were used in order to identify the profile of the students and their perception about
the ongoing learning by the Moodle’s virtual environment and the course contents. In
conclusion, the analysis and the contextualization of the data showed that the
Distance Education discipline helped the students to realize the virtual learning
environment Moodle
odle as an instrument for the effective management of the activities
involved into the process of teaching and learning, such as easy adaptation to the
social environment, self--directed
directed education and virtual’s advantages of the platform.
However it presentss some topics that needs changes such as: the utilization of
adequate activities to the content, time and objectives of the matter, explicitness of
the contents and time spent in order to development and reaching each objective.
Keywords: Distance Education;
Education; Virtual Learning Environments; CEDERJ; Teaching.
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RESUMEN
La presente investigación procuró evidenciar las contribuciones que la disciplina
Educación a Distancia del curso de Licenciatura en Pedagogía a Distancia de la
UENF, Consorcio CEDERJ, ofrece
ofrece en la percepción de los alumnos para el uso del
ambiente virtual de aprendizaje. Para alcanzar este objetivo, usamos una
investigación cualitativa y bibliográfica, que reunió diferentes autores que discuten la
temática propuesta. Simultáneamente analizamos
analizamos y caracterizamos la disciplina
Educación a Distancia, describimos la propuesta pedagógica desarrollada en el
curso de Licenciatura en Pedagogía a distancia del CEDERJ. Realizamos también
un levantamiento de datos, aplicando dos cuestionarios con el fin de identificar el
perfil de los alumnos del curso y la percepción que ellos tienen con relación al
aprendizaje de los contenidos de la disciplina, materializado por el ambiente virtual
de aprendizaje Moodle. El análisis de los datos y la contextualización concluyó que
la disciplina Educación a Distancia permitió que los alumnos percibieran que el
ambiente virtual de aprendizaje Moodle, posee características que ayudan con el
proceso de enseñanza-aprendizaje,
aprendizaje, tales como: fácil adaptación al ambiente social,
educación autodirigida y naturaleza virtual de la plataforma. No obstante, mostró
algunos tópicos que requieren mejoras, como son: la utilización de actividades
adecuadas al contenido, tiempo asignado para el desarrollo y alcance de cada
objetivo y el tiempo
po para la revisión de las evaluaciones.
evaluaciones
Palabras-clave:
clave: Educación a Distancia; Ambientes Virtuales de Aprendizaje;
CEDERJ; Enseñanza.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O surgimento, implementação e as características da Educação a Distância
(EaD), como manifesta a pesquisa bibliográfica realizada nesta dissertação, é
proporcional com a aparição e evolução das Tecnologias da Informação e da
Comunicação (TICs), revelando um crescimento significativo para essa modalidade
de ensino no mundo todo.
Com a análise dos dados oferecidos pelo censo organizado pela Associação
Brasileira de Educação a Distância (Abed), no ano 2014, se verificou a importância
da EaD no Brasil, em virtude da convergência de fatores que apresenta, tais como:
acessibilidade de uma população escolar diversificada, em consequência que
qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que possua um computador com
conexão a internet, tem possibilidade de acessar a educação; custos reduzidos para
o estudante, em atenção a que não precisa de deslocamento e os recursos
educativos necessários para seu desarrolho, na maioria dos casos estão disponíveis
gratuitamente; autodisciplina de estudo, considerando o ritmo de aprendizagem de
cada aluno e também a quantidade de discentes que abrange sem diminuição na
qualidade do ensino.
Sua relevância na atual sociedade é evidenciada na inclusão na legislação
brasileira, que regulamenta a educação a distância como modalidade educacional,
com estudantes e professores desenvolvendo processos de ensino e aprendizagem
em diversos tempos mediados pela utilização das TICs, tornando seu acesso mais
democrático.
Por esse motivo, a pertinência da adequação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), como é explorada na parte dois da atual pesquisa, tendo presente
a interação da escola com a comunidade e a inserção dos alunos na sociedade, com
a finalidade de certificar que os conhecimentos transmitidos propiciem o
desenvolvimento integral do individuo.
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Com o estudo bibliográfico efetuado sobre o Cecierj, se observou que com
objetivo de promover a divulgação científica, oferecer acesso ao ensino superior
gratuito, de qualidade e à formação continuada de professores do ensino
fundamental, médio e superior através da educação à distância, a Fundação
gerencia mediante do Consórcio CEDERJ, parcerias com as instituições de ensino
superior públicas no Estado do Rio de Janeiro.
Sendo a UENF, parte desse grupo de instituições, se responsabiliza pela
coordenação do Curso em Licenciatura em Pedagogia dos polos de Bom Jesus do
Itabapoana, Itaperuna, São Fidélis e São Francisco do Itabapoana. Por conseguinte,
na parte três deste trabalho, se expõe o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso,
que determina seu objetivo e a sua estrutura curricular, dividida em: disciplinas
obrigatórias

e

optativas;

um

estágio

curricular

supervisionado;

atividades

complementares de monitoria e sete (7) seminários; e um Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC).
Entre as disciplinas obrigatórias está a matéria “Educação a Distância (EaD)”,
foco desta investigação, fazendo um percurso pela sua metodologia, forma de
avaliação, função dos recursos e ambientes disponibilizados, papel desempenhado
pelos professores-tutores, objetivos e ementa.
Buscando contextualizar, caracterizar, mas também indagar acerca do seu
surgimento e implementação dos Ambientes Virtuais de Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA), se faz um levantamento bibliográfico, que destaca as novas
formas de ensino-aprendizagem proporcionadas por eles e o aumento na sua
utilização nas diversas áreas do conhecimento. Também se navegou através da
plataforma Moodle, disponibilizada pelo Consórcio Cederj para o desarrolho da
disciplina Educação a Distância, procurando explorar suas ferramentas, recursos e
funcionamento.
Em razão do fato que os estudantes possuem novos sistemas de
aprendizagem, às modificações geracionais, e às mudanças dos modelos
convencionais de ensino, é necessário repensar modelos e estratégias de
aprendizagem como os AVA, com maior impacto para aumentar a motivação dos
alunos na aquisição de conhecimentos, atitudes e valores no atual cenário de
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constantes transformações, gerado pela incorporação das TIC nas suas áreas
econômicas, sociais e culturais.
Por conta disso, se determinou importante aplicar dois questionários que
tinham a finalidade de apresentar a amostra da pesquisa. O primeiro deles
proporcionou os dados para identificar o perfil dos alunos do curso Licenciatura em
Pedagogia e o segundo permitiu evidenciar a percepção deles com relação ao
aprendizado dos conteúdos da disciplina Educação a Distância materializados
mediante o ambiente virtual de aprendizagem Moodle.
Os resultados dos questionários constataram que a disciplina Educação a
Distância do curso de Licenciatura em Pedagogia da UENF, Consórcio CEDERJ,
contribui para os alunos perceber que o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, é
uma ferramenta que beneficia tanto os alunos, como professores e instituições, na
gestão eficaz das atividades que envolvam o processo de ensino-aprendizagem.

PROBLEMA

Quais são as contribuições que a disciplina Educação a Distância do curso de
Licenciatura em Pedagogia a distância da UENF, Consórcio CEDERJ, disponibiliza
na percepção dos alunos para o uso do ambiente virtual de aprendizagem?

HIPÓTESE

A disciplina Educação a Distância do curso de Licenciatura em Pedagogia a
distância da UENF, Consórcio CEDERJ, contribui para os alunos perceber que o
ambiente virtual de aprendizagem Moodle, é uma ferramenta que beneficia tanto os
alunos, como professores e instituições, na gestão eficaz das atividades que
envolvam o processo de ensino-aprendizagem.
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JUSTIFICATIVA

O processo de ensino-aprendizagem tem vindo a mudar ao longo do tempo,
adaptando-se ao ambiente social, apresentando componentes como estudante,
professor, conteúdo, meios, objetivos e contexto.
Este processo tem sido realizado presencialmente até a década de 90´s, onde
era necessária a presença do aluno e do professor no ambiente escolar, quando
surgiram os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), adotando uma abordagem
diferente que traz aspectos positivos, tais como organizar e apresentar conteúdos,
comunicação síncrona e assíncrona, avaliar o desempenho dos alunos, registro e
reporte de notas, e gerenciamento dos conteúdos e atividades de aula. (MORGAN,
2003).
Em consequência do ritmo da vida moderna, o processo de ensinoaprendizagem tem mudado no tempo e no espaço, de maneira que, tanto uma dona
de casa com dificuldade de deslocamento e que possui horas livres dispersas ao
longo do dia, como um executivo com excesso de trabalho e que tem apenas a noite
para suas atividades acadêmicas, podem acessar ao programa educacional de sua
escolha a partir de qualquer lugar com acesso a internet e a qualquer horário.
Esta pesquisa teve como objetivo analisar as diferentes contribuições que o
ambiente virtual de aprendizagem Moodle, pois devido ao fato que os estudantes
possuem novos sistemas de aprendizagem, às modificações geracionais, e às
mudanças dos modelos convencionais de ensino, é necessário repensar modelos e
estratégias de aprendizagem com maior impacto para aumentar a motivação dos
alunos na aquisição de conhecimentos, atitudes e valores no atual cenário de
constantes transformações, gerado pela incorporação das TIC nas suas áreas
econômicas, sociais e culturais.
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OBJETIVOS

O objetivo geral desta pesquisa fundamenta-se em evidenciar a percepção de
discentes do curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da UENF, Consórcio
CEDERJ, com relação ao aprendizado dos conteúdos da disciplina Educação a
Distância, materializado mediante o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Com
base neste, desprendemos os seguintes objetivos específicos:
a) Caracterizar a disciplina Educação a Distância e a proposta
pedagógica desenvolvida pelo curso de Licenciatura em Pedagogia a
distância do CEDERJ.
b) Identificar as contribuições que a disciplina Educação a Distância
oferece para o processo de ensino-aprendizagem.

METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos desta pesquisa planejou-se a teorização mediante
uma busca qualitativa e bibliográfica, a qual reuniu diversos autores que debatem a
temática proposta, evidenciando assim que a educação a distância possui novas
estratégias de aprendizagem que geram maior impacto na motivação dos alunos na
aquisição de conhecimentos, atitudes e valores.
Na era do caos, do indeterminismo e da incerteza, os métodos científicos
andam com seu prestígio abalado. Apesar da sua reconhecida importância, hoje,
mais do que nunca, se percebe que a ciência não é fruto de um roteiro de criação
totalmente previsível. Portanto, não há apenas uma maneira de raciocínio capaz de
dar conta do complexo mundo das investigações científicas. O ideal seria você
empregar métodos, e não um método em particular, que ampliem as possibilidades
de análise e obtenção de respostas para o problema proposto na pesquisa.
(MORESI, 2003, p. 26).
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Por tanto a metodologia aplicada nessa dissertação compreende uma
pesquisa qualitativa, quantitativa, mas também uma pesquisa bibliográfica, que tem
como fundamento o método dialético, que segundo o autor “Considera que os fatos
não podem ser considerados fora de um contexto social, político, econômico, etc.”.
Para alcançar os objetivos desta pesquisa planejou-se a teorização mediante
uma busca qualitativa e bibliográfica, a qual reuniu diversos autores que debatem a
temática proposta, evidenciando assim que a educação a distância possui novas
estratégias de aprendizagem que geram maior impacto na motivação dos alunos na
aquisição de conhecimentos, atitudes e valores.
Foi realizado também um levantamento de dados, a partir da aplicação de
dois questionários que tinham a finalidade de apresentar a amostra da pesquisa. O
primeiro deles é um questionário que proporciona identificar o perfil dos alunos do
curso Licenciatura em Pedagogia e o segundo permite evidenciar a percepção deles
com relação ao aprendizado dos conteúdos da disciplina Educação a Distância
materializado mediante o ambiente virtual de aprendizagem Moodle.
Os dois questionários foram criados e enviados mediante Google Form;
aplicados no final do primeiro semestre de 2016, no total de alunos inscritos na
disciplina obrigatória de Educação a Distância, do primeiro módulo do curso de
Licenciatura em Pedagogia do CEDERJ, dos quatro polos São Fidélis, São
Francisco, Bom Jesus e Itaperuna; depois que os estudantes usaram a plataforma
Moodle durante o módulo completo e quando estivessem finalizando as atividades e
a temática da disciplina.
A estrutura desta dissertação foi estruturada em cinco partes: Na primeira
parte mostra-se um breve histórico da educação a distância, desde seu surgimento,
sua caracterização e importância no processo de ensino aprendizagem atual, e até
mesmo, sua viabilização e aplicabilidade no ensino superior.
Na segunda parte da nossa pesquisa, abordamos as etapas da educação a
distância no Brasil e seus inicios, sua implementação nas diferentes escolas e
modalidades, e investigamos sua normatização na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).
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Na terceira parte será detalhado o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso
de Licenciatura em Pedagogia da UENF, na modalidade a distância; seus conceitos
e fundamentos, e apresentamos a Fundação CECIERJ Consórcio CEDERJ.
A quarta parte os conceitos que permeiam os Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, seu surgimento, as diversas ferramentas e tecnologias que possuem
e sua implementação na educação serão apresentados.
Por ultimo, na quinta parte foi desenvolvida a análise dos resultados
recolhidos dos dois questionários criados e enviados mediante Google Form;
aplicados no final do primeiro semestre de 2016, no total de alunos inscritos na
disciplina obrigatória de Educação a Distância, do primeiro módulo do curso de
Licenciatura em Pedagogia do CEDERJ, dos quatro polos São Fidélis, São
Francisco, Bom Jesus e Itaperuna; depois que os estudantes usaram a plataforma
Moodle durante o módulo completo e quando estivessem finalizando as atividades e
a temática da disciplina.
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1. BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

1.1. O surgimento

O desenvolvimento histórico da Educação a Distância (EaD), está
estreitamente relacionado com a tecnologia e com os meios utilizados para o
processo de ensino, desta maneira tem sido classificado em diversas gerações
desde sua adoção. Diferentes autores coincidem que a primeira geração foi a
educação por correspondência.
Formiga e Litto (2009) indicam que a EaD iniciou-se em 1728 nos Estados
Unidos com a publicação do jornal Gazette de Boston, do anúncio do professor
Caleb Philips, onde oferecia ensinar a arte da taquigrafia por correspondência,
assegurando que os alunos enviando semanalmente as lições, poderiam aprendê-la
perfeitamente, como aquelas que viviam nesta mesma cidade.
Já Moore e Kearsley (2007) afirmam que esta geração teve seu início no
século XIX, incluindo até as forças militares, com um gerenciamento controlado de
forma central. Mattar (2011) concorda que surgiu devido ao desenvolvimento dos
meios de transporte e comunicação, em meados deste século, utilizando o correio
para enviar os materiais impressos.
Por outro lado Van der Linden (2011), em seu texto intitulado Histórico da
Educação a Distância situa o surgimento da EaD no final do século XIX nas
instituições particulares nos Estados Unidos e na Europa que ofereciam cursos por
correspondência.
A segunda geração caracteriza-se pela utilização do rádio, as fitas de áudio e
de vídeo, a televisão, e o telefone com fins educativos, ressaltam Moore e Kearsley
(2007). Tendo seus inicios em Londres, de acordo com Formiga e Litto (2009), na
BBC (British Broadcasting Corporation), que ofereceu cursos através do rádio, para
educação de adultos no ano 1928. Acrescentando também que no segundo terço do
século XX, “as instituições passam a utilizar os recursos do rádio e da televisão para
a difusão de programas educacionais, agregando como suporte e apoio, os
materiais impressos encaminhados via correio.” (VAN DER LINDEN, 2011, p. 13).
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A Open University, a qual foi fundada em 1969, inspirou com o seu modelo o
surgimento de outras universidades abertas de EaD, aumentando o interesse pela
educação a distância com o aproveitamento das diversas mídias nas suas
experiências pedagógicas, como mostra Mattar (2011).
Neste

cenário

o

mesmo

autor

apresenta

o

nascimento

das

megauniversidades abertas a distância, mencionando segundo o número de alunos,
as maiores nos correspondentes países:
[...] a University of South Africa (Unisa), a verdade a pioneira,
fundada em 1946, mas que início não era exatamente uma
universidade aberta; o Centre National de Enseignement à Distance
(CNDE), na França; a Universidade National de Educaión a Distancia
(Uned), na Espanha; a Universidade Aberta de Portugal; a
FernUniversität in Hagen, na Alemanha; a Anadolu Üniversitesi, na
Turquia/ a Universidade de Rádio e Televisão, na China; a
Universitas Terbuka sa Indonésia; a Universidade Aberta Nacional
Indira Gandhi, na Índia; a Universidade Aberta Sukhothai
Thammathirat daTailândia; a Universidade Aberta Nacional da
Coreia; a Universidade Payame Noor, no Irã, entre outras. (p. 5).

Assim, nas décadas dos 60 e 70 os avanços tecnológicos foram
progressivamente incorporados ao ensino e “a educação a distância, embora
mantendo os materiais escritos como base, passa a incorporar articulada e
integralmente o áudio, o videocassete, as transmissões de rádio e televisão e o
videotexto.” (VAN DER LINDEN, 2011, p. 13)
Deste modo, a Educação a Distância (EaD) entra na terceira geração, como
apontam Moore e Kearsley (2007), criando sistemas integrados das mídias
existentes e a informática, os quais romperam as barreiras e limites territoriais,
estendendo o alcance de atuação pelo mundo todo, destacando-se o Projeto AIM da
Universidade de Wisconsin e o projeto-modelo da Universidade Aberta da GrãBretanha.
Os referidos autores, também ponderam que, a quarta geração se baseou no
uso da teleconferência, onde interagem o aluno e o professor sincronicamente; além
no aumento da utilização da televisão como ferramenta na área da educação
continuada e nos cursos para corporações.
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Outra consideração importante na história da Educação a Distância (EaD), de
acordo com Van der Linden (2011), é o alcance dos programas educacionais no final
do século XX,
[...] surgiram as transmissões de televisão por satélite propiciando
alcance continental a programas educacionais, cursos distribuídos
por meio de fitas de áudio e de vídeo, programas de aprendizagem
assistida por computador, os CD-ROMs, as redes de informação
para troca de dados. No último terço do século, surgiram no ensino
superior instituições dedicadas exclusivamente à educação a
distância com perfis próprios em metodologia e uso de tecnologias.
(p. 15).

Com a aparição das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs),
tais como a internet e suas grandes velocidades de conexão, e a hipermídia
interativa; aparece o termo ambiente virtual, que torna a educação acessível para os
alunos, sem importar a distância ou lugar do mundo onde se encontrem, apontam
Ribeiro e Hirano (2011).
De modo similar, Moore e Kearsley (2007), classificam as aulas virtuais como
a quinta e atual geração, que se encontra em construção; que devido a sua
interatividade, a internet, transformou o processo de troca entre professor e aluno e
a aprendizagem, numa atividade mais dinâmica e autônoma.
Por outro lado, Mattar (2011), classifica como a terceira geração, a EaD online, aquela que integra o vídeo texto, o microcomputador, a tecnologia da
multimídia, o hipertexto e as redes de computadores como ferramentas de seu
processo. De modo que se evidência um ponto de ruptura na história da Educação a
Distância (EaD), com o crescimento explosivo da internet, em que segundo o autor
“Surge um novo território para a educação, o espaço virtual da aprendizagem, digital
e com base na rede” (p. 6).
Assim, encontramos instituições que além de cursos presenciais, oferecem
também cursos a distância; mas do mesmo modo existem também, aquelas que não
possuem campus e ofertam exclusivamente cursos a distância, denominadas “[...]
click universities, em oposição às brick universities (universidades de tijolo)”
(MATTAR, 2011, p. 7).
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Na seguinte tabela Van der Linden, faz uma recopilação das quatro fases do
desenvolvimento tecnológico da educação, identificando cada geração com o
período e com as tecnologias adotadas:

Tabela 1 – Gerações de EAD.
Fonte: Van der Linden (2011, p. 15).

Por outro lado Aretio (2001 citado por VAN DER LINDEN, 2011), apresenta
uma quinta geração, derivada da quarta,
A 5ª geração, diferentemente das gerações anteriores,
especialmente da 1ª e da 2ª, em que os custos variáveis apresentam
crescimento proporcional ao número de alunos matriculados, traz
consigo o potencial de diminuição significativa dos custos
relacionados à economia de escala e custos e efetividade, quando
comparados aos da EAD tradicional ou ao sistema convencional de
educação face a face.
Do ponto de vista pedagógico, a 5ª geração de EAD possibilita
experiências personalizadas com efetivos serviços pedagógicos e
administrativos de apoio ao estudante e uma melhor qualidade da
tutoria, com custos per-capita significativamente menores. (p. 16).
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1.2. Sua caracterização

Para definirmos a Educação a Distância (EAD), é importante fazermos
referência ao Decreto 5.622/2005 que regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96.
Segundo esse decreto, a EAD é a modalidade educacional na qual a mediação
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e
professores desenvolvendo atividades educativas em tempos diversos.
Desta maneira, a Educação à Distância torna o acesso à educação mais
democrático já que permite que aluno estude em diferentes horários sem a
necessidade de se deslocar. Entre as vantagens da modalidade de Educação à
Distância elencadas por Gutierrez & Pietro (1994, citado por SOUZA, 2003) estão: a)
massividade espacial; b) menor custo por estudante; c) população escolar
diversificada; d) individualização da aprendizagem; e) quantidade sem diminuição da
qualidade; f) autodisciplina de estudo. Segundo Souza,
Das vantagens acima listadas é possível inferir que a Educação à
Distância democratiza o acesso à Educação, atendendo a alunos
dispersos geograficamente e residentes em locais onde não haja
instituições convencionais de ensino. Exigindo menor quantidade de
recursos financeiros, propicia uma aprendizagem autônoma e lidada
à experiência dos alunos, que não precisam se afastar do seu local
de trabalho. Promove um ensino inovador e de qualidade, garantindo
o acompanhamento dos tutores, para tirar dúvidas, incentivar e
avaliar os alunos. Incentiva a educação permanente, permitindo a
atualização e o aperfeiçoamento profissional daqueles que querem
aprender mais. Permite que o aluno seja realmente ativo,
responsável pela sua aprendizagem e, principalmente, aprenda a
aprender. (SOUZA, 2003, p. 38).
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2. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL

2.1. O surgimento

No Brasil o desenvolvimento da EaD, se reflete em 1904, seguindo o
movimento internacional com os cursos por correspondência. Argumenta Mattar
(2011), “O Jornal do Brasil, que iniciou suas atividades em 1891, já registrava
anúncio oferecendo profissionalização por correspondência para datilógrafo”.
O autor destaca a inserção de instituições privadas norte-americanas, que
ofereciam cursos por correspondência em jornais, o que foi denominado “Escolas
Internacionais”. O uso de material impresso foi essencial nesta fase, mais tarde, as
transmissões de rádio e televisão, os diversos recursos de áudio e vídeo, o
computador e a tecnologia de multimídia, fizeram parte das ferramentas utilizadas
para seu processo.
Vianney (2011), aponta “o início do ensino por correspondência, com a oferta
de cursos livres no começo do século XX”, e ressalta, como um dos mais
significativos eventos para o uso do rádio na educação a distância, a abertura da
“Rádio Sociedade Educativa do Rio de Janeiro, por Edgard Roquete-Pinto”, no ano
1923.
Mattar (2011), confere ser esse o início da educação pelo rádio no Brasil, e
menciona também como um acontecimento relevante para a educação a distância, a
criação da Comissão de Cinema Educação, no Rio de Janeiro, no ano 1927; e a
proposta do uso do rádio, cinema e impressos na educação, do Manifesto da Escola
Nova que foi emitido em 1932, pelo educadores brasileiros.
Segundo o autor,
Em 1934, Roquete-Pinto instalou a Rádio-Escola Municipal no Rio de
Janeiro. Os alunos tinham acesso prévio a folhetos e esquemas de
aulas, e a Rádio-Escola utilizava também correspondência para
contato com os alunos.
Em 1936, a emissora Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi doada
ao Ministério da Educação e Saúde, e em 1937 foi criado o serviço
de Rádiodifusão Educativa do Ministério de Educação. (MATTAR,
2011, p. 56).
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Outro momento importante da evolução da EaD na educação brasileira,
ocorreu em 1939, quando a Marinha e o Exército deste país, utilizaram material
impresso via correspondência, para preparar oficiais na Escola de Comando do
Estado Maior, de acordo com Mattar(2011).
Marques (2004), afirma que a instituição mais antiga em oferecer educação
não-presencial no Brasil, é o Instituto Monitor, que começou seu funcionamento no
ano 1939. Seguida do Instituto Universal Brasileiro, que abriu suas portas ao público,
sete anos depois. O autor define que,
O método de ambos era semelhante: iniciação profissional em áreas
técnicas, sem exigências de escolaridade anterior, por
correspondência. No Universal, o forte são os cursos supletivos e, no
Monitor, os cursos técnicos. Até hoje, quando a internet é vista como
principal ferramenta da EAD (educação a distância), as duas
entidades ainda optam por transmitir suas aulas por apostilas
enviadas pelo correio. (MARQUES, 2004).

A explicação que Mattar (2011) dá, sobre o sistema de ensino utilizado pelo
Instituto Monitor, menciona que é,
[...] baseado na experiência de um curso a distância para a
construção de um modesto rádio caseiro, que utilizava apostilas de
eletrônica e um kit. As atividades passam então a ser todas
realizadas por correspondência. Cerca de 5 milhões de alunos já
estudaram no Instituto Monitor. Ainda hoje, ele oferece cursos
técnicos, supletivos, profissionalizantes, de formação profissional
inclusive presencias, tendo recentemente desenvolvido metodologia
própria para e-learning. Seus planos envolvem a mudança para uma
nova sede e a atuação em todos os níveis de educação. (MATTAR,
2011, p. 59).

O mesmo autor, destaca que o método implementado no Instituto Universal
Brasileiro (IUB), iniciou com a formação profissional de nível elementar e médio, no
ano 1941, quando foi fundado por um ex-sócio do Monitor. Na atualidade, o principal
recurso utilizado pelo IUB, são apostilas enviadas por correio. O instituto oferece
cursos supletivos, além de cursos profissionalizantes, tais como Auxiliar de
Contabilidade, Desenho Artístico e Publicitário, Fotografia, Inglês, Violão, entre
outros. (MATTAR, 2011).
Um sucesso marcante, citado por Vianney (2011), faz referência ao artigo 91
da Reforma Capanema, que garante poder realizar estudos sem a observância de
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regime escolar, convertendo-se na primeira legislação em reconhecer a validade dos
estudos feitos a distância.
Instigadas pelos bons resultados do Instituto Universal Brasileiro (IUB), entre
1940

e

1950

outras

instituições

introduziram

o

ensino

a

distância

por

correspondência. O que levou a criar na atualidade, a Uni Hub/Cursos On-line,
plataforma de internet que trabalha com o email e chat, no lugar do correio e do
material impresso. (MATTAR, 2011).

Figura 1 – Uni Hub.
Fonte: http://unihub.pt/

O referido autor constrói uma linha do tempo com a história do programa de
rádio A Voz da Profecia,
[...] começa nos Estados Unidos, em 1929, com a transmissão de
séries bíblicas pelo rádio. Em 1943, passam a ser gravados discos e
transmitidos programas por rádio em português. Assim, vai ao ar o
primeiro programa religioso apresentado no Brasil pelo rádio. A
experiência cresceu e, hoje, transformou-se no Sistema Adventista
de Comunicação, que inclui a Rede Novo Tempo de Rádio, a Rede
Novo Tempo de TV, o programa Está Escrito, além de A Voz da
Profecia. No mundo, existem também dezenas de escolas bíblicas
por correspondência. (MATTAR, 2011, p. 60).
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Marques (2004), destaca a significância do rádio como meio de difusão, “Em
1947 o Senac, junto com Sesc e com a colaboração de emissoras associadas, criou
a Universidade do Ar, em São Paulo. O objetivo consistia em oferecer cursos
comerciais radiofônicos.” (MARQUES, 2004). Mas também, é interessante aclarar
que “em 1941 havia sido criada outra Universidade do Ar, que durou dois anos”
(MATTAR, 2011, p. 60).
O alcance e a metodologia usada pela Universidade do Ar, fundada pelo
Senac, consistia em,
Os programas, gravados em discos de vinil, eram repassados às
emissoras que programaram as emissões das aulas nos radiopostos
três vezes por semana. Nos dias alternados, os alunos estudaram
nas apostilas e corrigiam exercícios, com o auxílio dos monitores. Na
década de 1950, a Universidade do Ar chegou a atingir 318
localidades e oitenta mil alunos. (MARQUES, 2004).

Essa experiência durou até o ano 1961, enquanto aquela entre o Senac e a
EaD, continua na atualidade, enfatiza Mattar (2011). Já em 1965, se da origem para

as TVs Educativas, que foram as responsáveis dos telecursos, preparatórios
para exames supletivos, focaliza Vianney (2011).
Segundo Marques (2004), posteriormente,
[...] em, 1976, foi criado o Sistema Nacional de Teleducação. O
programa que operava principalmente através de ensino por
correspondência,
realizou,
também,
algumas
experiências
(1977/1979) com rádio e TV. Em 12 anos, o Sistema acumulou
1.403.105 matrículas, em cerca de 40 cursos diferentes.
No Brasil, fundações privadas e não-governamentais começaram a
oferecer supletivo a distância na década de 70, no modelo de
teleducação (telecurso), com aulas via satélite complementadas por
kits de materiais impressos. Nesta época, o país era considerado um
dos líderes da modalidade, com os pontos fortes também no Projeto
SACI e Projeto Minerva, que já capacitava professores com
formação, apenas, em magistério. (MARQUES, 2004).

A Universidade de Brasília (UnB), no ano 1979, se faz presente no uso da
EaD, como mostra Vianney (2011), com a oferta de cursos de extensão a
distância em parceria com a The Open University. Mattar (2011), confirma que com o
Programa de Ensino a Distância (PED), a UnB foi a pioneira na educação a distância
de ensino superior.
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O Sistema Nacional de Teleducação foi informatizado e reestruturação a partir
do ano 1988, onde são definidas as diretrizes que imperam desde então. Segundo
narra Marques (2004), “[...] em 1995, o Departamento Nacional de Educação criou
um setor destinado exclusivamente à EAD --o CEAD (Centro Nacional de Educação
a Distância).”.
Nesse mesmo ano na TV escola, que era um canal educativo da Secretaria
de Educação a Distância do Ministério da Educação, foi inserido o programa Salto
para o Futuro, projetado e produzido pela Fundação Roquete-Pinto em 1991, com o
nome Jornal da Educação - Edição do Professor e segundo expõe Mattar (2011),
É um programa para formação continuada e aperfeiçoamento de
professores (principalmente do Ensino Fundamental) e alunos dos
cursos de magistério, utilizando diversas mídias como material
impresso, TV, fax, telefone e internet, além de encontros presenciais
nas telessalas, que contam com a mediação de um orientador de
aprendizagem. Os programas são ao vivo e permitem interação dos
professores presentes nas telessalas. (p. 63).

Em 1997 a EaD entra como modalidade para cursos de pós-graduação, não
entanto, o Ministério da Educação (MEC), só até o ano 1999 “começou a se
organizar para credenciar oficialmente instituições universitárias para atuar na EAD,
processo que ganhou corpo em 2002.” (MARQUES, 2004).
No período de 2003 a 2007, sai e posteriormente, devido à renovação da
legislação, é atualizada a primeira versão dos referenciais de qualidade para
educação a distância, esclarece Mattar (2011).
Embora seja um documento que não tem força de lei, ele será um
referencial norteador para subsidiar atos legais do poder público no
que se refere aos processos específicos de regulação, supervisão e
avaliação da modalidade citada. Por outro lado, as orientações
contidas nesse documento devem ter função indutora, não só em
termos da própria concepção teórico-metodológica da EaD, mas
também da organização de sistemas de EAD no Brasil (MATTAR,
2011, p. 64).

Nesse mesmo intervalo de tempo, cita Vianney (2011), é estabelecido o

Programa Universidade Aberta – UAB, pelo Governo Federal, e segundo indica
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Mattar (2011), também se estreia o Sistema Escola Técnica Aberta do
Brasil (e-Tec), que:
[...] visa à oferta de educação profissional e tecnológica a distância e
tem o propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos
técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em regime de
colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios. Os
cursos são ministrados por instituições públicas.
O MEC é responsável pela assistência financeira na elaboração dos
cursos. Aos estados, Distrito Federal e municípios cabe providenciar
estrutura, equipamentos, recursos humanos, manutenção das
atividades e demais itens necessários para a instituição dos cursos.
A meta é estruturar mil polos e atender 200 mil alunos até 2010.
(MATTAR, 2011, p. 64).

A seguir no 2008, recalca Vianney (2011), que foi aberto o primeiro curso de

direito por EAD, pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), na
UnisulVirtual.
Desde o ponto de vista de do autor, os eventos significativos para a história
da educação a distância no Brasil, se identificam na próxima tabela cronológica:

Tabela 2 – Cronologia da Educação a Distância na Educação Brasileira.
Fonte: Vianney (2011).
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2.2. A implementação

“Sem limites e sem distância” são as palavras que faz o Me. Ricardo F.
Nantes, Presidente do Portal Educação, no prefácio do livro Guia de educação a
distância de João Mattar (2011), que permitem destacar a importância da educação
a distância no mundo. Modelo educacional que vem se desenvolvendo cada vez
mais nos últimos anos, em consequência aos avanços tecnológicos, apresentando
um crescimento a passos agigantados no Brasil e como permite evidenciar O Censo
ead.br (2014) 1 , organizado pela Associação Brasileira de Educação a Distância
(Abed).
A figura a seguir faz uma comparação entre a Educação Presencial e a EaD,
que exibe o incremento exponencial no número de matrículas de educação a
distância em graduação, no período de 2003 a 2014.

Figura 2 – Evolução do Número de Matrículas em Cursos de Graduação, segundo a
Modalidade de Ensino – Brasil – 2003-2014
Fonte:
http://www.abed.org.br/arquivos/Educacao_a_distancia_desafios_para_a_qualidade.pdf

1

Ver <http://www.abed.org.br/censoead2014/CensoEAD2014_portugues.pdf>
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A figura anterior indica, que no ano 2003 o as matrículas em cursos a
Distância foi de 49.911 e já no 2014 com um total de 1.341.842, multiplicando em
mais de 26 vezes seu número de estudantes. Além disso, os dados do MEC revelam
um aumento de 41,2% no número de matrículas nos cursos superiores na
modalidade a distância, no ano de 2014 em comparação com 2013 e apenas um
incremento de 7% nos cursos presenciais. Demonstrando assim a dimensão que
tem na atualidade a EaD, no Brasil.
Outros números interessantes do censo são as matrículas de graduação
presencial e a distância, segundo a região geográfica. Como se vê na figura:

Figura 3 – Número de Matrículas de Graduação Presencial e a Distância, segundo a
Região Geográfica – Brasil – 2014
Fonte:
http://www.abed.org.br/arquivos/Educacao_a_distancia_desafios_para_a_qualidade.pdf

No gráfico do lado esquerdo está explicada a porcentagem de matrículas de
cursos de graduação presencial, no ano 2014, segundo a Região Geográfica.
Concentrando um maior número de alunos na região Sudeste, com um 47%, e com
um número bastante inferior (7,0%) na zona Norte do país.
Por outro lado o gráfico da direita específica segundo a Região Geográfica, as
porcentagens no ano 2014, de matrículas de cursos de graduação na modalidade a
distância, assim, região Sudeste (37,9%), Nordeste (20,0%), Sul (19,9%), Norte
(11,8%) e Centro-Oeste (10,4%). O que indica que a essa última região contém o
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menor número de estudantes do país, em cursos de graduação na modalidade EaD
com 10,4%, enquanto a maior parte se conglomera na região Sudeste com o 37,9%
zona de localização dos polos da nossa pesquisa.
Um dos aspetos também analisados pelo censo é a distribuição da amostra
por região, onde nota-se que a maioria das instituições participantes localiza-se na
Região Sudeste: 111 instituições − 41% do total. Em seguida, observa-se a Região
Sul, com 66 instituições, o equivalente a 25% da amostra. As regiões Norte e
Centro-Oeste têm o menor nível de representatividade, com apenas 14 (5%) e 11
(4%) instituições, respectivamente. O Nordeste conta com 41 instituições
respondentes − 15% do total −, e o Distrito Federal, com 28 instituições (10%):

Figura 4 – Instituições que oferecem Cursos de EaD, segundo a Região Geográfica
– Brasil – 2014
Fonte: http://www.abed.org.br/censoead2014/CensoEAD2014_portugues.pdf

O gráfico permite ver a concordância dos resultados entre as duas figuras
anteriores, coincidindo que a região com a porcentagem menor de instituições que
oferece cursos educação a distância e a sua vez com menos estudantes
matriculados nesta na modalidade, é a Centro-Oeste com 4% e 10,4%
respectivamente; concordando também com a região Sudeste, com os valores mais
altos, 41% de instituições e 37,9% de matrículas.
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Vianney (2011), faz ênfase que as instituições de ensino superior na
modalidade a distância, estabeleceram desde 1994 até 2010, o domínio
instrumental para o uso pedagógico de diversas tecnologias, tal como descreve
a tabela abaixo:

Tabela 3 – Tecnologias utilizadas pelas IES brasileiras na EAD no período de 1994 a
2010
Fonte: Vianney (2011)

O autor classifica em cinco vertentes as universidades, dependendo dos
distintos modelos de educação superior a distância no Brasil e do:
[...] uso de uma ou outra tecnologia - ou mesmo o uso combinado de
diversas tecnologias - e a forma de se organizar a maneira didática
da oferta da educação a distância, da sistemática de oferecer tutoria
aos alunos, seja em caráter presencial, em modo remoto, ou em
sistemas híbridos contemplando as modalidades presencial ou a
distância para atender aos alunos. (VIANNEY, 2011, p. 20).
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A tabla apresenta os modelos de EAD estruturados e em funcionamento no
Brasil (1994 – 2008):

Tabela 4 – Modelos de EAD estruturados e em funcionamento no Brasil (1994 –
2008)
Fonte: Vianney (2011)

2.3. A legislação

2.3.1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)

Segundo o Art. 43 da LEI No. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, da
Presidência da República, que define as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), a educação superior tem como finalidade incentivar a criação cultural, o
trabalho da pesquisa e investigação cientifica, o desenvolvimento do pensamento
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reflexivo, a integração dos conhecimentos adquiridos numa estrutura intelectual
sistematizadora, desenvolver o entendimento do homem no meio em que vive e
promover a extensão, aberta à participação da população; sendo necessário criar
estratégias para que a maior parte da comunidade tenha acesso à educação.
Em busca de essas estratégias surgiu a educação a distância, que permite à
população cursar programas com a vantagem de ser desnecessário cumprir com a
presença física em todas as aulas (§ 3º, Art. 47 da LEI No. 9.394, de 20 dezembro
de 1996).
O surgimento dos ambientes virtuais de aprendizagem fortaleceu este modelo
educacional, convertendo-se numa estratégia muito procurada por pessoas que
trabalham no dia e não possuem disponibilidade de tempo; por tal motivo foi incluido
pela LEI No. 12.056, de 2009, o uso dos recursos e tecnologias da educação a
distância nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no Art. 62, § 2º da LEI
No. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, como explica a seguinte figura:

Figura 5 – Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB).
Fonte: elaborada pela autora.
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No seu livro Comunicação, Educação e Novas Tecnologias, SOUZA (2003)
faz uma reflexão sobre as mudanças decorrentes da inclusão de tecnologias de
informação e comunicação na atividade educativa e seu potencial pedagógico.
Segundo o autor, foi somente em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei n.º
9.394), e principalmente com o artigo 80, que “a Educação à Distância passa a ser
encarada como modalidade aplicável ao sistema educacional brasileiro, deixando de
ser um simples campo dedicado aos projetos experimentais [...]” (SOUZA, 2003, p.
35).
Como podemos observar a tabela a seguir, elaborada pelo MEC para a
versão preliminar do Relatório Educação para Todos no Brasil 2000 – 2015, a
Educação à Distância é uma modalidade de ensino.

Tabela 5 – Modalidades de Ensino / Lei n° 9.394/96.
Fonte: MEC.

Segundo o Decreto 5.622/2005 que regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96, a
Educação a Distância (EAD), é a modalidade educacional na qual a mediação
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e
professores desenvolvendo atividades educativas em tempos diversos.
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2.3.2. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) nascem em 1996, numa
tentativa de construir uma referência nacional para os currículos de todas as
disciplinas, segundo afirma a Secretaria de Educação Fundamental (1998),
[...] que possa ser discutida e traduzida em propostas regionais nos
diferentes estados e municípios brasileiros, em projetos educativos
nas escolas e nas salas de aula. E que possam garantir a todo aluno
de qualquer região do país, do interior ou do litoral, de uma grande
cidade ou da zona rural, que frequentam cursos nos períodos diurno
ou noturno, que sejam portadores de necessidades especiais, o
direito de ter acesso aos conhecimentos indispensáveis para a
construção de sua cidadania. (p. 9).

Na modalidade de ensino de EaD se descuidaram objetivos como a inserção
dos alunos na sociedade e a interação escola--comunidade, devido à natureza
individual do ensino. Com os PCN aplicados à educação a distância, se redefinem
esses objetivos, para assim garantir que os conhecimentos instruídos promovam o
desenvolvimento integral do individuo, como reflete nos Referenciais de Qualidade
para Educação Superior a Distância (2007),
De todo modo, o ponto focal da educação superior - seja ela
presencial ou a distância, nas inúmeras combinações possíveis entre
presença, presença virtual e distância -- é o desenvolvimento
humano, em uma perspectiva de compromisso com a construção de
uma sociedade socialmente justa. [...] Isto porque educação a
distância compõe um processo educativo como os demais, cuja
finalidade, naquilo que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB em seu artigo 2º, é “... o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho (p. 9-10).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais tem como característica, conforme
explica a Secretaria de Educação Fundamental (1998),
• apontar a necessidade de unir esforços entre as diferentes
instâncias governamentais e da sociedade, para apoiar a escola na
complexa tarefa educativa;
• mostrar a importância da participação da comunidade na escola, de
forma que o conhecimento aprendido gere maior compreensão,
integração e inserção no mundo; a prática escolar comprometida
com a interdependência escola--sociedade tem como objetivo situar
as pessoas como participantes da sociedade —cidadãos— desde o
primeiro dia de sua escolaridade;
• contrapor--se à ideia de que é preciso estudar determinados
assuntos porque um dia eles serão úteis; o sentido e o significado da
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aprendizagem precisam estar evidenciados durante toda a
escolaridade, de forma a estimular nos alunos o compromisso e a
responsabilidade com a própria aprendizagem;
• explicitar a necessidade de que as crianças e os jovens deste país
desenvolvam suas diferentes capacidades, enfatizando que a
apropriação dos conhecimentos socialmente elaborados é base para
a construção da cidadania e da sua identidade, e que todos são
capazes de aprender e mostrar que a escola deve proporcionar
ambientes de construção dos seus conhecimentos e de
desenvolvimento de suas inteligências, com suas múltiplas
competências; (p. 10-11).

Os PCN também se definem por ressaltar que para que uma escola consiga
tornar-se uma unidade mais independente, logrando dessa maneira alcançar as
metas propostas com compromisso e participação de todos seus integrantes, é
indispensável que tenham clareza do seu projeto educativo, além de se delinear
segundo a Secretaria de Educação Fundamental (1998), por,
• ampliar a visão de conteúdo para além dos conceitos, inserindo
procedimentos, atitudes e valores como conhecimentos tão
relevantes quanto os conceitos tradicionalmente abordados;
• evidenciar a necessidade de tratar de temas sociais urgentes
—chamados Temas Transversais— no âmbito das diferentes áreas
curriculares e no convívio escolar;
• apontar a necessidade do desenvolvimento de trabalhos que
contemplem o uso das tecnologias da comunicação e da informação,
para que todos, alunos e professores, possam delas se apropriar e
participar, bem como criticá--las e/ou delas usufruir;
• valorizar os trabalhos dos docentes como produtores, articuladores,
planejadores das práticas educativas e como mediadores do
conhecimento socialmente produzido; destacar a importância de que
os docentes possam atuar com a diversidade existente entre os
alunos e com seus conhecimentos prévios, como fonte de
aprendizagem de convívio social e como meio para a aprendizagem
de conteúdos específicos. (p. 11).
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3. O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA/UENF NA MODALIDADE
A DISTÂNCIA

3.1. O que é?

O Curso em Licenciatura em Pedagogia, oferecido na modalidade a distância
pela Fundação CECIERJ Consórcio CEDERJ, no regime semipresencial, segundo
informações do site oficial da Fundação, tem uma duração prevista de oito (8)
semestres com um máximo de quinze (15) semestres para concluir. O curso tem
como objetivo a formação de profissionais que possam atuar nas séries iniciais do
ensino fundamental, na educação infantil, no ensino profissional, na educação de
jovens e adultos, no ensino médio e na gestão educacional, assim como nos
espaços de ensino não formais.
Dependendo do polo escolhido pelo aluno, o titulo de Licenciado em
Pedagogia será outorgado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
ou pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) ou pela
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), objeto do nosso
estudo.
A coordenação do Curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), atualmente está sob a
responsabilidade do Prof.ª Dr.ª Shirlena Campos De Souza Amaral, e conta com
quatro polos: Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, São Fidélis e São Francisco do
Itabapoana.
Uma das disciplinas dentro da grade curricular do curso é Educação a
Distância (EaD), foco do nosso interesse. Essa disciplina é oferecida no primeiro
período e conta carga horária de sessenta (60) horas, como podemos observar na
seguinte tabela:
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Tabela 6 – Matriz curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia da UENF
2016.1.
Fonte: Site da Fundação CECIERJ Consórcio Cederj (2016, adaptado).

A disciplina “Educação a Distância (EaD)” é obrigatória e equivale a quatro
(04) créditos. Que tem como objetivo analisar de modo contextualizado e crítico o
estado da arte da Educação a Distância, para identificar e conhecer seus principais
conceitos, dimensões, ênfases, práticas e resultados. A ementa da disciplina elenca
como conteúdo programático os seguintes tópicos: concepções de educação a
distância; evolução histórica; o ambiente
ambiente virtual; o aluno de EaD: desafios e
perspectivas; metodologia da EaD; mídias interativas e ambientes virtuais de
aprendizagem; avaliação em EaD.
Segundo menciona o guia da disciplina, a avaliação é diagnóstica, realizada
durante todo o percurso de aprendizagem,
aprendizagem, com o fim de brindar ao aluno a
oportunidade de repensar seu ritmo e qualidade de estudo empregada. Ela é
classificada em avaliação a distância e avaliação presencial.
A avaliação a distância se divide em duas, a AD1 e a AD2, que serão
realizadas ao término de cada etapa de estudo, sendo enviadas pela plataforma no
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prazo pré-determinado no cronograma da disciplina. Por outro lado, a avaliação
presencial consta de três momentos (AP1, AP2 e AP3) que possuem o maior peso e
se realizam nas datas previamente estabelecidas em cada um dos polos. A última
avaliação (AP3) somente é aplicada se o aluno não atingir a nota mínima para
aprovação.
A metodologia do curso é sustentada na interação e comunicação, mediante
recursos e ambientes disponibilizados para o curso, tais como: o fórum, que é um
espaço destinado a debates; para esclarecer dúvidas relativas ao conteúdo, se
implantou a sala de tutoria; como veículo de sugestões e dúvidas de caráter mais
geral, é utilizado o e-mail; o 0800 é propício para receber maiores informações sobre
o conteúdo da disciplina, no caso de que estudante não possa esperar a próxima
sessão de tutoria presencial; a webtutoria, que permite a utilização de câmera e
microfone e é usada, junto com a sala de conferência, para ter contato imediato
entre tutor(es) e grupos de alunos.
O curso conta com dois tipos de profissionais capacitados para ajudar os
estudantes nas dificuldades e atender suas necessidades. Por um lado, estão os
professores-tutores presenciais, que são os responsáveis de corrigir as ADs
(avaliações a distância) e de esclarecem dúvidas e aprofundam os conhecimentos
dos alunos nos encontros de tutoria oferecidos nos polos. Por outro lado, estão os
professores-tutores a distância, que juntamente com o coordenador da disciplina,
ajudam a corrigir as APs (avaliações presenciais) e são os dinamizadores dos fóruns
de discussão propostos pela disciplina. Os professores-tutores a distância têm
acesso direto a todos os estudantes inscritos na disciplina pela sala de tutoria e são
também os encarregados de lhes brindar suporte no estudo.

3.2. Projeto Político Pedagógico (PPP)

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Licenciatura em Pedagogia
UENF/Cederj, nasce no ano 2008 com o objetivo de instruir o educador para ser um
pensador analítico, com qualidade acadêmica que possa atender as novas
exigências educacionais, tais como, a educação inclusiva e a diversidade cultural,
atuando na docência e na gestão da educação básica e dos espaços não-formais de
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ensino, segundo como enumera o Projeto Político Pedagógico (2008), os objetivos
específicos para alcançar essa meta são,
1. Refletir sobre o processo educacional em suas diferentes
dimensões.
2. Articular os conteúdos da docência e da gestão na perspectiva do
professor-pesquisador/crítico-reflexivo.
3. Articular teoria e prática nos processos do ensino.
4. Formular um projeto pedagógico.
5. Participar ativamente na rede virtual de formação inicial.
6. Elaborar um trabalho de cunho científico na área da
educação. (p. 6-7).

A estrutura curricular do curso compreende disciplinas obrigatórias e
optativas, na sua maioria de 60 horas; um estágio curricular supervisionado que se
divide

em

cinco

(5) períodos

de

sessenta

(60) horas

cada; atividades

complementares de monitoria e sete (7) seminários de quinze (15) horas cada; e um
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), classificado em TCC1 e TCC2, cada um
com 120 horas, para um total de 3.435 horas, como exibe a seguinte figura:

CARGA HORÁRIA TOTAL
DISCIPLINAS /
COMPONENTES
CURRICULARES
OBRIGATÓRIOS

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

2.370 HORAS

DISCIPLINAS OPTATIVAS

420 HORAS

ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO

300 HORAS

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

105 HORAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO

240 HORAS

TOTAL

3.435 HORAS

Tabela 7 – Carga Horária Total Curso Licenciatura em Pedagogia UENF/Cederj.
Fonte: Projeto Político Pedagógico Curso Licenciatura em Pedagogia UENF/Cederj
(2008).
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O Curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade a distância, tem como
eixes temáticos a Gestão e Educação Infantil, os anos iniciais do Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e adultos, sugerindo a análise entre as áreas
de Filosofia, Psicologia, Sociologia e História.
O Estágio Curricular Supervisionado articula os conteúdos teóricos e práticos
do currículo, se desarrolha a partir do quarto período do curso e como lista o Projeto
Político Pedagógico (2008), tem por objetivo possibilitar ao futuro profissional da
pedagogia,
●

●
●
●

●
●

o desenvolvimento de competências necessárias à atuação
profissional na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, no ensino médio (modalidade normal), na
educação de jovens e adultos, na gestão escolar e em
contextos não escolares;
a realização de observação, registro e análise de situações
contextualizadas de ensino em sala de aula e de processos de
gestão educacional;
as condições para analisar, compreender e atuar na resolução
de situações-problema características do cotidiano profissional;
a participação efetiva no trabalho pedagógico para a promoção
da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do
desenvolvimento nos diversos níveis e modalidades de
processos educativos;
a elaboração e o desenvolvimento de projetos de atividades
educacionais ou de investigação, problematização, análise e
reflexão teórica a partir de realidades vivenciadas;
o planejamento e a realização de atividades de ensino em sala
de aula, sob a orientação do coordenador de estágio e a
coordenação do professor da classe, como exercício da
docência supervisionada. (p. 44).

As Atividades Complementares do Curso de Licenciatura em Pedagogia
UENF/Cederj, são obrigatórias na forma da lei, compreende as Monitorias e 7
Seminários de Práticas Educativas, realizados nos polos ou no campus da UENF, a
partir do segundo período até o oitavo, avaliados por meio da elaboração dos
relatórios.
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) são trabalhos de cunho
monográfico que possuem o grau de aprofundamento e complexidade da escrita
acadêmico-científica, como o artigo científico, relatório analítico-reflexivo e ensaio
acadêmico, tem caráter obrigatório e será apresentado ao final do 8º período para a
obtenção do grau de Licenciado em Pedagogia.
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3.3. Fundação CECIERJ Consórcio CEDERJ

Na sua dissertação de mestrado sobre o Consórcio CEDERJ, Freire (2013),
traça um percurso histórico da Fundação CECIERJ. Segundo a autora, seis Centros
de Ciência foram criados no Brasil: Centro de Treinamento de Professores de
Ciências do Nordeste, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de São Paulo, de Minas
Gerais e da Guanabara; com o objetivo de melhorar o nível de ensino:
Para atender a esse objetivo, os Centros fizeram convênios entre si
para realizar a tradução de projetos curriculares de ciências
importados dos Estados Unidos e da Inglaterra. Os Centros eram
ligados às Secretarias de Educação e às Universidades, contavam
com o financiamento do MEC e de agências internacionais (a
Fundação Ford era uma delas). A difusão desses conhecimentos
ocorria através de treinamentos de jovens professores para divulgar,
através dos cursos o que havia de novo em matéria de ensino.
(FREIRE, 2013, p. 64).

O CECIGUA – Centro de Ciências do Estado da Guanabara nasce em 1965,
onde eram treinados os professores das escolas públicas do Estado para serem
multiplicadores de conteúdos e produtores de material didático. Desde então e até
ao redor de 1980, o centro enviava profissionais para capacitar no lugar de trabalho,
aos professores que lecionavam nas localidades do interior do Estado e que
solicitavam apoio. Nesse momento se origina o Projeto de Ensino de Ciências por
Correspondência, em consequência da falta de profissionais e do dispêndio das
viagens, o que foi a primeira experiência de cursos à distância do CECIGUA.
Com a extinção do Estado da Guanabara, o CECIGUA em 1975 passou a
denominar-se

CECI/CDRH,

quando

foi

integrado

à

Fundação

Centro

de

Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, relata em
Freire (2013),
Nessa ocasião, à equipe de Ciência veio juntar-se a equipe de
matemática que introduziu no CECI/CDRH cursos de matemática
moderna, de modo que sua atuação se ampliou para o atendimento
aos 62 municípios. Em 1980, o CDRH foi fundido à Fundação
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio de Janeiro
(FIDERJ) originando a Fundação de Amparo e Pesquisa do Rio de
Janeiro (FAPERJ). Com isso, o Centro de Ciências passou a ser um
dos órgãos da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos
da FAPERJ. As atividades do CECI/FAPERJ, com aporte de mais
recursos financeiros, aumentaram, abrindo novos campos para as
atividades de pesquisa em matemática e ciências.
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Sete anos depois, o governador Moreira Franco criou a Secretaria de
Ciência e Tecnologia – SECTEC – e transformou o CECIERJ em um
órgão de apoio técnico dessa Secretaria. Nesse período, juntaram-se
à equipe de ciências e matemática, as de física, química e biologia.
Com a equipe ampliada, diversos cursos foram oferecidos nas áreas
respectivas para professores das redes públicas de ensino
denominados de Cursos de Formação Continuada. Além dos cursos,
essa equipe participou ativamente, nos anos 80 e 90, da elaboração
dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), em parceria com o
MEC. (p. 64-65)

Quando se fala da criação do CECIERJ, é importante fazermos referência ao
Art.1° da Lei Complementar N° 103 de 18 de março de 2002. Segundo esse artigo, o
Centro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro, se transforma na Fundação Centro
de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro –
Fundação CECIERJ.
Ficando estipulado no Art. 2° da mesma lei, como objetivos sociais da
fundação, a divulgação científica para a comunidade fluminense; a educação
superior gratuita e de qualidade, na modalidade à distância; e a formação
continuada de professores do ensino fundamental, médio e superior.
Além disso, no Parágrafo Único, do Art. 2°, decreta que no cumprimento
desses objetivos promoverá a expansão e interiorização do ensino gratuito e de
qualidade no Estado por meio de cursos de extensão, graduação e pós-graduação,
atividades curriculares e extracurriculares, presenciais ou à distância.
A Educação à Distância pode contribuir significativamente tanto na formação
inicial e continuada de professores como na formação de outros profissionais. A
esse respeito, Souza ressalta que,
Do ponto de vista pedagógico a EAD pode ser encarada como um
instrumento de qualificação que traz uma fundamental contribuição
ao processo pedagógico e ao serviço educacional. Para confirmar
esta colocação, deve-se analisar seu potencial de utilização na
capacitação e atualização dos profissionais da educação e na
formação e especialização em novas ocupações e profissões.
Nesses dois campos educacionais a EAD teve um crescimento
significativo nos níveis médios e superior de ensino. Além disso, a
EAD, por suas próprias características, se constitui em canal
privilegiado de interação com as manifestações do desenvolvimento
científico e tecnológico no campo das comunicações. (SOUZA, 2003,
p. 35-36).
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A Fundação CECIERJ promove ações conjuntas das instituições de Ensino
Superior públicas no Estado do Rio de Janeiro, através do Consórcio CEDERJ
(Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro), com objetivo de
democratizar o acesso ao Ensino Superior público, gratuito e de qualidade,
utilizando a metodologia de educação à distância.
Segundo a autora,
Através da articulação realizada pela Superintendência de Educação
a Distância da Secretaria de Ciência e Tecnologia, em janeiro de
2000, foi assinado um termo de convênio entre as universidades
públicas do Rio de Janeiro, criando o Consórcio CEDERJ,
coordenado por Carlos Bielschowsky. (FREIRE, 2013, p. 48-49).

No inicio os cursos eram oferecidos assim: Licenciatura em Matemáticas pela
Universidade Federal Fluminense (UFF), Licenciatura em Física pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Licenciatura em Química pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Licenciatura em Ciências Biológicas pela
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Pedagogia das Séries Iniciais pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO).
Na atualidade, segundo o portal da Fundação CECERJ/Consórcio CEDERJ,
está formado por sete instituições públicas de ensino superior, tais como, o Centro
Federal

de

Educação

Tecnológica

Celso

Suckow

da

Fonseca

(CEFET),

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal Fluminense (UFF),
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (UFRRJ) e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO), está organizado por trinta e dois (32) polos espalhados por todas as
regiões do Estado do RJ.
O polo
Janeiro),
realizar

é

Cederj (Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de
uma

atividades

avaliações,

referência
presenciais

tutoria presencial,

física

para

obrigatórias
entre

outras.

que

os

como
A

estudantes

aulas

figura

que

no

possam

laboratório,

segue,

é

um
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mapa

que

indica

os

municípios

onde

se

encontram

localizados

esses

polos:

Figura 6 – Mapa da localização dos polos do Consórcio CEDERJ.
Fonte: http://cederj.edu.br/cederj/polos/.

O CEDERJ hoje conta com quinze (15) cursos de graduação a distância,
entre os que eles estão: Administração, Administração Pública, Engenharia de
Produção, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura
em

Geografia,

Licenciatura

em

História,

Licenciatura

em

Letras

(Português/Literatura), Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia,
Licenciatura em Química, Licenciatura em Turismo, Tecnologia em Sistemas de
Computação, Tecnologia em Segurança Pública e Tecnologia em Gestão de
Turismo, possui também mais de 30 mil alunos matriculados nesses cursos.
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Como informa a Fundação no seu portal, a organização desses cursos
conforme a instituição que coordena e que certifica, está representada na próxima
tabela:
ADMINISTRAÇÃO

CURSOS

COORDENAÇÃO

CERTIFICAÇÃO

Administração

UFRRJ

UFRRJ

Administração Pública

UFF

UFF

Engenharia de Produção

UFF - CEFET

UFF - CEFET

Licenciatura em Ciências Biológicas

UENF - UERJ UFRJ

UENF - UERJ UFRJ

Licenciatura em Física

UFRJ

UFRJ

Licenciatura em Geografia

UERJ

UERJ

Licenciatura em História

UNIRIO

UNIRIO

Licenciatura em Letras

UFF

UFF

Licenciatura em Matemática

UFF - UNIRIO

UFF - UNIRIO

Licenciatura em Pedagogia

UENF - UERJ UNIRIO

UENF - UERJ UNIRIO

Licenciatura em Química

UENF - UFRJ

UENF - UFRJ

Licenciatura em Turismo

UFRRJ - UNIRIO

UFRRJ - UNIRIO

Tecnologia
Computação

em

Sistemas

de UFF - UFRJ

UFF

Tecnologia em Segurança Pública

UFF

UFF

Tecnologia em Gestão de Turismo

CEFET

CEFET

Tabela 8 – Organização dos Cursos conforme Instituição que coordena e que
certifica 2016.1.
Fonte: elaborada pela autora.

A tabela abaixo apresenta a distribuição dos cursos de graduação, oferecidos
pelos quatro polos objeto de estudo de esta pesquisa, Bom Jesus do Itabapoana,
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Itaperuna, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana, segundo informa o Cederj no
seu site.

Tabela 9 – Cursos Oferecidos pelos 4 Polos segundo a Instituição 2016.1.
Fonte: Site da Fundação CECIERJ/Consórcio Cederj (2016, adaptado).
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4. AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM

4.1. O surgimento

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) surgem dos Sistemas de
Gerenciamento de Cursos (SGC), (em inglês, Course Management Systems –
CMS), os quais foram desenvolvidos na década dos 90’s em consequência das
dificuldades apresentadas no gerenciamento dos cursos online pelos professores
com poucas habilidades tecnológicas, como se representa na figura:

Figura 7 – Surgimento dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e dos
Sistemas de Gerenciamento de Cursos (SGC).
Fonte: elaborada pela autora.

Muitos dos sistemas de gerenciamento de cursos como WebCT 2 e BlackBoard3, foram desenvolvido nas faculdades entre professores e estudantes, e outros
como LearningSpace4 surgem do setor privado.

2

Ver <http://www.webct.com/>
Ver <http://www.blackboard.com/>
4
Ver <http://www.lotus.com/products/learnspace.nsf/wdocs/homepage/>
3
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4.2. Sua caracterização

Esses sistemas são difíceis de definir devido a sua rápida evolução, por esta
razão impede fixar um conceito para eles. Um sistema de gerenciamento de cursos
é um conjunto de ferramentas de software geralmente organizado com base numa
disciplina, incluindo ferramentas que facilitem para o professor organizar e
apresentar conteúdos, comunicação síncrona e assíncrona, avaliar o desempenho
dos alunos, registro e reporte de notas, e gerenciamento dos conteúdos e atividades
de aula. (MORGAN, 2003).
O caso de estudo da Universidade de Wisconsin (UWS) sobre o uso dos
sistemas de gerenciamento de cursos por professores expõe que o Blackboard é
utilizado por mais do que 70% da amostra, seguido do WebCT com mais do 20%,
como exibe-se no gráfico:

Figura 8 – Uso dos Sistemas de Gerenciamento de Cursos (SGC) pelos professores
da Universidade de Wisconsin (UWS).
Fonte: Morgan (2003).
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Cada vez mais os sistemas de gerenciamento de cursos focalizam-se no
gerenciamento de conteúdo e sua funcionalidade para o aluno, assemelhando-se
aos Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (SGA), (em inglês, Learner
Management Systems – LMS); que são “[...] softwares especializados, como o
próprio nome já diz, no gerenciamento de atividades de ensino (e aprendizagem)
online” (HAGUENAUER; MUSSI; FILHO, 2009, p. 8).
Nos significados dos termos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), (em
inglês, Virtual Learning Enviroments - VLE), Ambiente Colaborativo e Sistema de
Gerenciamento de Aprendizagem é comum encontrar-se uma visível confusão. Os
ambientes virtuais de aprendizagem segundo aponta Almeida (2003),
[...] são sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados
ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de informação
e comunicação. Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e
recursos, apresentar informações de maneira organizada,
desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento,
elaborar e socializar produções tendo em vista atingir determinados
objetivos. (p. 5).

4.3. A implementação

Os ambientes virtuais de aprendizagem estão proporcionando novas formas
de ensino-aprendizagem sendo cada vez mais utilizadas nas diversas áreas do
conhecimento e centrando-se na solução de diferentes tipos de problemas, atingindo
assim a máximo público possível, pois como indica Lévy (2000), o ciberespaço não
são unicamente infraestrutura física e tecnologias, ele está constituído por indivíduos
e os seus saberes. O autor assegura que,
É impossível separar o humano de seu ambiente natural, assim
como dos signos e das imagens por meio dos quais ele atribui
sentido à vida e ao mundo. Da mesma forma, não podemos separar
o mundo material – e menos ainda sua parte artificial – das idéias por
meio das quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem
dos humanos que os inventam, produzem e utilizam. (LÉVY, 2000, p.
22).

Messa (2010), afirma que os ambientes desenvolvidos para a educação
infantil e para o ensino fundamental deverão levar em consideração as falas ao
respeito do processo de desenvolvimento cognitivo e emocional do ser humano. Por
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outro lado alega que os ambientes virtuais de aprendizagem voltados para os jovens
jov
devem possibilitar a conceituação, produção e divulgação de mídias, promovendo
sempre sua participação.
Mas também segundo o mesmo autor, os ambientes virtuais dirigidos ao
ensino superior ou para níveis profissionalizantes do ensino médio, trata um público
pú
que busca aprender para toda a sua vida, com menores custos e com prazos cada
vez mais curtos.
Por meio da Fundação CECIERJ/Consórcio Cederj, muitos alunos que
trabalham ou residem longe dos centros urbanos podem estudar em uma
universidade pública, obtendo um diploma conceituado para atuar no mercado de
trabalho.
Os cursos que são oferecidos pelo Consórcio, tais como Licenciatura em
Pedagogia, foco da nossa pesquisa, possuem uma plataforma Moodle de ensino à
distância que disponibiliza recursos e materiais
materiais de estudo para os alunos, ajudando
no processo de ensino-aprendizagem.
aprendizagem.
Para

acessar

na

Plataforma

Cederj,

deve

ingresar

ao

portal

o

http://graduacao.cederj.edu.br, com o Nome de usuário e a Senha como se explica
na seguinte figura:

Figura 9 – Plataforma
taforma Cederj Graduação.
Fonte: http://graduacao.cederj.edu.br.
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A página inicial apresenta vasta oferta de recursos acadêmicos como se
explica na figura abaixo. No topo da página (1), há uma barra de navegação
horizontal para acessar as configurações do perfil;
perfil; na área central (2), estão as
seções: Destaques, Notícias do curso, Notícias do polo e Minhas disciplinas; e na
área à esquerda (3), há um menu, subdividido em blocos:

Figura 10 – Página inicial da Plataforma.
Fonte: Plataforma Cederj Graduação.

Nos blocos laterais se encontra a seção “Informações Acadêmicas” com uma
série de links importantes para o desarrolho do curso, como calendários, ementas,
matrizes, guias e outras informações:

Figura 11 – Menu Informações Acadêmicas.
Fonte: Plataforma Cederj Graduação.
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Na figura que segue destaca-se
destaca se o bloco “Notícias/Mural”, onde estão todos os
avisos e notícias sobre o curso e polo:

Figura 12 – Menu Notícias/Mural.
Fonte: Plataforma Cederj Graduação.

No bloco “Horário de Tutoria” estão disponíveis os
os horários de atendimento
tanto dos tutores presenciais e como a distância, já o bloco “Relatório de Tutoria a
Distânia” está destinado apenas para o uso dos tutores.

Figura 13 – Menus Horários de Tutoria e Relatório de Tutoria a Distância.
Fonte: Plataforma Cederj Graduação.
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Na seção “Sistemas Complementares” se lista um menu com enlaces para
otras páginas web, como se ressalta na próxima figura:

Figura 14 – Menu Sistemas Complementares.
Fonte: Plataforma Cederj Graduação.

bloco “Sistemas Complementares”, se direciona
No link “Portal TECA”, do bloco
para uma página onde estão publicados todos os materiais didáticos já produzidos
pelo Consórcio CEDERJ, ademais de outros conteúdos multimídia livres para
utilização sob licença creative commons.
commons

Figura 15 – Portal Teca.
Fonte: http://teca.cecierj.edu.br/.
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A Biblioteca Cecierj, é um sistema integrado de bibliotecas pertencentes à
Fundação, que permite consultar os livros disponíveis para empréstimo em cada
polo. Oferecendo a facilidade para garantir o acesso a materiais complementares
que apoiem os estudos dos alunos, como mostra a imagem:

Figura 16 – Biblioteca CECIERJ.
Fonte: http://biblioteca.cederj.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php.

Aca
é uma das opções que aparecem no bloco
O link “Sistema Acadêmico”
“Sistemas
temas Complementares”, fazendo clique nele se acessa na página que permite a
consulta
nsulta de notas e disciplinas já cursadas:

Figura 17 – Portal do Sistema Acadêmico Cederj.
Fonte: http://sistacad.cederj.edu.br/.
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O Projeto E-book
book Cederj consiste num enlace que
ue permite baixar um
aplicativo que disponibiliza os cadernos didáticos dos cursos de graduação
semipresencial do Consórcio Cederj no formato digital para acesso via dispositivos
móveis pelos alunos, enriquecendo-os
enriquecendo os com recursos multimídia e atividades,
sugeridos
geridos não só nos próprios livros digitais, como também atualmente publicados
pelo professor no AVA Moodle, além de outros materiais complementares
selecionados, segundo informa a página de Google Play.
O diferencial desse projeto é que ele possui um sistema
sis
dinâmico de
administração dos recursos multimídia inseridos, dando completa autonomia ao
professor para inserir e retirar recursos mesmo após a sua publicação para os
alunos, com atualização constante em tempo real. A figura mostra a página que
possibilita baixar o E-book:
book:

Figura 18 – Portal de Google Play.
Fonte:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dds.cecierj.tabletizacao&ah=n0dxINT4cO
AcpJs0K7uzztdJxhY/.
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A Plataforma Cederj, também possui um bloco no seu menu lateral,
denominado “Ajuda”,
da”, onde tem acesso aos tutoriais da plataforma, perguntas
frequentes, fale conosco e poderá baixar softwares de apoio ao sistema:

Figura 19 – Menu Ajuda.
Fonte: Plataforma Cederj Graduação.

A seguinte imagem expõe os diversos tutoriais de apoio ao aluno,
alu
segundo o
tópico e a mídia na que se encontram disponibilizados na plataforma,

Figura 20 – Tutoriais de Apoio ao Aluno.
Fonte: Plataforma Cederj Graduação.
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Por outro lado, no bloco “Navegação”, o aluno pode ingressar
ingres
a sua página
inicial, seu perfil e as disciplinas em que está matriculado.

Figura 21 – Menu Navegação.
Fonte: Plataforma Cederj Graduação.

Na opção “Minha página inicial”, terá acesso à visão geral das disciplinas em
que está matriculado e avisos sobre tarefas que precisam de sua atenção.
at
Esta é
uma página pessoal para ajudar a programar os estudos, como se mostra na figura:

Figura 22 – Minha página inicial.
Fonte: Plataforma Cederj Graduação.
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Em “Meu perfil”, o aluno conseguirá ingressar
ingres ar e editar seu perfil, além disso,
estarão disponíveis
sponíveis os enlaces de Mensagens do fórum,, Blogs, Mensagens, Meus
arquivos privados e Repositórios:

Figura 23 – Meu perfil.
Fonte: Plataforma Cederj Graduação.

Na opção “Minhas disciplinas”, se encontra a lista das disciplinas em que o
aluno está matriculado.
culado. Ao selecionar uma delas, no nosso caso de estudo
“Educação a Distância”, vai ingressar na sala de aula virtual dessa disciplina. Essa
sala se divide em duas áreas: Na área à esquerda, há diferentes blocos importantes
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para o seu estudo (1), como Acessibilidade,
Ace
Ferramentas, Materiais, Navegação,
etc. Na parte central, fica o conteúdo da disciplina (2).

Figura 24 – Sala de Aula Virtual.
Fonte: Plataforma Cederj Graduação.

A sala de aula virtual da disciplina Educação a Distância está no formato
Onetopic,
topic, para navegar nas seções da disciplina, o aluno deve clicar na aula
desejada no menu horizontal, conforme imagem a seguir:

Figura 25 – Menu Seções da Disciplina.
Fonte: Plataforma Cederj Graduação.
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Dentro dessas seções, existem diferentes recursos
recursos e ferramentas que o aluno
pode usar, como, por exemplo, material impresso, imagens, vídeos, atividades, etc.
Assim como se apresenta na figura:

Figura 26 – Recursos e Ferramentas das Aulas Virtuais.
Fonte: Plataforma Cederj Graduação.

68

Na sala de aula virtual, há um bloco denominado “Tutoria”. Por meio dele, o
estudante acessa a Sala de Tutoria, para enviar suas dúvidas para o tutor, e
também a Vídeo Tutoria, que é agendada pelo professor, no transcorrer do
semestre.

Figura 27 – Sala de Tutoria.
Fonte: Plataforma Cederj Graduação.

Como se destaca anteriormente a plataforma Cederj disponibiliza uma lista
grande de recursos e materiais de estudo que possibilitam o acesso ao Ensino
Superior público, gratuito e de qualidade para a comunidade do Estado de Rio de
Janeiro, por meio do modelo de educação a distância.
distânci
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5. ANÁLISE DE DADOS

Nesta secção serão analisados os dados recolhidos mediante da aplicação de
dois questionários que tinham a finalidade de apresentar a amostra da pesquisa. O
primeiro deles é um questionário que proporciona identificar o perfil dos alunos do
curso Licenciatura em Pedagogia e o segundo permite evidenciar a percepção deles
com relação ao aprendizado dos conteúdos da disciplina Educação a Distância
materializado mediante o ambiente
ambiente virtual de aprendizagem Moodle.
No momento do levantamento dos dados, o curso de Licenciatura em
Pedagogia do CEDERJ, contava com 209 alunos inscritos na disciplina obrigatória
de Educação a Distância, sendo discriminados por polos assim: Bom Jesus do
Itabapoana com 58 alunos, Itaperuna com 51, São Fidélis com 44 estudantes e São
Francisco de Itabapoana com 56 alunos matriculados; dados que foram fornecidos
pela Tutora a Distância da disciplina.
O primeiro questionário que pretende identificar o perfil dos alunos do curso
Licenciatura em Pedagogia (Apêndice A), na sua questão número 1, pergunta o
sexo dos pesquisados.

Figura 28 – Sexo do grupo pesquisado.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Como mostra a gráfica acima, os estudantes pesquisados da disciplina
Educação a Distância na sua maioria são mulheres com um 88,2%.
Na segunda pergunta aplicada, se determina a faixa etária (Idade) dos
estudantes com o objetivo de conhecer o grupo pesquisado. Como se observa na
figura seguinte não se apresenta alunos com idade
ade menor de 16 anos; já a
quantidade superior de estudantes se encontra dividida equitativamente nas faixas
etárias de 16 - 21 anos e de mais de 33; e o grupo restante se distribui dentro das
faixas de 22 – 27 anos e 28 – 33, com um 23,5% e 17,6% respetivamente.
respetiv

Figura 29 – Faixa etária do grupo pesquisado.
pesquisado
Fonte: Dados da pesquisa.

Finalmente na terceira questão do questionário um,, se indaga sobre a
formação acadêmica dos alunos, a figura abaixo revela que para o 94,1% dos
pesquisados o curso é a primeira
primeira graduação superior que estão cursando e que
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apenas um 5,9% selecionou a opção “Outros”, respondendo que possui outro
superior presencial não concluído.
concluído

Figura 30 – Formação acadêmica do grupo pesquisado.
Fonte: Dados da pesquisa.

O segundo questionário
questionário aplicado aos alunos do Curso Licenciatura em
Pedagogia do CEDERJ, busca evidenciar a percepção deles com relação ao
aprendizado dos conteúdos da disciplina Educação a Distância materializado
mediante o ambiente virtual de aprendizagem Moodle.
Nele se pede
ede a os pesquisados no seu encabeçado “Assinale,
“Assinale, de acordo com
a escala abaixo, ao lado de cada item, um número que corresponda à sua avaliação
do ambiente virtual de aprendizagem Moodle em relação ao aspecto indicado”.
indicado E lhe
esclarece que na seguinte tabela
tab
estão os conceitos que correspondem aos
números da escala de avaliação.
01
02
03
04

O desempenho deve ser totalmente modificado
O desempenho foi satisfatório, mas poderia ser melhorado
O desempenho correspondeu às expectativas
O desempenho foi realizado
reali
acima das expectativas
Tabela 10 – Escala de avaliação do ambiente virtual de aprendizagem Moodle.
Moodle
Fonte: elaborado pela autora.
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O primeiro aspecto a avaliar foi o desempenho da
a comunicação entre alunos
e professores para compartilhar a informação, a próxima figura indica que um 41,2%
dos respondentes considera que é dinâmica e que corresponde às suas
expectativas, 35,3% pensa que o seu desempenho é satisfatório, más que poderia
ser melhorado e 23,5% determina que a comunicação é dinâmica e seu
desempenho
penho está acima das suas expectativas.

Figura 31 – Possui uma comunicação dinâmica entre alunos e professores para
compartilhar a informação?.
Fonte: Dados da pesquisa.

A questão dois analisa o tempo de resposta e agilidade na comunicação por
parte dos professores, manifestando ter um desempenho satisfatório conforme
demonstra o gráfico a seguir, mas sugerindo um 41,2% dos alunos, que poderia ser
melhorado.

Figura 32 – Tem uma ágil comunicação e tempo de resposta dos professores?
Fonte: Dados da pesquisa.
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Seguidamente se pediu para os estudantes refletir sobre a clareza com que o
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), manifesta o programa da disciplina no
momento do inicio das atividades letivas.
letivas

Figura 33 – Apresenta claramente para os alunos o programa da disciplina no início
das atividades letivas?
Fonte: Dados da pesquisa.

Na figura acima se evidencia que para 47,1% dos respondentes alcançou as
suas expetativas, porém, 23,5% dos alunos recomenda continuar melhorando. Em
contra parte 29,4% dos pesquisados destaca que a claridade do programa se
encontra na plataforma Moodle, acima das expectativas que tinham.
Quando

se

pergunta

se

as atividades utilizadas são adequadas ao

conteúdo, tempo e objetivos da disciplina,
disciplina, apenas um 5,9% pensa que deveriam
deveri
ser
totalmente modificadas. Como se expõe no gráfico a seguir a maioria dos alunos
expressa que são pertinentes e que correspondem com as suas expectativas,
expe
sendo
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assim, que 35,3% deles declara que o desempenho desse
desse aspecto supera o
esperado.

Figura 34 – Utiliza atividades adequadas ao conteúdo, tempo e objetivos da
disciplina?
Fonte: Dados da pesquisa.

No momento de questionar sobre a clareza nos conteúdos da disciplina, no
ponto cinco (5), se evidencia na figura abaixo que 70,6% dos estudantes assegura
que corresponde com suas expectações, dos quais, a metade considera que está
por cima delas.

Figura 35 – Apresenta clareza nos conteúdos da disciplina?
Fonte: Dados da pesquisa.
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Querendo indagar o tempo que os alunos têm para alcançar os objetivos no
ambiente Moodle, foi estabelecida a pergunta seis (6). As respostas foram: 35,3%
dos pesquisados informam que possuem suficiente tempo para desarrolhar e
alcançar cada objetivo; 29,4% opina que está acima das expectativas; 23,5% está
satisfeito com o tempo,
empo, mas propõe sua melhora; e somente 11,8% o acha
insuficiente:

Figura 36 – Outorga tempo suficiente para o desarrolho e alcance de cada objetivo?
Fonte: Dados da pesquisa.

Para saber qual é o desempenho que a disciplina Educação a Distância
mostra em relação com o uso das Tecnologias da Informação e a Comunicação
(TICs), se elaborou a questão que a seguinte figura detalha:

Figura 37 – Utiliza apropriadamente as tecnologias da informação e a comunicação
no material do curso?
Fonte: Dados da pesquisa.
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Os resultados recolhidos comprovaram que para um 41,2% dos discentes a
disciplina utiliza apropriadamente as TICs no material do curso; o 29,4% afirma estar
acima do
o esperado e a mesma porcentagem diz que o desempenho é satisfatório,
mas que poderia ser melhorado.
No gráfico que segue se percebe que a totalidade dos alunos considera que a
disciplina Educação a Distância (EaD), trabalha os conteúdos numa sequência
articulada que auxilia a sua aprendizagem,
aprendizagem, distribuindo suas respostas assim: 82,4%
dos respondentes,
ndentes, apontaram em partes iguais que o desempenho desse tópico
correspondeu às expectativas e que foi realizado acima delas; já 17,6% motivou a
continuar melhorando.

Figura 38 – Trabalha os conteúdos numa sequência articulada que auxilia a sua
aprendizagem?
Fonte: Dados da pesquisa.

A maior parte dos pesquisados certificam que a disciplina por médio do
AVA, orienta antecipadamente os alunos sobre as datas e formas de todas
as avaliações, com um 64,7% dos estudantes destacando que
qu o desempenho
é realizado acima do previsto; 11,8% aconselharam poder lhe melhorar e
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unicamente 5,9%, descorda do desempenho satisfatório,, como expressa a
figura:

Figura 39 – Orienta antecipadamente os alunos sobre as datas e formas de todas as
avaliações?
Fonte: Dados da pesquisa.

Segundo

o

52,9%

dos

respondentes,

a

matéria

aplica

avaliações

concernentes ao conteúdo e nível de dificuldade dela, como retrata o gráfico abaixo.
Em contra partida 23,5% deles está satisfeito, mas acha que pode melhorar e na
mesma porcentagem reconhecem
reco
que é mais elevado do imaginado.

Figura 40 – Aplica avaliações correspondendo, em conteúdo e nível de dificuldade, à
matéria lecionada?
Fonte: Dados da pesquisa.
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Em relação ao tempo da revisão das avaliações, um número superior de
alunos expuseram na última questão, que o desempenho é imediato e excede o
esperado. Como
omo se pode apreciar na figura a seguir, tão só 5,9% dos discentes
referiu sua reforma total e 35,3% deles sugere que o tempo poderia ser reduzido.

Figura 41 – Realiza revisão das avaliações
liações de forma imediata?
Fonte: Dados da pesquisa.

79

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta pesquisa mostraram que a disciplina Educação a
Distância possibilitou para que os alunos percebessem que o ambiente virtual de
aprendizagem Moodle, possui características que contribuem com o processo de
ensino-aprendizagem, tais como: a fácil adaptação ao ambiente social do usuário,
onde se torna desnecessário o deslocamento físico e disponibilidade exclusiva de
tempo, permitiria com isso reduzir a evasão escolar.
Assim como, a característica de educação autodirigida que apresenta este
modelo é uma estratégia de estudo que acompanharia o ritmo de aprendizagem
próprio de cada aluno. E pela natureza virtual de Moodle, que permite que qualquer
pessoa tenha a possibilidade de acessar ao programa educacional de sua escolha,
independentemente se têm alguma deficiência, falta de tempo ou espaço geográfico
em que esteja localizada.
Como se mostra no analise dos dados e devido à rápida evolução tantos das
TICs, como da sociedade atual, é indispensável ter uma constante atualização e
praticar transformações no processo de ensino-aprendizagem, procurando uma
melhora permanente em cada um dos aspectos da disciplina. Alguns dos tópicos
que evidenciaram precisar de mudanças foram: a utilização de atividades
adequadas ao conteúdo, tempo e objetivos da disciplina; clareza nos conteúdos da
disciplina; tempo outorgado para o desarrolho e alcance de cada objetivo e o tempo
da revisão das avaliações.
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APÊNDICE A – Questionário para identificar o perfil dos alunos

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF
CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEN – CCH
PROGRAMA DE PÓS--GRADUAÇÃO
GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM – PPGCL
Prezado aluno,
Gostaria de contar com a sua
sua valiosa colaboração para este questionário, que é
parte de uma pesquisa para o Mestrado em Cognição em Linguagem, do Programa
de Pós-Graduação
Graduação da UENF.
O objetivo é colher dados para a pesquisa que se intitula “CONTRIBUIÇÕES
“CONTRIBUIÇÕES QUE A
DISCIPLINA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO CURSO LICENCIATURA EM
PEDAGOGIA DA UENF, CONSÓRCIO CEDERJ, DISPONIBILIZA NA
PERCEPÇÃO DOS ALUNOS PARA O USO DO AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM“.
Agradeço sua valiosa colaboração.
Osli Julieth Tirado Estupinan
Mestranda do Programa de Pós-Graduação
Pós
duação em Cognição e Linguagem – UENF

1.

Informe o sexo
( ) Masculino
( ) Feminino

2.

Informe a faixa etária (Idade)
( ) Menos de 16 anos
( ) 16 - 21
( ) 22 - 27
( ) 28 - 33
( ) Mais de 33

3.

Quanto a sua formação Acadêmica
( ) Primeira Graduação
uação Superior
( ) Já tenho outro Curso Superior Presencial
( ) Já tenho outro Curso Superior a Distância
( ) Outros Cursos _______________________
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APÊNDICE B – Questionário para identificar o perfil dos alunos

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
FLUMI
DARCY RIBEIRO – UENF
CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEN – CCH
PROGRAMA DE PÓS--GRADUAÇÃO
GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM – PPGCL

Prezado aluno,
Gostaria de contar com a sua valiosa colaboração para este questionário, que é
parte de uma pesquisa para o Mestrado
Mestrado em Cognição em Linguagem, do Programa
de Pós-Graduação
Graduação da UENF.
O objetivo é colher dados para identificar como o ambiente virtual de aprendizagem
Moodle está sendo utilizado para o ensino da disciplina educação a distância no
curso de licenciatura em pedagogia
pedagogia semipresencial e seus reflexos no processo
ensino-aprendizagem.
Agradeço sua valiosa colaboração.
Osli Julieth Tirado Estupinan
Mestranda do Programa de Pós-Graduação
Pós Graduação em Cognição e Linguagem – UENF

Assinale, de acordo com a escala abaixo, ao lado
lado de cada item, um número que
corresponda à sua avaliação do ambiente virtual de aprendizagem Moodle em
relação ao aspecto indicado. Os números que estão no quadro correspondem aos
seguintes conceitos:

01

O desempenho deve ser totalmente modificado

02

O desempenho foi satisfatório, mas poderia ser melhorado

03

O desempenho correspondeu às expectativas

04

O desempenho foi realizado acima das expectativas
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1) Possui uma comunicação dinâmica entre
alunos e professores para compartilhar a
informação

01

02

03

04

2) Tem uma ágil comunicação e tempo de
resposta dos professores

01

02

03

04

01

02

03

04

4) Utiliza atividades adequadas ao conteúdo,
tempo e objetivos da disciplina

01

02

03

04

5) Apresenta clareza nos conteúdos da
disciplina

01

02

03

04

6) Outorga tempo suficiente para o
desarrolho e alcance de cada objetivo

01

02

03

04

01

02

03

04

8) Trabalha os conteúdos numa sequência
articulada que auxilia a sua aprendizagem

01

02

03

04

9) Orienta antecipadamente os alunos sobre
as datas e formas de todas as avaliações

01

02

03

04

10) Aplica avaliações correspondendo, em
conteúdo e nível de dificuldade, à matéria
lecionada

01

02

03

04

11) Realiza revisão das avaliações de forma
imediata

01

02

03

04

Apresenta claramente para os alunos o
3) programa da disciplina no início das
atividades letivas

7)

Utiliza apropriadamente as tecnologias da
Informação e a comunicação no material
do curso
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ANEXOS
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ANEXO A – Matriz Curricular Pedagogia 2016.15

5

Ver <http://cederj.edu.br/cederj/wp
ttp://cederj.edu.br/cederj/wp-content/uploads/2014/01/Matriz-Pedagogia
Pedagogia-UENF-2016.1.pdf>
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ANEXO B – Cronograma Disciplina EaD UENF/CEDERJ 2016.16

6

Souza e Nunes (2016)
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ANEXO C – Cursos Oferecidos por Polo - Fundação CECIERJ/Consórsio
CEDERJ 2016.17

Cursos Oferecidos por Polo 2016.1

POLOS

Angra dos
Reis

Barra do
Piraí

Administração
UFRRJ
RJ

Administração
UFRRJ

Engenharia de
Produção
UFF

Belford Roxo

Bom Jesus do
Itabapoana

Campo
Grande

Administração
Pública
UFF

Administração
Pública
UFF

Administração
Pública
UFF

Lic. Ciências
Biológicas UENF

Lic. Ciências
Biológicas UFRJ

Engenharia de
Produção
CEFET

Lic. Ciências
Biológicas UFRJ
Lic. Física UFRJ

Lic. Física UFRJ
Lic. Geografia
UERJ

Lic. Matemática
UFF
Lic. Pedagogia
UERJ

Lic. Pedagogia
UNIRIO

Lic. Geografia
UERJ

Lic. Matemática
UNIRIO

Lic. Matemática
UFF

Lic. Pedagogia
UERJ

Lic. Pedagogia
UENF

Lic. Matemática
UFF

Lic. Química
UFRJ
Lic. Turismo
UFRRJ

7

Lic. Turismo
UNIRIO

Computação UFF

Computação
UFF

Computação
UFF

Segurança
Pública UFF

Segurança
Pública UFF

Segurança
Pública UFF

Ver <http://cederj.edu.br/cederj/cursos
http://cederj.edu.br/cederj/cursos-x-polos/>

Segurança
Pública UFF
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POLOS

Cantagalo

Duque de
Caxias

Itaguaí

Itaocara

Administração
UFRRJ

Itaperuna

Administração
UFRRJ
Administração
Pública
UFF

Engenharia de
Produção
UFF

Engenharia de
Produção
CEFET
Lic. Ciências
Biológicas
UFRJ

Lic. Ciências
Biológicas UENF

Lic. Física UFRJ

Lic. História
UNIRIO

Lic. Ciências
Biológicas UENF

Lic. Física UFRJ

Lic. História
UNIRIO
Lic. Letras UFF

Lic. Matemática
UFF
Lic. Pedagogia
UNIRIO

Computação
UFF

Computação
UFF

Lic. Matemática
UFF

Lic. Matemática
UFF

Lic. Pedagogia
UERJ

Lic. Pedagogia
UNIRIO

Lic. Pedagogia
UENF

Computação
UFF

Computação UFF

Computação UFF

Tecnologia em
Gestão de
TurismoCEFET
Segurança
Pública UFF

95

POLOS

Macaé

Magé

Administração
UFRRJ

Administração
UFRRJ

Miguel
Pereira

Natividade

Niterói

Lic. Geografia
UERJ

Lic. Geografia
UERJ

Lic. Pedagogia
UNIRIO

Lic. Pedagogia
UNIRIO

Engenharia de
Produção
UFF
Lic. Ciências
Biológicas UENF

Lic. Ciências
Biológicas
UERJ

Lic. Física UFRJ

Lic. História
UNIRIO

Lic. Matemática
UFF

Lic. Matemática
UNIRIO

Lic.
Matemática
UNIRIO

Lic. Pedagogia
UNIRIO

Lic. Pedagogia
UERJ

Lic. Pedagogia
UNIRIO

Lic. Turismo
UNIRIO
Computação
UFF
Tecnologia em
Gestão de
TurismoCEFET

Tecnologia em
Gestão de
TurismoCEFET
Segurança
Pública UFF
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POLOS

Nova
Friburgo

Nova Iguaçu

Administração
Pública
UFF

Paracambi

Petrópolis

Piraí

Administração
UFRRJ

Administração
UFRRJ

Administração
Pública
UFF
Engenharia de
Produção
CEFET

Lic. Ciências
Biológicas
UERJ

Lic. Ciências
Biológicas UFRJ

Lic. Ciências
Biológicas UERJ

Lic. Física UFRJ

Lic. Física UFRJ

Lic. Ciências
Biológicas UENF

Lic. Ciências
Biológicas UFRJ

Lic. Geografia
UERJ
Lic. História
UNIRIO
Lic. Letras UFF

Lic. Letras UFF

Lic. Letras UFF

Lic. Letras UFF

Lic. Matemática
UFF

Lic. Matemática
UFF

Lic. Matemática
UNIRIO

Lic. Matemática
UFF

Lic. Pedagogia
UERJ

Lic. Pedagogia
UERJ

Lic. Pedagogia
UERJ

Lic. Pedagogia
UERJ

Lic. Pedagogia
UNIRIO

Lic. Química
UENF

Lic. Química
UFRJ

Lic. Química
UENF

Lic. Química
UFRJ

Computação UFF

Computação UFF

Tecnologia em
Gestão de
Turismo- CEFET
Segurança
Pública UFF

Segurança
Pública UFF
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POLOS

Resende

Rio Bonito

Administração
UFRRJ

Rio das
Flores

Rocinha

Administração
UFRRJ

Administração
UFRRJ

Santa Maria
Madalena

Engenharia de
Produção
CEFET
Lic. Ciências
Biológicas UERJ

Lic. História
UNIRIO

Lic. Matemática
UFF

Lic.
Matemática
UFF

Lic. Pedagogia
UERJ

Lic. Pedagogia
UNIRIO

Lic. Pedagogia
UNIRIO

Lic. Pedagogia
UERJ

Computação
UFF

Computação
UFF

Computação UFF

Lic. Turismo
UFRRJ

Tecnologia em
Gestão de
Turismo- CEFET
Segurança
Pública UFF

Lic. Pedagogia
UNIRIO
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POLOS

São Fidélis

São Francisco
de
Itabapoana

Administração
UFRRJ

São Gonçalo

São Pedro
da Aldeia

Administração
UFRRJ

Saquarema

Administração
UFRRJ

Engenharia de
Produção
UFF
Lic. Ciências
Biológicas UENF

Lic. Ciências
Biológicas UENF

Lic. Ciências
Biológicas UENF
Lic. Física UFRJ

Lic. Letras UFF
Lic. Matemática
UFF

Lic. Matemática
UFF

Lic. Pedagogia
UENF

Lic. Pedagogia
UENF

Lic. Química
UENF

Lic. Química
UENF

Computação
UFF

Lic. Matemática
UNIRIO

Lic.
Matemática
UFF

Lic. Matemática
UFF

Lic.
Pedagogia
UERJ

Lic. Pedagogia
UNIRIO

Lic. Química UFRJ

Lic. Turismo
UFRRJ

Lic. Turismo
UFRRJ

Computação UFF

Computação UFF

Segurança Pública
UFF
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POLOS

Três Rios

Volta
Redonda

Administração
Pública
UFF

Administração
Pública
UFF

Lic. Ciências
Biológicas UFRJ

Lic. Ciências
Biológicas UFRJ

Lic. Física UFRJ

Lic. Física UFRJ

Lic. Geografia
UERJ

Lic. Matemática
UNIRIO

Lic. Matemática
UFF

Lic. Pedagogia
UERJ

Lic. Pedagogia
UNIRIO

Computação UFF

Computação UFF

Segurança
Pública UFF
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ANEXO D – Sede dos Polos
Po
- Fundação CECIERJ/Consórcio
Consórcio CEDERJ 2016.18

Sede dos Polos 2016.1

MUNICIPIO DE
LOCALIZAÇÃO DO
POLO
Angra dos Reis

NOME DO POLO
ENDEREÇO
TELEFONE
Polo Verolme
Av. dos Trabalhadores 179, Jacuecanga
Angra dos Reis, RJ
Tel.: (24) 3366-7137

Barra do Piraí

Polo Cederj
Rua Dr. Luís Alves Pereira, nº 70, Química - Barra do Piraí, RJ
Tel.: (24) 2443-1956

Belford Roxo

CIEP Vinícius de Moraes
Rua Isitiba s/nº, Parque Colonial - Belford Roxo, RJ
Tel: (21) 3135-6132

Bom Jesus do Itabapoana

Colégio Estadual Padre Mello
Avenida Governador Roberto Silveira 578, Centro
Bom Jesus do Itabapoana, RJ
Tel.: (22) 3831-8067

Campo Grande

Instituto de Educação Sara Kubitschek
Rua Manoel Caldeira de Alvarenga 1.203, Campo Grande
Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (21) 2332-7581

8

Ver <http://cederj.edu.br/cederj/polos/
http://cederj.edu.br/cederj/polos/>
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Cantagalo

Polo Cederj
Rua Chapot Prevost 157, Centro – Cantagalo, RJ
Tel.: (22) 2555-1492

Duque de Caxias

Polo Cederj
Rua Marechal Floriano 555, Jardim 25 de Agosto – Duque de Caxias,
RJ
Tel.: (21) 2653-3963

Itaguai

C. M. Senador Teotonio Vilela
Rua Didimo José Batista 125, Centro – Itaguaí, RJ
Tel.: (21) 2687-9223

Itaocara

Escola Municipal Prof. Nildo Caruso Nara
Rua Nilo Peçanha 471, Centro – Itaocara, RJ
Tel.: (22) 3861-2937

Itaperuna

CIEP 263 Lina Bo Bardi
Av. Zulamith Bittencourt s/nº, Presidente Costa e Silva – Itaperuna, RJ
Tel.: (22) 3822-4309

Macaé

UNED Macaé – CEFET
Rodovia Amaral Peixoto, Km 164, Imboacica – Macaé, RJ
Tel.: (22) 3399-1504

Magé

Polo Cederj UAB – Magé
Av. Padre Anchieta, 163. Centro – Magé, RJ
Tel.: (21) 2633-4015 / 3630-4255

Maracanã

Campus da UERJ
Rua São Francisco Xavier 524, Bloco A, 12º andar, sala 12.002 –
Maracanã, Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (21) 2334-1525

Miguel Pereira

E M Profa. Adalice Soares
Rua Luis Eugênio, 61 – Gov. Portela – Miguel Pereira, RJ
Tel.: (24) 2483-8463 / 2484-6218
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Natividade

Colégio Municipal Alvorada
Rua Vigário João Batista 3, Centro
Natividade, RJ
Tel.: (22) 3841-4080

Niterói

E. M. Paulo Freire
Rua Soares Miranda 77, 5º andar, Fonseca
Niterói, RJ
Tel.: (21) 3603-8340 / 2719-6486

Nova Friburgo

CIEP 124 Licínio Teixeira
Av. José Pires Barroso, s/n.
Olaria, RJ
Tel.: (22) 2519-2437

Nova Iguaçu

Polo Cederj (antigo Fórum)
Rua Doutor Paulo Fróes Machado 38, Centro
Nova Iguaçu, RJ
Tel.: (21) 2669-4811

Paracambi

Centro Tecnológico Universitário de Paracambi
Rua Sebastião de Lacerda s/nº Fábrica
Paracambi, RJ
Tel.: (21) 3693-3299

Petrópolis

Polo Cederj
Rua Machado Fagundes, 326 – Cascatinha
Petrópolis – RJ
Tel.: (24) 2246-8680 / (24) 2249-6981

Piraí

Polo Cederj
Rua Roberto Silveira 86, Centro – Piraí, RJ
Tel.: (24) 2431-9982
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Resende

Polo UAB/Cederj
Av. Ten Cel Mendes, nº 1920, Bairro Vila Santa Isabel, Resende – RJ
27522-240 – tel : (24) 3381-2177.

Rio Bonito

Colégio Municipal Dr. Astério Alves de Mendonça
Rodovia BR 101, km 265, Praça Cruzeiro – Rio Bonito, RJ
Tel.: (21) 2734-0199

Rio das Flores

Polo Cederj
Rua Cel. Eurico de Lacerda Castro 12, Centro - Rio das Flores, RJ
Tel.: (24) 2458-0765

Rocinha

Polo Cederj
Rua Bertha Lutz, 85 – São Conrado, RJ
Tel.: (21) 2334-7099

Santa Maria Madalena

CIEP 273 – Prof. Graciano Cariello Filho
Rua Honório Dubois s/nº, Centro – Santa Maria Madalena, RJ
Tel.: (22) 2561-3231

São Fidélis

CIEP 420 – Joaquim Maia Brandão
Rua Elysio da Costa Santos s/nº, Dirley Perlingeiro de Abreu
São Fidélis, RJ
Tel.: (22) 2758-5056

São Francisco de
Itabapoana

CIEP 470 – Celso Martins Cordeiro

Rua Antônio Pinheiro Filho 2, Centro
São Francisco de Itabapoana, RJ
Tel.: (22) 2789-1323
São Gonçalo

CIEP 250 Rozendo Rica Marcos
Rua Visconde de Itaúna s/nº, Gradim
São Gonçalo, RJ
Tel.: (21) 3709-3809
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São Pedro da Aldeia

Polo Cederj
Rua A, s/n – Nova São Pedro da Aldeia, RJ
Tel.: (22) 2627-2168

Saquarema

Escola Municipal Edílson Vignoli Marins
Rua Antonio Ferreira 110, Rio da Areia, Bacaxá
Saquarema, RJ
Tel.: (22) 2655-4041

Três Rios

Escola Municipal Walter Franklin
Rua Marechal Deodoro 117, Centro – Três Rios, RJ
Tel.: (24) 2255-4574

Volta Redonda

Polo Prof. Darcy Ribeiro
Rua 539 s/nº, Jardim Paraíba – Volta Redonda, RJ
Tel.: (24) 3339-4220

