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APRESENTAÇÃO

Este Relatório Final, e do qual uma versão sucinta de 24
páginas integra o Informe Sectorial publicado pelo
NEIES/MEC/Argentina -que financiou a investigação-, refere-se a
uma investigação realizada pelos integrantes da equipe
UNICAMP/Brasil, que inclui pesquisadores do Laboratório de
Políticas Públicas e Planejamento Educacional e Grupo de Estudos
e Pesquisas em Políticas e Avaliação da Faculdade de Educação da
Universidade Estadual de Londrina, a Universidade Regional de
Blumenau no contexto do projeto internacional Dilemas de novas
culturas de produção do conhecimento. A pós-graduação a
distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação do qual
participaram: a Universidade Nacional de Córdoba – UNC de
Argentina (Coordenadora Geral do Projeto, Profa. Mag. Nora
Lamfri); a Universidade Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires -UNICEN de Argentina; a Universidade Nacional de
Asunción de Paraguai -UNA e Universidad Centro Latinoamericano
de Economia Humana - CLAEH de Uruguai. Trata-se de um estudo do
caso brasileiro que integra o conjunto de casos dos países integrantes
desta rede de investigação financiada pela Secretaria de Políticas
Universirárias-SPU- do Ministerio da Educação da Argentina
apresentado ao NEIES -MEC Argentina como resultado do Informe
Sectorial Final.

A pesquisa foi planejada e realizada a partir das seguintes
dimensões: 1-origem e desenvolvimento: nacional e
institucional; 2- marcos regulatórios e distribuição de
atribuições regional, nacional e institucional; 3-mapa da
situação atual da posgraduação a distância em Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai (nacional e institucional); 4-avaliação e
acreditação da pós-graduação a distância na Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai (regional, nacional e institucional); 5avaliação do rumo das políticas e indicação de correção do curso
de ação das políticas nacional e institucional.
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O Plano de Pesquisa nos permitiu identificar a origem e
desenvolvimento procurando reconstruir com pontos de
partida até a atualidade ao mesmo tempo que tivemos uma
percepção do marco regulatório e suas tendências e mudanças,
assim como os efeitos no desenvolvimento institucional.
Nos ocupamos da análise da expansão e inclusão em espaçotempo localizando pontos de partida e ritmos de expansão em
períodos delimitados. Solicitamos acesso a dados nacionais e
institucionais através de páginas institucionais bem como
documentos disponíveis de uso público e formulários eletrônicos
para indagar pontualmente o que as dimensões nos requeriam.
Estabelecemos uma relação entre avaliação e acreditação no
MERCOSUL e como a realidade de cada agência nacional de
avaliação e acreditação foi interferindo nas esferas institucional
e individidual. Isto nos levou a requerer se a normativa
institucional específica e indagar sobre como se desenhou a
relação institucional com a avaliação e a acreditação.
Investigamos como se organizam os formatos institucionais das
esferas pública e privada, tradicionais, modernos, homogêneos,
diferentes, dentro de cada especificidade institucional.
Procuramos caracterizar a oferta atual e entender os distintos
desenvolvimentos institucionais em relação à tecnologia como
diferencial em perspectivas de horizonte temporal (futuro).
Fizemos um inventário de estrutura tecnológica que possuiam as
instituições do caso brasileiro: Universidade Federal de São
Carlos, Instituto Federal de São Paulo e Universida Estácio de Sá.
Buscamos compreender a política de investimentos em
desenvolvimento institucional e tecnologia para EaD e relacionar
esta com a percepção da relação entre Estado e esferas pública e
privada. Procuramos encontrar concordância ou discrepância
com os rumos da política de EaD nacional e a relação com o
desenvolvimento da EaD nas esferas público-privadas indagando
a gestores nacionais e institucionais para esta finalidade,
preocupados em conhecer os rumos e correções de rumo:
percepções nacionais e institucionais da política de EaD.
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Uma articulação entre a análise do marco regulatório, que
impõe uma peculiaridade ao fixar pontos de partida da entrada
em vigência de formas de regulação, com as mudanças no rumo
da política de EaD e planos de governo para a área, nos
permitiram localizar no tempo pontos de referência para
análise de mudanças na condução da Pós-graduação em EaD dos
atos dos governos e suas agendas. É possível identificar redes
de relações nas esferas de governo, no público e no privado, que
explicam mudanças no marco regulatório e na abrangência da
avaliação o que permite identificar os seus impactos no
desenvolvimento, regulação e (des)regulação da oferta de Pósgraduação EaD. Nesta articulação nos interessou o papel das
lideranças políticas e educacionais em EaD da esfera pública e
privada, na medida em que as redes de relações permitiram
identificar a origem e vínculos políticos de lideranças que
assumem posições de decisão a estrutura de regulação e
avaliação no governo.
A estrutura deste relatório se inicia pelo texto da Introdução A
PÓS-GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA NO CONTEXTO DA REGIÃO DO
MERCOSUL: algumas considerações teóricas, coordenado pelo professor
RAMOS LAMAR, Adolfo, e a colaboração de DALÇASTAGNÉ, Giovanni;
VICENTINI, Taiani, Danice Betania de ALMEIDA; LEYSER, Kevin Daniel
dos Santos e GOMES, Vilisa Rudenco.
A primeira dimensao de analise: ORIGEM E DESENVOLVIMENTO
DA EaD DO INÍCIO DA RADIODIFUSÃO ÀS TICs, coordenada pela
Professora SILVA, Raquel Honorato da; a segunda dimensão: MARCOS
REGULATÓRIOS E DISTRIBUIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES esteve a cargo
dos professores SPAOLONZI QUEIROZ ASSIS, Ana Elisa e GARCIA
FERRAZ JR, Edson; a dimensão das: PRECISÕES DO DESENHO
TEÓRICO METODOLÓGICO PARA A ANÁLISE COMPARATIVA.
Desenho do exercício comparativo. Matriz de comparabilidade do
caso brasielro e para análise do conjunto das comparações dos
demais países a cargo dos profesores SPAOLONZI QUEIROZ ASSIS,
Ana Elisa; SOUZA FIALA, Diane Andreia de; AGUILAR, Luís Enrique; a
dimensão da A ACREDITAÇÃO E A MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO
SUPERIOR a cargo dos profesores ROCHA BANDEIRA, Gabriel e
NEVES FRANÇA, Eliacir e a conceitualização sobre A AVALIAÇÃO:
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CONCEITO E DISCUSSÃO sob responsabilidade dos profesores NEVES
FRANÇA, Eliacir, MUNIZ RIBEIRO BARBOSA, Luciane e GUALBERTO,
Renilson e finalmente a dimensão dos e finalmente dois textos sobre
a dimensão FORMATOS INSTITUCIONAIS E MODELOS VIGENTES:
TECNOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS E ORGANIZACIONAIS EM PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU - MESTRADO PROFISSIONAL NO BRASIL –
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE CASOS a cargo dos Professores
SACILOTTO, José Vitório, RODRIGUEZ FILHO, José Alberto Florentino
e PFAIFER, Marcelo Aparecido.

Quando finalizamos esta investigação, não imaginamos que,
no início de 2020, enfrentaríamos a maior crise sanitária e
humanitária provocada pela pandemia. Os desdobramentos desta
grave situação humanitária, gerou inúmeras mudanças para todas
as esferas do trabalho humano e a Educação a Distância adquiriu
uma dimensão nunca antes imaginada, descobriu as
desigualdades numa dimensão desconhecida e acelerou processos
de transformação gerando fortes tensões entre o papel do Estado,
as esferas pública e privada e os processos de exclusão de pessoas.
O falso dilema de cuidar da saúde ou da economia atualizou mais
uma vez o debate na sociedade e nos colocou rapidamente frente
a novos desafios que esta investigação já anunciava em 2019.
Nosso agradecimento aos pesquisadores das Universidades
participantes do projeto como um todo: Universidade Nacional de
Córdoba –UNC – Argentina; Universidade Nacional del Centro de
la Província de Buenos Aires -UNICEN – Argentina; Universidade
Nacional de Asunción -UNA - Paraguai e da Universidad Centro
Latinoamericano de Economia Humana - CLAEH – Uruguai. O
diálogo fraterno com todos eles e o convívio acadêmico respeitoso
são nosso maior ganho nestes tempos que vivemos.
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INTRODUÇÃO
A PÓS-GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA NO
CONTEXTO DA REGIÃO DO MERCOSUL: algumas
considerações teóricas
RAMOS LAMAR, Adolfo1
DE ALMEIDA, Danice Betania2
DALCASTAGNÉ, Giovanni3
DOS SANTOS LEYSER, Kevin Daniel4
VICENTINI, Taiani5
RUDENCO GOMES, Vilisa6

RESUMO: Atualmente, é possível vivenciar uma intensificação no âmbito da
comunicação e da informação, impulsionadas, sobremaneira, pelas tecnologias
da informação e comunicação (TIC). Com efeito, a questão da organização da
educação também passa por modificações impostas pelas condições sociais.
Com o avanço tecnológico os espaços de aprendizagem vão se ampliando e se
tornando mais flexíveis. Com isso, a Educação a Distância (EaD) nos países do
MERCOSUL vêm se desenvolvendo de forma acelerada no século XXI e as TIC’s
acabaram por se tornar uma grande aliada nos cursos de Graduação e da PósGraduação a distância. Sendo assim, o objetivo deste estudo é refletir sobre
alguns referenciais teóricos que poderão contribuir para analisar de forma
crítica a Pós-Graduação a distância e alguns dos seus paradigmas. Para
consecução do objetivo proposto realizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo
bibliográfico e documental. O presente artigo é resultado da colaboração do
Doutor em Educação e Professors Coordenador PPGE/FURB
Mestre, integrante do Grupo de Pesquisa Filosofia e Educação – Educogitans.
3 Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
4 Doutorando, integrante do Grupo de Pesquisa Filosofia e Educação – Educogitans.
5 Mestranda em Educação no PPGE/FURB. Bolsista FAPESC (Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina). Graduada em Pedagogia pelo
Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE. Integrante do Grupo de Pesquisa
Filosofia e Educação – Educogitans.
6 Mestre, integrante do Grupo de Pesquisa Filosofia e Educação – Educogitans.
1
2
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Grupo de Pesquisa Educogitans, do Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Regional de Blumenau (PPGE/FURB), Blumenau, Santa
Catarina, Brasil com o projeto de pesquisa internacional “Dilemas de novas
culturas de produção de conhecimento. Os programas de Pós-graduação à
distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação” do qual participam a
Universidade Estadual de Campinas, Brasil, a Universidad Nacional de Córdoba,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina,
Universidad Nacional de Paraguay e a Universidad CLAEH de Uruguai.
PALAVRAS-CHAVE: Pós-Graduação; Educação a Distância; Tecnologias da
Informação e Comunicação.

1. Considerações Preliminares
A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de educação que
faz uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), na qual
professores e alunos estão separados por tempo, espaço ou até mesmo
por ambos. Ao se ter um elevado número de alunos, a EaD, aliada às
TICs, constitui um importante recurso para ser efetivo com qualidade
nesses contingentes. Alves (2011) aponta que as TICs abrem novos
horizontes na EaD, decorrente tanto da internet como do avanço das
mídias digitais, possibilitando que as pessoas colaborem a distância e
acessem um número grande de informações. Além disso, a EaD é uma
modalidade de ensino e aprendizagem que cresce a nível global, sendo
um instrumento que promove oportunidades antes inexistentes para
muitas pessoas. Pode-se dizer que o ensino a distância tem a
capacidade de estar vinculado a inclusão social e ao aprendizado. De
acordo com Lopes et al. (2012, p. 18),
As possibilidades que a EaD pode nos propiciar são: a flexibilização de
espaço e de tempo; o acesso a um grande número de informações; a
possibilidade de comunicação em tempo real; a troca de experiências
entre pessoas que vivem em espaços físicos diferenciados e distantes;
a chance de uma inclusão educacional, social e digital; a construção do
conhecimento de maneira partilhada; e, o protagonismo dos
participantes do processo na história.
.

Sendo assim, o objetivo deste estudo é abordar alguns
referenciais teóricos que poderão contribuir para analisar de forma
crítica a Pós-Graduação a distância e alguns dos seus paradigmas.

18

RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

Para consecução do objetivo proposto realizou-se uma pesquisa de
cunho qualitativo bibliográfico e documental. A pesquisa qualitativa
se faz imprescindível na medida em que é uma análise das
características situacionais. Já a delimitação, enquanto bibliográfica e
documental, se faz necessária pois é a partir do material já elaborado
sobre tema que se buscou os dados necessários para cumprir o
objetivo deste estudo (GIL, 2010).
2. O INFORMACIONALISMO COMO PARADIGMA DO SÉCULO XX E
A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Nossa sociedade global e sistemas organizacionais se
transformaram em uma entidade dinâmica, interconectada e abstrata
que é baseada no fluxo de informações criadas, processadas,
transmitidas e, em seguida, regeneradas em novas formas a
velocidades incríveis e em um estado constante de fluxo. No coração
deste empreendimento social/global está a informação, uma nova
forma de poder e uma força abstrata devido ao seu estado de
constante mudança, transmissão instantânea e imaterialidade que
existe fora do espaço e do tempo. Quando nos engajamos em nossas
rotinas de checagem de e-mails, mensagens de texto, usando a
internet, trocamos fluxos de informação e interagimos em um novo
modo de existência. Ao experimentar essa troca poderosa, as novas
tecnologias da informação revolucionam nossa capacidade de pensar,
que se torna uma expansão e um aumento do cérebro e do corpo para
todo o mundo da produção e da comunicação.
Na base desta poderosa transformação global e paradigma
tecnológico é referido por Manuel Castells como “informacionalismo”,
que é baseado no aumento da capacidade humana de processamento
de informação e comunicação possibilitada por descobertas e
implementações de microeletrônica, software e engenharia genética
(CASTELLS, 2004). Diferentemente da Revolução Industrial, a Era da
Tecnologia da Informação não se baseia mais nos bens materiais
produzidos nas fábricas, mas no trabalho e serviços vinculados ao
conhecimento, na negociação e na extração de valor a partir do
conhecimento e disseminação de informações através de nossa
sociedade em rede.
A informação tornou-se a substância chave de toda atividade
humana e está diretamente integrada à cultura, instituições e
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experiência. O informacionalismo, segundo Castells, tem características
distintas, como um Espaço de Fluxos, no qual os fluxos informacionais
aproximam os espaços físicos através de redes, o Tempo Intemporal em
que a tecnologia é capaz de manipular a sequência natural dos eventos e
a Virtualidade Real baseada em uma realidade hipertextual e
interconexão global que remodela as relações de espaço e tempo.
Murphie e Potts (2003) expandem essa noção enfatizando que, no
informacionalismo, a ação do conhecimento sobre o conhecimento em si
se torna a principal fonte de produtividade.
O informacionalismo é completamente distinto do
industrialismo, uma vez que é orientado para níveis crescentes de
desenvolvimento tecnológico, armazenamento ilimitado, produção e
acumulação de conhecimento, e consistentemente níveis mais altos
de complexidade de processamento (KOZINETS; HEMETSBERGER;
SCHAU, 2008). Nesse paradigma, as regras de criação e destruição são
alteradas constantemente e deliberadamente, com base em
interações e adaptabilidade. Isso tem um impacto poderoso sobre as
noções de identidade que se tornam mais abstratas e levam a um novo
modo de vida coletiva, ou de Cidade Informativa (MURPHIE; POTTS,
2003). Identidade e cultura são muito afetadas nesse estado de fluxo
informacional e societal, onde a estrutura da Sociedade em Rede é
reforçada através do Capitalismo da Informação, do Globalismo e das
políticas de exclusão.
Castells refere-se à existência no Informacionalismo como a
Cultura da Virtualidade Real, na qual não há separação entre a
realidade e a representação simbólica. Na entrevista de Gerstener,
Castell elabora esse conceito apontando que muitas de nossas ideias
e crenças agora dependem de imagens e sons processados em
hipertexto (GERSTNER, 1999). Mesmo que a informação seja virtual,
ela se torna uma parte substancial da realidade na medida em que
interagimos com esse conhecimento em pensamento, expressão
social e conexão. A Virtualidade Real é um estado de existência e
cultura baseada em fluxos de energia e tempo intemporal, reforçada
pela economia global, estruturas sociais, novas formas de vida e
difusão de espaços urbanos (DURÀ-GUIMERÀ, 1999).
Como a informação e a comunicação são a dimensão mais
fundamental da atividade e organização humanas, isso afetará todo o
domínio da atividade humana, cultura, identidade e sociedade (CASTELLS,
2004). O informacionalismo pode levar anovos desafios sobre questões de
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identidade à medida que os indivíduos se adaptam ao estado contínuo de
fluxo da organização tecnológica, social, econômica e política da vida. A
identidade forma uma parte crucial da subjetividade humana e da
experiência da vida humana durante os tempos de mudança. Na sociedade
em rede, há uma tensão crescente entre as demandas sobre o self feitas
pela globalização e a capacidade de responder.
Neste contexto é crucial perceber que enquanto o
informacionalismo pode ser visto como aumentando a flexibilidade
para o emprego e novas oportunidades para combinações de trabalho
e vida privada, os excluídos passam a não ter voz e são destituídos de
valor. A visão de Habermas (2003) da esfera pública como um lugar
de interação para a implementação da mudança é obscurecida pela
visão de um buraco negro do Capitalismo da Informação, onde
aqueles que estão em rede sobrevivem através da contínua adaptação
às forças do Informacionalismo e aqueles que são excluídos se tornam
obsoletos e desligados.
Os ambientes virtuais de aprendizagem estão transformando a
aprendizagem e, assim, transformando o mundo e nossa
compreensão dele. Inerentemente, esses ambientes, como todos os
ambientes tecnológicos, contêm vieses e pressupostos sistêmicos e
ideológicos. Precisamos estar criticamente conscientes desses
ambientes, seus preconceitos e suposições e do mundo que criam,
endossam e apoiam no final, para que tenhamos a capacidade de
entender nossas responsabilidades não apenas em seu uso, mas em
sua criação, e o que é construído neles, os preconceitos, valores e
posições ideológicas.
Para a aprendizagem a distância, está claro que os interesses
humanos e as estruturas sociais são politizados e incorporados nas
relações de poder encontradas na era do capitalismo informacional. O
poder é meramente incorporado não apenas no mundo social, mas
também em nossas técnicas, nossas instituições e nossa ecologia. O
capitalismo informacional transformou o mundo e tornou-o um lugar
mais interessante e problemático para se viver. Em seu momento, o
capitalismo informacional transformou a paisagem da educação,
trouxe o advento dos ambientes virtuais de aprendizagem, novas
superfícies de contestação envolvendo os múltiplos papéis da
informação e do conhecimento, sua centralização e distribuição
através da sociedade.
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3. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NO
CAMPO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO DA PÓSGRADUAÇÃO
As tecnologias, para muitos autores, constituem uma parte
importante do desenvolvimento humano há milhares de anos
(PONTE, 2000). Ramos (2011) explica que, no senso comum, as
tecnologias são associadas àquilo que existe de mais avançado, como
o computador, por exemplo; no entanto, a tecnologia se refere, de
modo geral, aos instrumentos desenvolvidos pelo homem que tem
alguma função utilitária simbólica, ou ornamental, que agregam
significados sociais e sentidos cognitivos.
Kenski (2003, p. 18) define a tecnologia como “[...] um conjunto
de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao
planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um
determinado tipo de atividade”. Ramos (2011, p. 47), por sua parte,
acrescenta ao conceito de tecnologia o fato de que estas “[...] servem
como mediadores do homem com seu meio, refletindo a essência
humana de mediatizar suas relações pelo uso de ferramentas e signos.
E nesse processo [...] torna-se possível ampliar a compreensão sobre
o mundo e as possibilidades de intervenção.”.
Nos últimos anos, as Tecnologias da Informação e da
Comunicação (TIC) representam uma força determinante no processo
de mudança social pois “[...] constituem-se em ambientes organizados
que funcionam como veículos de informações e também como meios
de comunicação. ” (RAMOS, 2011, p. 47).
As TIC’s não se caracterizam apenas pela sua prevalência no
sistema empresarial, mas em todas as áreas da sociedade, incluindo a
universidade, a educação superior e a pós-graduação. Em uma
pesquisa realizada na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
na Especialização em Tecnologias da Informação e da Comunicação
Aplicadas à Educação, Feldkercher (2010), concluiu – após
entrevistar 22 professores – que as principais vantagens que os
professores apontaram para o uso das TIC’s foram: a ampliação do
acesso ao conhecimento; maior interação; desenvolvimento de
diferentes formas de expressão; motivação dos alunos, qualificação
do processo educacional.
Sendo assim, o uso das TIC’s vem crescendo nos mais diversos
contextos educativos como forma de ampliar os espaços pedagógicos
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e facilitar o acesso à informação e a comunicação. As TIC’s
possibilitam que a comunicação e a informação sejam disseminadas
sem a necessidade de professores e alunos estarem no mesmo espaço
geográfico (NEVADO, 2008)
A Educação Superior pode adotar diferentes modalidades, dentre
elas a modalidade presencial, semipresencial e a distância. Na
modalidade presencial, as TIC’s podem ser incorporadas aos processos
de ensino e aprendizagem. Essa incorporação pode expandir o espaço
e o tempo de sala de aula. Desse modo “[...] o professor pode sugerir
atividades de pesquisas na internet, construir blogs ou sites temáticos,
propor fóruns de discussão.” (RAMOS, 2011, p. 48)
O desenvolvimento da Educação a Distância (EaD) remonta ao
século XIX e era tida era como uma alternativa para tornar a educação
acessível às pessoas que residiam em áreas isoladas ou que não
podiam frequentar o ensino no horário regular, desse modo, as
informações e instruções eram enviados aos alunos por intermédio
dos correios. (ALMEIDA, 2003). No século XXI, a EaD tem se
desenvolvido de forma ampla e rápida devido as tecnologias
computacionais e de informação. A educação, o ensino e a
aprendizagem estão cada vez mais ligados com o processo de
comunicação (CORREIRA; SANTOS, 2013), e as tecnologias
computacionais permitem que esse processo, principalmente na EaD,
aconteça de forma mais rápida.
Porém, utilizar as tecnologias como um suporte à EaD pode não
ser suficiente motivar os alunos no processo de ensino aprendizagem.
Desse modo, é necessário criar um ambiente que desperte a
disposição para aprender, que favoreça uma aprendizagem
significativa. Frente a isso, Almeida (2012, p. 11) afirma que a EaD
quando associada a ambientes digitais que sejam interativos “[...]
permite romper com as distâncias espaço-temporais e viabiliza a
recursividade, múltiplas interferências, conexões e trajetórias, não se
restringindo à disseminação de informações e tarefas inteiramente
definidas a priori”. Ramos (2011, p. 52) enfatiza que
as práticas pedagógicas podem incorporar as vantagens e as
possibilidades oferecidas pelo uso das tecnologias. Para tanto, aspectos
didáticos precisam ser considerados, problematizados e discutidos
para construção de um projeto pedagógico sistematizado no
planejamento educacional, que oriente a prática pedagógica.
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Ou seja, as Tecnologias de Informação e Comunicação podem ser
grandes aliadas no ensino superior seja presencial ou a distância. No
entanto a didática e o projeto pedagógico devem ser problematizados
e discutidos para a construção de um planejamento sistematizado,
“[...] para que se configure como um espaço de diálogo, participação,
compartilhamento de angústias, expectativas e dúvidas, para que o
planejamento e o uso das tecnologias possam configurar-se como
instrumentos de transformação da realidade.” (RAMOS, 2011, p. 56).
O uso das TIC’s na Pós-Graduação tende a ser um tipo de
catalisador para aproximações entre pesquisadores de diversas
instituições, pois com as tecnologias é possível
...saber de notícias e visualizar ao vivo fatos que ocorrem em lugares
distantes pela televisão, por exemplo. As tecnologias como a escrita, o
telefone, a gravação de áudio e imagem flexibilizam o tempo e o espaço.
Ao mesmo tempo, a internet faz a mixagem desses meios e linguagens
para criar salas virtuais e expandir os espaços e os tempos de
aprendizagem (RAMOS, 2011, p. 53).

Além de serem um tipo de catalisador para as aproximações entre
pesquisadores, as tecnologias podem serem um tipo de catalisador para as
próprias pesquisas em nível stricto sensu dos Programas de Pós-Graduação
ao mesmo tempo que possibilitam a ressignificação dos pesquisadores com
seu próprio objeto de pesquisa – quando possível – e sua relação com o
campo de investigação.
4. COSMOPOLITISMO E A ERA DAS ESPECIALIZAÇÕES
Historicamente a pós-graduação não pode ser compreendida
dissociada do processo de trabalho, caminhando pari passu ao
desenvolvimento do capitalismo. Com o desaparecimento da produção
artesanal e forçados a saírem do campo, a classe trabalhadora
expropriada, passa a contar com uma única mercadoria: sua força de
trabalho que se converte em trabalho assalariado. Inúmeras foram as
transformações no processo produtivo, sobretudo com a introdução das
novas tecnologias que impulsionaram o sistema fabril no século XX.
Em busca de sua existência social, o trabalhador integra-se ao
mercado de trabalho, no qual o capital dita as regras e condições e
cujos produtos não pertencem mais a seus produtores. O trabalho
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torna-se então alienado, vazio de sentido para o trabalhador e o
resultado de sua atividade passa a ser propriedade de outrem. A
parcelarização e a especialização das tarefas contribui sobremaneira
para a desqualificação técnica do trabalho e, portanto, a redução do
valor da força produtiva.
Dentre as novas formas de produção surge a exigência de um
trabalho eminentemente intelectual, um trabalhador com formação
flexível, polivalente, multifuncional e também um sujeito
cosmopolita, aprendente por toda vida, posição assumida como um
novo estilo de vida.
Para Popkewitz (1997) o cosmopolitismo refere-se diretamente
ao estudante permanente que deverá atuar como um cidadão global.
Na sociedade da aprendizagem o sujeito fabricado sob essas
condições busca atualizar-se e inovar permanentemente. A pedagogia
opera como uma tecnologia moral produtora de uma reorganização
dos modos de vida. Produz ainda princípios sobre a aprendizagem
com estratégias governamentais por meio das quais os sujeitos
devem pensar e agir coletivamente.
A Sociedade da Aprendizagem é entendida por Popkewitz
(1997) como uma vida moral organizada a partir de contínua
inovação sem um ponto de chegada, e é tratada como uma tecnologia
que demanda, que internaliza e que encerra a possibilidade da vida de
cada um. Nesse contexto, a individualidade é tomada como algo a ser
apreendido por toda a vida. Trata-se de uma individualidade que
projeta a vida como uma contínua solução de problemas, que faz do
indivíduo um ser capaz de escolher e de colaborar em comunidades
de aprendentes num processo de permanente inovação. A única coisa
sobre o futuro não passível de ser escolhida é a própria escolha. A
individualidade de hoje manifesta-se com um aprendente para toda a
vida que é flexível, continuamente ativo e que trabalha
colaborativamente para o futuro, em um mundo descentralizado.
A educação moderna liga continuamente o indivíduo tanto às
narrativas de progresso econômico ou social, quanto à revitalização de
uma democracia que trará o aperfeiçoamento pessoal. Popkewitz (1997)
afirma que grande parte da vida moderna é preparada por
conhecimentos especializados que disciplinam como as pessoas pensam
e agem, formas particulares de conhecimento inserem o poder
silenciosamente ditando as formas de construção de raciocínios.
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5. TENSÕES ENTRE A MERCANTILIZAÇÃO E A INCLUSÃO
RELACIONADA AO CONHECIMENTO
Atualmente, é possível vivenciar uma intensificação no âmbito
da comunicação e da informação, impulsionadas, sobremaneira, pelas
tecnologias da informação e comunicação (TIC), o que compreende,
entre outros aspectos, a chamada “sociedade do conhecimento”.
Nesse cenário, o fator relacionado ao conhecimento se coloca como
fundamental para a dinâmica de mercado e da sociedade que se
encontra substancialmente envolvida pela lógica da competição. Boa
parte das exigências da maior relação entre o sistema de produção e
as necessidades exigidas por ele, como destaca Cury (2017, p. 17),
passa pela educação, “afinal, uma ‘sociedade do conhecimento’,
calcada na competição, exige conhecimentos de base, competências e
habilidades próprias da realidade existente”.
As mudanças no mundo do trabalho vão exigindo cada vez mais
como condição desse processo um trabalhador versátil, flexível e que
possa se “reinventar” diante de novas demandas para se tornar e/ou
manter competitivo no mercado. Com efeito, a questão da
organização da educação também passa por modificações impostas
por esse novo cenário. Com o avanço tecnológico os espaços de
aprendizagem vão se ampliando e se tornando mais flexíveis. O
projeto educacional compatível com as atuais exigências do mercado
impõe não somente uma reestruturação nos processos de ensino e
aprendizagem relativos aos fatores espaço e tempo, mas também no
que se refere aos objetivos, conteúdos e métodos educacionais. Desse
modo vai se configurando, de um lado, uma educação adequada ao
mercado, e de outro, um mercado da educação.
Evidentemente, essa visão educacional atrelada a uma sociedade
global e competitiva traz consigo uma série de tensões envolvendo
quantidade versus qualidade; inclusão versus exclusão do/no
conhecimento. Nesse quadro, não se pode perder de vista os
direcionamentos das políticas educacionais estabelecidas em distintas
regiões e países.No caso do Brasil, com o avanço de orientações ditas
neoliberais, uma série de mudanças nos aspectos políticos, econômicos
e sociais marcaram o cenário nacional, especialmente a partir dos anos
1990. As experiências de privatizações, descentralização e
liberalização econômica no contexto da Reforma do Estado – da
segunda metade da referida década –, com base na alegação da
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necessária eficiência da gestão dos recursos públicos, impactaram
também no âmbito social. O Estado, nesse cenário, se caracterizou mais
pela função de controlador de resultados do que de provedor de
serviços públicos sociais, incluindo, evidentemente, a educação. Do
ponto de vista da política educacional, vale ressaltar a presença dos
organismos internacionais que, por meio de suas recomendações,
foram imprimindo marcas nos rumos educacionais. Diante disso, foi se
fortalecendo um movimento voltado ao mercado e a necessidade de
uma suposta eficiência, atreladas a ideia de avaliações de desempenho
no âmbito educacional.
As influências exercidas por organismos internacionais na área
educacional também se colocam como fator importante quando se
levanta o problema entre a mercantilização e a inclusão relacionada
ao conhecimento. No quadro da educação superior em seu processo
de expansão, o dilema envolvendo a “democratização ou massificação
mercantil”, como bem destaca Sguissardi (2015, p. 871), não se
explica por si mesmo, “dá-se no contexto do ajuste neoliberal e da
assim chamada mundialização do capital, que tem na predominância
financeira sua marca mais saliente e operacional”.
No cenário brasileiro, segundo informações do Censo da
Educação Superior 2017, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é possível observar
a presença massiva de Instituições de Educação Superior (IES)
privadas. Cabe ainda destacar, no contexto estudado, que o número
de ingressos em cursos de graduação pela modalidade a distância no
ano de 2017 teve um aumento significativo.
De fato, considerando o exposto, a questão das tensões
envolvendo a mercantilização e a inclusão relacionada ao
conhecimento se faz presente. Isso leva, ainda, a questionar a ideia de
uma possível democratização na educação superior e qual a
concepção que envolveu e orientou a educação superior em seu
processo de expansão. Claramente, essa problemática é complexa e
delicada e, desse modo, a necessidade de uma visão ampla e
aprofundada da situação brasileira, assim como de aspectos
internacionais, precisam ser considerados para não correr o risco de
cair em análises simplistas.
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6. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ON-LINE TRANSNACIONAL
As oportunidades da aprendizagem online incluem a capacidade
de aprender em qualquer lugar e em qualquer momento e ser capaz
de construir uma ponte entre a aprendizagem formal, informal e não
formal. Essas tecnologias permitem a agregação coletiva em uma
escala global, que se refere tanto às formas pelas quais os indivíduos
podem confrontar e ordenar o conteúdo para se adequar às suas
necessidades individuais e preferências pessoais, quanto a como o
conteúdo individual pode ser enriquecido.
À espacialidade na comunicação online se vincula o tempo, pois
todos os comandos e as mensagens codificadas e decodificadas que deles
se originam têm um tempo de partida e outro de chegada. A rapidez na
movimentação dos fluxos digitais garante, praticamente, a
instantaneidade das transmissões. O efeito mais sensível é no
aniquilamento das distâncias, ou seja, os lugares, por mais separados em
pontos espaciais, deixam de ser fatores significantes nas relações a se
estabelecerem na dimensão do ciberespaço-tempo (BELLONI, 2015).
A movimentação nessa configuração tempo-espaço não é
representada apenas por fatos produtores das relações econômicas e
financeiras. Para Belloni (2015), a interconexão global intensificada
gera mudanças das relações tempo-espaço que tem consequências
nos modos de operar da sociedade. A capacidade tecnológica da
descontextualização permite que a tecnologia possa ser retirada de
seu ambiente original e utilizada em um ambiente distinto. Porém, em
razão de seu design, para se tornar funcional se faz necessário alterar
o novo ambiente segundo as condições de sua origem, o que quer
dizer incutir naquele os seus valores conceptivos.
É possível que na utilização de uma tecnologia estrangeira, por
exemplo, os valores locais serão preteridos pelos valores importados na
tecnologia. Pensando o contato mesmo que mediatizado dos indivíduos
com eventos e ideias existentes em outras culturas tem um efeito de
descontextualização e de recontextualização em um mundo globalizado
que, embora tecnicamente virtual, fornece-lhes novos parâmetros para
compreender seu contexto local (FREITAS; SOGATTO, 2014).
Conole (2013, p. 48) apresenta tendências que apontam para
novas maneiras pelas quais os usuários estão se comportando em
espaços online e proporciona uma gama de oportunidades para
apoiar as práticas de ensino e aprendizagem. “Em virtude dessas
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novas tecnologias, a web é mais participativa e centrada no usuário,
apoiando práticas mais abertas”. O autor situa que fatores que
reforçam tal prática marcam, uma mudança da web como repositório
de conteúdo e mecanismo de informação para a web que permite
mediação social e conteúdo gerado pelo usuário.
Harry e Perraton (1999) comentam que, ao mesmo tempo em
que a aprendizagem a distância amplia o acesso, pode ser
culturalmente carregada e ameaçar práticas educacionais
consagradas pelo tempo. Poderá apresentar novas práticas de
compartilhamento como, por exemplo, YouTube para vídeos e
SlideShare para apresentações e mecanismos de produção de
conteúdo, comunicação e colaboração por meio do wikis etc.
Considerando que, uma escala, ou “efeito de rede”, está emergindo
como resultado da quantidade de informações disponíveis na web, da
multiplicidade da conectividade e da maior participação do usuário.
Embora a aprendizagem a distância possa transcender fronteiras
geográficas, as diferenças de contextos socioculturais, valores e
expectativas de sistemas de ensino e alunos heterogêneos podem ser
uma grande dificuldade (HANNA, 2000). Apesar dos educadores do
ensino à distância atingir alunos dos mais longínquos lugares, a
autora alerta que os métodos de ensino e as atividades de
aprendizagem podem apresentar uma tendência cultural em
programas derivados de culturas ocidentais.
As atividades de aprendizagem podem apresentar realidades
diferenciadas colocando o estudante como o sujeito técnico em
companhia dos menus, dos exercícios e dos questionários, e, ainda, na
companhia de outros seres humanos, também “acoplados” ao mesmo
processo de aprendizagem (BELLONI, 2015).
A maioria dos professores e alunos em universidades ocidentais se
considera mais como parceiros no processo de aprendizagem. Talakina
(2010) comenta que professores e alunos que estão mais acostumados a
ambientes centrados no professor, podem ter problemas com
programas de estilo ocidental, que incorporam um sistema de valor
individualista. A educação ocidental se preocupa em encorajar alunos a
examinar e debater ideias e questões de maneira atenta.
Nas sociedades asiáticas, por exemplo, abordagens
humanísticas, progressivas, analíticas e radicais podem entrar em
conflito com o legado confucionista, em que o tema central é a ordem,
o professor é responsável por transmitir o conhecimento, a
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responsabilidade do aluno é absorver e repetir tudo o que o professor
ensina e o sistema de avaliação é desenhado para testar o
conhecimento transmitido. O Banco Mundial (WORLD BANK, 2008)
menciona que, em países árabes, a instrução presencial orientada
pelo professor é considerada educação de qualidade e que as
tecnologias de informação e comunicação servem basicamente para a
transmissão de informação e a aprendizagem passiva.
No Japão, oitenta e dois por cento das aulas em universidades
seguem o formato de palestras, nas quais se espera que os alunos
recordarão o que lhes foi ensinado, em vez de engajar-se em
investigação crítica e independente e articular e defender pontos de
vista. Uma das razões para a impossibilidade de a Universidade
Aberta do Japão voltar-se para o e-learning (podem significar
diferentes coisas em diferentes países podendo envolver
videoconferência, pacotes instrucionais e teste de múltipla escolha) e
deve-se ao fato de estar subordinada a uma lei que declara que ela
“deve oferecer serviços educacionais por meio de transmissões e
aulas presenciais em centros de estudo locais”, fato que justifica o
porquê de ela ainda ser conhecida como “Universidade
Transmissora”. (AOKI, 2009, 2010).
Embora a aprendizagem a distância possa transcender fronteiras
geográficas, as diferenças de contexto socioculturais, valores e
expectativas de sistemas de ensino e alunos heterogêneos podem ser seu
maior desafio (WANG, 2006). A configuração tempo-espaço se transpõe
ao fenômeno da vida e a organização e evolução da sociedade.
Consideramos então, que a qualidade em educação a distância
online transnacional necessita levar em consideração oportunidades
de interação, reflexão e entendimento conceitual e prático de como as
pessoas se diferenciam entre culturas é mergulhamos em um
universo de questionamentos que, embora já tenham sido discutidos
por teóricos de diferentes áreas do conhecimento e em diferentes
épocas, eles continuam presentes nos grandes debates acadêmicos
desta modalidade de ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico e
documental buscou-se neste artigo refletir sobre alguns referenciais
teóricos que podem contribuir para analisar de forma crítica a PósGraduação a distância e alguns dos seus paradigmas. Nota-se que no
século XXI a velocidade da disseminação da informação, enquanto
substância chave de toda atividade humana integrada à cultura,
instituições e experiência, vem aumentando. Esse aumento pode ser
associado ao desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da
Comunicação e estas, por sua vez, representam uma força
determinante no processo de mudança social pois funcionam como
veículos de informações e como meios de comunicação.
Todo esse cenário acaba por trazer novos desafios a Educação
Superior, seja no âmbito na Graduação ou da Pós-Graduação pois, com o
avanço tecnológico os espaços de aprendizagem vão se ampliando e se
tornando mais flexíveis e se configurando, de um lado, uma educação
adequada ao mercado, e de outro, um mercado da educação. Outro aspecto
a ser considerado é a influência exercida por organismos internacionais na
área educacional quando se levanta o problema entre a mercantilização e
a inclusão relacionada ao conhecimento.
Frente a isso, as oportunidades da aprendizagem on-line na
Graduação e na Pós-Graduação incluem a capacidade de aprender em
qualquer lugar e em qualquer momento e ser capaz de construir uma
ponte entre a aprendizagem formal, informal e não formal. Nesse
sentido, as Tecnologias da Informação e da Comunicação ao serem
incorporadas aos processos de ensino e aprendizagem permitem
expandir o espaço e o tempo de sala de aula e, tendo em vista que a
educação, o ensino e a aprendizagem estão cada vez mais ligados com
o processo de comunicação, as Tecnologias de Informação e
Comunicações (TICs) permitem que esse processo, principalmente na
Educação a Distância (EaD), aconteça de forma mais rápida.
Porém, é necessário salientar que, as TIC’s podem ser grandes
aliadas no ensino superior principalmente na modalidade EaD. No
entanto, a didática e o projeto pedagógico devem ser problematizados
e discutidos para a construção de um planejamento sistematizado.
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I. ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DA EaD
DO INÍCIO DA RADIODIFUSÃO ÀS TICs
SILVA, Raquel Honorato da

Considerando a particularidade da sociedade brasileira e a
dinamica vivenciada por ela no início do seculo XX, que foi sua recemsaída do passado colonial e início de sua inserçao no sistema
capitalista industrial, diversos setores da sociedade passavam por
intensa mudança.
Na área educacional o iminente processo de industrialização
gerava demandas por políticas
educacionais que formassem o trabalhador para os novos
setores ocupacionais demandados pela indústria. Dentro desse
contexto, “(...) um conjunto de necessidades educacionais acumuladas
na sociedade (...) [tais como a grande presença do analfabetismo, a
incorporação cada vez mais precoce ao mundo do trabalho e a
necessidade de reinserção profissional (BARO, 2019)”. Diante destas
demandas, e conforme sinalizam alguns autores, surgiu em como
proposta a educação a distância (EaD).
Assim, a EaD se tornou presente no Brasil desde o início do
seculo XX, mas apresentou grande expressao a partir de 1923, quando
ocorreu a criaçao da Radio Sociedade do Rio de Janeiro por Edgar
Roquette-Pinto7. Este, ao tomar conhecimento da diversidade de
povos existentes no país e das desigualdades presentes no cerne da
sociedade brasileira, ansiava para que o país promovesse a
alfabetização generalizada de sua população no prazo de cinco anos.
Edgar Roquette-Pinto (1884-1954), médico e antropólogo, iniciou sua carreira
científica no Museu Nacional em 1905; em 1912 acompanhou Cândido Rondon na
expedição pelo Brasil (a qual objetivava abrir caminhos para a expansão da
comunicação via tecnológica como o telegráfico e o rádio no Brasil). Também
participou junto ao Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, os quais, dentre todas
as propostas de mudanças estruturais para o sistema de ensino recomendavam a
utilização do rádio e do cinema na educação escolar (GOMES, LUZ & TERUYA, 2009)
7
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Para tanto idealizou a potencialidade pedagógica do rádio como um
instrumento de difusão do conhecimento e da informação.
Desta experiência de EaD até os anos finais do século XX,
ocorreram mudanças significativas quanto aos recursos tecnológicos
envolvidos, os quais passaram da radiodifusão para as novas
tecnologias da informaçao e comunicaçao (TIC), e o nível no qual se
realizava o ensino, que correspondia antes ao nível secundario, mas
que nesse novo período passaria a ser efetivado no nível superior.
A unica constancia que permaneceu entre o período inicial e este
outro foram as demandas na formaçao dos profissionais da educaçao.
Todavia, uma mudança se sentiu neste quesito, que foi a da
associaçao duas dimensoes formativas: a inicial e a continuada. Era
necessario tanto a formaçao de pessoal para ingresso ao magisterio
como o incentivo ao aperfeiçoamento dos profissionais ja atuantes
nele (ALONSO, 2010).
A INFLUÊNCIA DA OPEN UNIVERSITY NO CONTEXTO NACIONAL
Pensando na efetivaçao da EaD no Ensino Superior, autores
apresentam que esta foi influenciada pela criação da Universidade Aberta
da Inglaterra (British Open University) no Reino Unido em 1969.
Tal evento foi de grande importância para o caso do Brasil, uma
vez que esta universidade se tornou a referência existente para a
criação dos cursos de EaD no nível universitário em nosso país.
Nosso contato com essa experiência ocorreu em inícios dos anos
de 1970, mais precisamente no ano de 1972, logo após a viagem do
então conselheiro Newton Sucupira8 e seu grupo à Inglaterra. Deste
contato surgiu o “Relatório Sucupira”, documento no qual o
conselheiro apresenta minuciosamente os métodos de ensino
observados e pontua os ganhos e os cuidados necessários para o bom
desempenho dessa nova modalidade de ensino. Sucupira estava
convencido que tal modalidade de ensino poderia ampliar o acesso ao
Newton Lins Buarque Sucupira (1920 - 2007), jurista e filósofo, atuou como
professor de Filosofia e História da Educação na Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), como membro do Conselho Federal de Educação entre os anos
de 1962 a 1978 e, de forma concomitante, como presidente da Câmara de Ensino
Superior deste mesmo Conselho de 1970 a 1972 e como presidente do Conselho do
Bureau Internacional de Educação, órgão da Unesco, para o biênio 1973-1974
(BOMENY, 2014).
8
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Ensino Superior no Brasil, uma vez que o mesmo possibilitaria a
extensão da formação superior a uma camada mais ampla da
população adulta (BOMENY, 2014).
O referido parecer acabou por sofrer grande resistência no meio
acadêmico e, por tal motivo, não recebeu desdobramentos efetivos voltados
para à implantação da Universidade Aberta e a Distância no Brasil.
O que se seguiu ao Relatório Sucupira foi a criação de uma
comissão de especialistas voltada para o estudo de possibilidades de
implantação de uma experiência semelhante à da Universidade
Aberta da Inglaterra. As ações que foram desenvolvidas nessa direção
ocorreram entre 1972 e 1974, dentre as quais se destaca a criação de
um grupo-tarefa, nomeado pela Portaria Ministerial nº 96, de 05 de
março de 1974, com a atribuição principal de indicar as diretrizes e
bases para a organização e o funcionamento da universidade aberta
do Brasil (COSTA, 2012).
Iniciativas de implementaçao de cursos em EaD no nível superior
so se iniciaram a partir de 1979, quando ocorreu a criação de cursos,
inicialmente de extensão universitaria, veiculados por jornais e
revistas na Universidade de Brasília (UNB). Além desses, tal
instituição também traduziu alguns cursos da Open University. Esta
experiencia durou ate 1985, quando esses cursos foram reunidos,
originando o CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA, CONTINUADA, a
distância (CEAD) em 1989.
Além da UNB, fundações privadas e organizações não
governamentais também iniciaram a oferta de cursos supletivos a
distância, no modelo de Teleducação, com aulas via satélite,
complementadas por kits de materiais impressos. Apenas na década
de 1990 que a EaD no Brasil passou a incorporar de forma precisa o
uso de novas tecnologias de informação e comunicação (TICs).
Com a incorporação das TICs, outras Instituições de Ensino
Superior (IES) passaram a também ofertar cursos a distância. No
discurso, se acreditava que essas tecnologias possibilitariam vencer
barreiras de tempo e espaço e, com isso, favorecendo a disponibilidade
de cursos para um número maior de alunos em diversas partes do país e
do mundo. A isso se somaria a demanda do aluno adulto e ativo no
mercado de trabalho, que passaria a ter uma alternativa que facilitaria
seu processo de capacitação profissional através da aprendizagem
realizada de maneira mais flexível (BARO, 2019).
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A ESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DA “EAD UNIVERSITÁRIA” NO
BRASIL
Outros acontecimentos se figuraram no panorama nacional,
como foi o caso da criação da Universidade Aberta de Brasília em
1992, da criação da fundação da Associação Brasileira de Educação a
Distância (Abed) em 1995 e a criação da Secretaria de Educação a
Distância (SEED), pelo Ministério da Educação, em 1996.
Todos esses acontecimentos resultaram na criaçao de
dispositivos legais que passaram a regular a EaD dentro do contexto
da educaçao Brasileira. Isso e verificado com o artigo 80 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional (lei 9.394, de 20 dezembro
de 1996), o qual afirma:
Art. 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação
de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades
de ensino, e de educação continuada.
§ 1º a educação a distância, organizada com abertura e regime
especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas
pela união.

Tem-se que no final dos anos 90, com a disseminação do advento
da internet, que possibilitava o trabalho em formato de redes de
colaboração e o uso de ferramentas interativas para melhorar a
qualidade do ensino-aprendizagem, novas mudanças se efetivaram
no Ensino Superior. Isso trouxe fôlego aos pensadores e entusiastas
da educação a distância.
Sucederam-se, entao, mudanças como a criaçao de ambientes
virtuais de aprendizagem e o início da oferta de especializaçao a
distancia, via internet, em universidades publicas e particulares ja no
ano de 1997 e o credenciamento oficial de instituiçoes universitarias
para atuar em educaçao a distancia a partir de 1998 (GIFTED, 2019).
Desta forma surgiu oficialmente uma política que privilegiava a
democratizaçao da educaçao brasileira via a oferta da educaçao a
distancia no Brasil. Todavia, mesmo com a LDB citada, a referida
modalidade de ensino so foi devidamente regulamentada em 20 de
dezembro de 2005 pelo Decreto Federal n° 5.622.
O reconhecimento da EaD na legislação educacional vigente
favoreceu com que a discussão acerca da criação da universidade
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aberta do Brasil passasse a fazer parte das prioridades do Ministério
da Educação. Entretanto essa proposta, já rejeitada anteriormente,
representava grande custo em termos orçamentários, o que
dificultava essa escolha política.
De posse dessa compreensão, surgiu por parte do governo incentivos
para a criação de universidades bimodais (presenciais e a distância).
Uma alternativa para o atendimento da demanda por EaD sem a
ocorrência de maiores gastos governamentais teve-se a formação de
“consórcios” entre as universidades. Foi o caso da constituição da Rede de
Educação Superior a distância (Unirede)9 e do Centro de Educação a
Distância do estado do Rio de Janeiro (CEDERJ)10, ambos em 2000.
Todavia, a formação da Unirede não se deu espontaneamente,
pelo contrário, fora fomentada a partir de vários encontros. O
primeiro deles ocorreu no final de 1999, quando aproximadamente
trinta professores, representantes de dezoito universidades
brasileiras, se encontraram na Universidade de Brasília (UNB) para
discutir o que fazer para melhorar o ensino público no Brasil por meio
da educação a distância. Deste encontro resultou a formalização de
um protocolo de intenções para a criação da universidade virtual
pública do Brasil. Em 06 de janeiro de 2000 ocorreu o segundo
encontro do projeto da Unirede, também nas dependências da UNB.
Neste lançou-se o manifesto pela criação de uma nova universidade,
“que não teria campus, nem estrutura física, mas estaria em todas as
universidades públicas que se consorciassem”.
Entende-se, a partir do texto de Maria Costa (2012) que a formação
da Unirede foi o que deu suporte a uma discussão e a ensaios importantes
para o desenvolvimento da EaD nas instituições públicas. Para ela, a partir
dessa atuação diminui-se a resistência que as instituições de ensino
apresentavam em relação à educação a distância.
Após essa iniciativa, tornou mais fácil a atuação de outras
universidades na oferta de cursos superiores na modalidade a
9Esse

consórcio reúne atualmente 70 instituições públicas do Brasil, as quais
oferecem cursos de graduação, pós-graduação e extensão em EAD. No início, o mesmo
contava com a presença de 62 instituições públicas de Ensino Superior (IES):
Universidades Federais, Estaduais e Centros de Educação Tecnológica – CEFET
(BARO, 2019).
10 Tal órgão conta com a parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por
intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e as universidades públicas e as
prefeituras do Estado do Rio de Janeiro (idem).
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distância. Assim, em 2004 a Secretaria de Educação a Distância
(SEED), em interlocução com a Unirede, lança um edital público
voltado para a formação de consórcios que atendessem a demanda
por formação de professores em áreas consideradas prioritárias,
como foi o caso das de Pedagogia, Física, Matemática, Biologia e
Química. Tal edital deu origem ao programa inicial de formação de
professores. Responderam ao edital 21 projetos, o que se converteu
na abertura de 17.565 vagas em cursos superiores ofertados na
modalidade de EaD (Costa, 2012).
A este seguiu-se um segundo edital, lançado no ano seguinte e
voltado para a formação de professores das séries finais do ensino
fundamental e ensino médio. Com esse movimento, afirma o autor,
aparentava-se a possibilidade de se levar educação superior a todas as
regiões do Brasil por meio da modalidade de educação a distância, mas
isso junto com o fomento e incentivo do ministério da educação às
instituições de Ensino Superior. Desta forma, estavam dadas as condições
para a implementação do sistema universidade aberta do Brasil.
Considerando todas as transformaçoes mencionadas, temos que
hoje a EaD se apresenta cada vez mais institucionalizada no Ensino
Superior Brasileiro, constituindo-se em parte indispensavel no Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) de muitas universidades,
sendo a maioria polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB)
(GIFTED, 2019).
Entretanto, a oferta atual de cursos de restringe-se a graduação
e de pós-graduação lato sensu.
Para esses níveis, os números registrados equivaliam a um
aumento de 571% de cursos a distância e de 371% dos matriculados
nessa modalidade.
Dentre os setores a oferecer essa modalidade, a iniciativa privada
tem presença marcante, uma vez que contavam, no ano de 2007 com
aproximadamente 84% das 4.880.381 matrículas no Ensino Superior.
Tais dados nos demonstram uma logica na expansao do Ensino
Superior Brasileiro, claramente privatista, quantitativista e
concentrada em determinadas areas do conhecimento. A isso se soma
o fato de que a expansao de vagas do Ensino Superior Brasileiro, por
meio dessa modalidade, e acompanhada por enorme massificaçao.
(ALONSO, 2010).
No caso da oferta de cursos de pos-graduaçao stricto sensu na
modalidade EAD, a mesma e incipiente, pois ainda se restringe a
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poucos programas de formaçao de professores para a educaçao basica
tais como o Programa de Pos-graduaçao em Rede em Matematica
(Profmat) e o Programa de Pos-graduaçao em Rede em Letras
(Profletras) (GIFTED, 2019).
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II. MARCOS REGULATÓRIOS E DISTRIBUIÇÃO
DE ATRIBUIÇÕES.
SPAOLONZI QUEIROZ ASSIS, Ana Elisa
GARCIA FERRAZ JR, Edson

REGULAÇÕES NACIONAIS EM PÓS-GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA
Com vistas à contextualização histórica do corrente tópico,
registramos dois levantamentos, realizados de maneira minuciosa, um
acerca da pós-graduação lato sensu no Brasil, através do Parecer
CNE/CES nº 146/2018 (Anexo I), que em seu item dois abarca um
resgate da pós-graduação lato sensu e seu curso histórico no Brasil, bem
como destacamos artigo publicado no XII Colóquio Internacional de
Gestão Universitária11, que traça interessante panorama da política e
histórico-legal da Educação à Distância em sentido amplo no Brasil.
Na sequência, segue abordagem das principais referências legais
que balizam a educação à distância no Brasil com destaque para o
recorte desta pesquisa, a pós-graduação, cuja representação está
disposta no quadro a seguir:

Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/
97686/Marcos%20Regulat%-C3%B3rio%20Da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%
20ª%20Dist%C3%A2ncia%20No%20Brasil%20Governo%20De%20Fernando
%20Hemrique%20Cardoso%20%281995-2.pdf?sequence=3&isAllowed=y
11

RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

45

Principais Referências Legais: EaD em Recorte pela PósGraduação

Fonte: Elaboração Própria12
Ressalta-se que as setas indicam a hierarquia legal. A seta posicionada de maneira
vertical indica que o quadro abaixo aponta um regramento hierarquicamente
inferior, sendo que a seta horizontalmente posicionada indica regramentos de
12
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Convém, aqui, dispor a hierarquia das leis no Brasil, para faciliar
análise e comparabilidade:

Fonte do Quadro: http://www.veredictum.com.br/materias/direitogeral/hierarquia-das-leis.html

Dessa forma, o artigo 80 e parágrafos da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9394/96) dispõe, enquanto Lei Ordinária, as
principais balizas do ensino à distância, bem como preceitua o incentivo
a programas que envolvam o ensino à distância, conforme segue:
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação
de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades
de ensino, e de educação continuada.
(Regulamento)
(Regulamento)
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime
especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas
pela União.
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames
e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância.
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de
educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão
aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e
integração entre os diferentes sistemas.
mesmo nível hierárquico, via de regra, oriundos de órgãos com competências
distintas no âmbito da matéria em discussão.
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§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que
incluirá:
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão
sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam
explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder
público; (Redação dada pela Lei nº 12.603, de 2012)
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos
concessionários de canais comerciais. (BRASIL, 2019)

Já o Decreto Federal nº 9057, de 25 de Maio de 2007, tem o
condão de regulamentar o artigo 80 da Lei 9394/96 (LDB), e traça
importantes parâmetros para o ensino superior à distância no Brasil
e disciplina aspectos relacionados à pós-graduação lato sensu, como a
elucidação do órgão competente para solicitar credenciamento de
cursos superiores na modalidade à distância (art. 11, caput), bem
como dispõe sobre a possibilidade de credenciamento da instituição
exclusivamente para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu à
distância (art. 11, § 2º). Seguem os trechos do decreto em comento de
importância ao estudo da pós-graduação à distância.
Art. 11. As instituições de ensino superior privadas deverão
solicitar credenciamento para a oferta de cursos superiores na
modalidade a distância ao Ministério da Educação.
xxxxxx
§ 1º O credenciamento de que trata o caput considerará, para fins de
avaliação, de regulação e de supervisão de que trata a Lei nº 10.861, de 14 de
abril de 2004, a sede da instituição de ensino acrescida dos endereços dos
polos de educação a distância, quando previstos no Plano de
Desenvolvimento Institucional e no Projeto Pedagógico de Curso.
§ 2º É permitido o credenciamento de instituição de ensino superior
exclusivamente para oferta de cursos de graduação e de pós-graduação
lato sensu na modalidade a distância.
(...)
Art. 18. A oferta de programas de pós-graduação stricto sensu na
modalidade a distância ficará condicionada à recomendação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes,
observadas as diretrizes e os pareceres do Conselho Nacional de
Educação.
Art. 19. A oferta de cursos superiores na modalidade a distância
admitirá regime de parceria entre a instituição de ensino credenciada
para educação a distância e outras pessoas jurídicas, preferencialmente
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em instalações da instituição de ensino, exclusivamente para fins de
funcionamento de polo de educação a distância, na forma a ser
estabelecida em regulamento e respeitado o limite da capacidade de
atendimento de estudantes. (BRASIL, 2019, grifos nossos).

Ainda, a Portaria Normativa nº 11, de 20 de Junho de 2017, que tem
em sua ementa o estabelecimento de normas para o credenciamento de
instituições bem como a oferta de cursos superiores à distância, em
consonância com o Decreto analisado no parágrafo precedente, traz,
dentre outros pontos, a permissão para que as instituições de ensino
superior se credenciem para ofertar cursos de EaD sem a
obrigatoriedade de credenciamento para a modalidade presencial,
conforme artigo 1º, § 2º da Portaria a seguir transcrito:
Art. 1o O funcionamento de Instituições de Educação Superior - IES
para oferta de curso superior a distância depende de credenciamento
específico pelo Ministério da Educação - MEC, nos termos do art. 80 da
Lei no 9.394, de 1996, e do Decreto no 9.057, de 2017.
§ 1o O credenciamento de que trata o caput permitirá a oferta de cursos
superiores de graduação e pós-graduação lato sensu a distância.
§ 2o É permitido o credenciamento de IES para oferta de cursos
superiores a distância, sem o credenciamento para oferta de cursos
presenciais.
§ 3o A oferta regular de curso de graduação, independente da
modalidade, é condição indispensável para manutenção do
credenciamento (BRASIL, 2019).

Ressalta-se a maior facilidade para credenciamento EAD. “No
passado, para se credenciar no EaD era obrigatório o credenciamento
no presencial. A nova regra abre oportunidade para credenciamento
exclusivo de EaD e desmistifica a questão da modalidade de ensino"13.
(CALDAS, 2017, apud MELLO, 2019)
Ainda, a mesma Portaria permite que instituições que já
possuam credenciamento para EaD criem pólos por ato próprio, cuja
quantidade varia em função do Conceito Institucional, nos moldes do
disposto abaixo:
Art. 12. As IES credenciadas para a oferta de cursos superiores a
distância poderão criar polos EaD por ato próprio, observando os
Sólon Caldas é diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES).
13
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quantitativos máximos definidos no quadro a seguir, considerados o
ano civil e o resultado do Conceito Institucional mais recente:

(BRASIL, 2019).

O fato é recebido com bons olhos pelo mercado privado de
ensino superior. Conforme “Enxergamos a medida como um grande
avanço realizado pelo MEC, levando em consideração a qualidade da
instituição”14 (DINIZ, 2017, apud MELLO, 2019).
Caldas observa que a medida deve agilizar a abertura de novos
polos EaD por instituições que já demonstraram qualidade, o que, por
sua vez, vai impactar a dinâmica concorrencial no segmento de ensino
à distância.
"Esse bônus regulatório desburocratiza o processo e pode dar
oportunidade para as instituições pequenas de qualidade ampliarem
o escopo das operações", alertou o diretor executivo da ABMES.
Segundo ele, a criação de um novo polo antes levava, em média, de
dois a oito anos.
Em comunicado, a Ser Educacional informa que o novo marco
regulatório permitirá a expansão imediata das atividades em EaD
para um total de até 318 polos, ante 18 atualmente. Isto porque as
suas duas instituições credenciadas para ensino à distância - a
UNINASSAU, em Recife, e a UNG/UNIVERITAS, em Guarulhos possuem conceito 4.
"Nosso objetivo será lançar aproximadamente 100 novos polos
nesse segundo semestre e a partir de 2018 acelerarmos esse ritmo até
atingir o total de polos aprovados pela legislação em vigor”, disse
Janyo Diniz, presidente do Grupo Ser Educacional, no comunicado
(MELLO, 2017).
Ainda, a Lei 13.005/2014, que trata do Plano Nacional de
Educação vigente, aborda explicitamente, na estratégia 14.4, o apoio
Janguiê Diniz é presidente do Fórum das Entidades Representativas do Ensino
Superior Particular.
14
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à Educação à Distância no âmbito da meta de elevação de matrículas
na pós-graduação stricto sensu, conforme segue:
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pósgraduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000
(sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.
14.4) expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu,
utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação
a distância;
Cabe ainda salientar demais normas afetas ao assunto (tanto EaD
quanto pós-graduação). Uma delas é a Resolução CNE/CES nº 1, de 11
de março de 2016, que estabelece diretrizes e normas nacionais para
a oferta de programas e cursos de educação superior na modalidade
à distância, em que se destacam, nesta pequisa, artigos inerentes à
seção que trata do credenciamento especial para oferta de pósgraduação lato sensu à distância:
Seção IV- Do credenciamento especial para oferta de pósgraduação lato sensu a distância
Art. 19. As instituições que obtiverem credenciamento especial para a
oferta de cursos de pós-graduação lato sensu poderão requerer
credenciamento específico para EaD, observadas as disposições desta
Resolução, além das normas que regem os cursos de especialização.
Parágrafo único. Ficam ressalvadas as peculiaridades da formação de
profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da rede UNASUS, instituída pela Lei nº 12.871, de 2013.
Art. 20. O credenciamento para EaD, que tenha por base curso de pósgraduação lato sensu, ficará limitado a esse nível educacional.
Parágrafo único. A ampliação da abrangência acadêmica do ato
autorizativo referido no caput para atuação da IES, na modalidade EaD,
em nível de graduação, dependerá de pedido de aditamento, instruído
com pedido de autorização de, pelo menos, 1 (um) curso de graduação
na modalidade a distância (BRASIL, 2019, grifo nosso).

Já a Portaria MEC nº 389, de 23 de março de 2017, que dispõe
sobre mestrado e doutorado profissional no âmbito da pós-graduação
strico sensu, cujos objetivos são elucidados na sequência e merecem
especial atenção em um contexto da educação à distância:
Art. 2º São objetivos do mestrado e doutorado profissional:
I - capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática
profissional avançada e transformadora de procedimentos, visando
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atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do
mercado de trabalho;
II - transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas
específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento
nacional, regional ou local;
III - promover a articulação integrada da formação profissional com
entidades demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a
eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas por meio da
solução de problemas e geração e aplicação de processos de inovação
apropriados; e
IV - contribuir para agregar competitividade e aumentar a
produtividade em empresas, organizações públicas e privadas.
Art. 3º Os títulos de mestres e doutores obtidos nos cursos profissionais
avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - Capes, reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação CNE e homologados pelo Ministro de Estado da Educação, terão
validade nacional (BRASIL, 2019, grifo nosso).

Por sua vez, a Portaria CAPES nº 131, de 28 de junho de 2017,
que dispõe sobre o mestrado e o doutorado profissionais, traz
importantes apontamentos sobre regulamentação e avaliação de
cursos novos de pós-graduação strico sensu na modalidade
profissional, em sede de mestrado e doutorado profissionais,
independente da modalidade de oferecimento:

Art. 1º A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, CAPES, regulamentará a submissão de propostas de
cursos novos de pós-graduação stricto sensu na modalidade
profissional, em nível de mestrado e de doutorado, por meio de
portarias e regulamentos próprios.
§1º As orientações específicas para a elaboração das propostas de
cursos novos serão explicitadas nos Documentos de Área.
§2º As propostas de cursos novos de mestrado e de doutorado
profissionais serão apresentadas à CAPES de acordo com as
orientações e os prazos definidos no calendário da Diretoria de
Avaliação.
Art. 2º A CAPES acompanhará e avaliará periodicamente o desempenho
dos cursos de mestrado e de doutorado profissionais, com atribuição
de notas, na forma desta Portaria e de regulamentação própria.
Art. 3º A análise da submissão de propostas de cursos novos, o
acompanhamento e a avaliação dos cursos regulares de mestrado e de
doutorado profissionais serão realizados pela CAPES, por meio de
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comissões de avaliação próprias, utilizando fichas de avaliação
específicas.
Art. 4º Os títulos de mestres e de doutores obtidos nos cursos
profissionais, recomendados pela CAPES, reconhecidos pela Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, CNE/CES, e
homologados pelo Ministro de Estado da Educação, terão validade
nacional (BRASIL, 2019, grifo nosso).

Ainda, a Resolução CNE/CES nº 7, de 11 de dezembro de 2017,
estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação
stricto sensu, cabendo destacar seu artigo 3º, no campo das métricas
para propor programas de mestrado e doutorado à distância,
conforme segue:
Art. 3° As instituições credenciadas para a oferta de cursos a
distância poderão propor programas de mestrado e doutorado
nesta modalidade.
§ 1° As atividades presenciais previstas no projeto dos cursos de que
trata o caput poderão ser realizadas na sede da instituição ofertante,
em polos de educação a distância ou em ambiente profissional,
regularmente constituídos conforme o disposto na Portaria Normativa
MEC no 11/2017, atendendo aos requisitos da organização da pesquisa
adotada pela instituição e em conformidade com a legislação e as
normas vigentes da pós-graduação stricto sensu.
§ 2° Caberá à Capes a definição dos procedimentos avaliativos
referentes aos cursos de mestrado e doutorado na modalidade de
Educação a Distância (EaD). (BRASIL, 2019, grifo nosso).

Já a Portaria CAPES nº 182, de 14 de agosto de 2018, que dispõe
sobre processos avaliativos das propostas de cursos novos e dos
programas de pós-graduação strico sensu em funcionamento, traz
definições importantes sobre avaliação e permanência no Sistema
Nacional de Pós-Graduação:
Art. 1º As propostas de cursos novos e os programas de pósgraduação stricto sensu em funcionamento serão avaliados pela
CAPES e dependerão do alcance do padrão mínimo exigido para
entrada e permanência no Sistema Nacional de Pós-Graduação.
Art. 2º Os programas serão compostos por no máximo dois cursos,
sendo um em nível de mestrado e outro em nível de doutorado.
Parágrafo único. Os programas serão compostos por cursos na
modalidade acadêmica ou profissional.
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Art. 3º Considera-se programa em funcionamento aquele que tenha,
efetivamente, alunos matriculados.
Art. 4º As propostas de cursos novos e os programas em funcionamento
avaliados pela CAPES estarão sujeitos ao reconhecimento e à renovação do
reconhecimento pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação e à homologação do Ministro de Estado da Educação.

Cabe destacar a preocupação que deve pautar a qualidade dos
cursos de pós-graduação EAD, que tem devido cuidado pela via da
edição de portarias, resoluções, leis, mas que demandam contínuo
alinhamento e sensibilidade dos órgãos executivos. Por fim e não
menos importante, destarte a flexibilização na criação de pólos EAD,
e alinhada à preocupação disposta na primeira parte do corrente
parágrafo, adota-se breve resgate da Portaria Normativa MEC nº 11,
de 20 de junho de 2017, em que vale destacar: “ é vedada a oferta de
curso superior presencial em instalações de pólo EaD que não sejam
unidades acadêmicas presenciais devidamente credenciadas”
(BRASIL, 2019, art. 10º, parágrafo único).
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III. PRECISÕES DO DESENHO TEÓRICO
METODOLÓGICO PARA A ANÁLISES
COMPARATIVA
Sobre as dimensões para a análise.
Desenho do exercício comparativo.
Matriz de comparabilidade
SPAOLONZI QUEIROZ ASSIS, Ana Elisa
SOUZA FIALA, Diane Andreia de
AGUILAR, Luís Enrique Aguilar

O desenho comparativo para esta pesquisa utiliza o conceito de
clivagem para localizar as nossas análises comparativas
estabelecendo um ponto de partida histórico. A escolha de pontos de
partida nas análises comparativas envolvendo mais de dois casos
como o que nos ocupa com a investigação de Programas de Pósgraduação a distância das esferas pública e privada em Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai pretende criar pontos de referência de
início da implementação de políticas educacionais específicas para
esta modalidade assim também como a elaboração e vigência de
marcos regulatórios pelo Estado.
Nos interessa destacar que os exercícios comparativos
envolvendo a análise de políticas públicas educacionais têm sido
frequentemente subsidiados pela análise do marco regulatório e esta
tem se convertido numa tendência teórico-metodológica nos estudos
comparativos de políticas. Duas propriedades podemos distinguir
nesta afirmação: a dependência cada vez maior do marco regulatório
em sua capacidade de estruturar a implementação da política e a
sequência de ações e atores que são explicitados no marco regulatório
atribuindo capacidade de decisão e responsabilidade sobre a
implementação da política.
Por outro lado, e acompanhando o papel atribuído ao marco
regulatório na implementação da política, reconhecemos a
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importância da leitura histórica dos desenvolvimentos que a própria
política em análise experimenta em todos e cada um dos países. O
método histórico subsidia assim análises temporais (históricas) da
reflexão para permitir análises de pontos de partida e
desenvolvimento. Este, o desenvolvimento, pode ser diverso,
convergente, ou divergente, e acompanhar processos políticos
regionais simultâneos e, desde este ponto de vista, estabelecemos
relações de semelhança e diferença conforme nos situemos no
contexto macro da análise ou micro com o mesmo propósito.
A escolha de clivagens15 tem constituído um recurso de singular
importância e auxílio metodológico pois nos apoia também na
determinação de pontos cruciais de comparação como por exemplo a
análise do impacto de mudanças de governo e/ou de rumo das
políticas para EaD na educação superior nos países assim também
como nos permitiram construir e comparar linhas de tempo diferentes
com pontos de contato para (e entre) cada um dos 4 países, Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai. Estas análises também convergem desde a
análise estrutural16 e conjuntural que supõe pensar os sistemas
educacionais destes países no tempo. Os pontos de contato na análise
comparativa significam pontos de convergência que podem ser
Para Lipset e Rokkan (1967) entre suas formulações iniciais para a análise em
política comparada deve-se levar em consideração a gênese do sistema de contrastes
e clivagens (divisões) na comunidade nacional, as condições para o desenvolvimento
de um sistema estável de clivagens e oposições na vida política nacional e o
comportamento da massa de cidadãos correntes nos sistemas de partidos existentes.
Portanto o destaque se direciona à análise econômica, social e cultural da política a
ser estudada, cuja dimensão histórica deve ser considerada como ponto de partida.
16 Ver ainda para o desenvolvimento do suporte metodológico à pesquisa a relação
que se estabelece entre linhas de tempo e análise estrutural e conjuntural. Neste
sentido Souza (1984) aponta: a análise de conjuntura não é neutra e é uma tarefa
complexa e difícil porque exige que o(a) pesquisador(a) obtenha conhecimento
detalhado das categorias e a capacidade de “perceber, compreender, descobrir
sentidos, relações, tendências a partir dos dados e informações” (p. 8) e deve ter como
foco de análise também as estruturas. Souza (1984) defende que entre o grande
número de informações que é veiculado, sobre os mais diversos assuntos, o(a)
pesquisador(a) precisa diferenciar os fatos (ocorrências diárias) dos acontecimentos
(aqueles fatos que adquirem um sentido especial para o país, grupo ou pessoa). Além
disso, é preciso ainda identificar os cenários (espaços onde ocorrem as tramas
sociais), os atores (indivíduo ou grupo que representa determinado papel dentro da
trama de relações) e as relações de forças (que podem ser de confronto, coexistência,
cooperação, domínio ou subordinação) (OLIVEIRA, 2014).
15
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interpretados como tendências, pois as verificamos ao longo do
tempo nos países da região e também porque espelham movimentos
ou tendências extracontinentais, como as europeias, que nos chegam
e se adotam com rapidez no contexto da internacionalização da
educação superior. As linhas de tempo, desde a fertilidade gráfica, nos
auxiliaram para compreender e sistematizar o desenvolvimento,
reforçar o significado outorgado às clivagens e agregar consistência à
interpretação. Os desenvolvimentos observados no caso brasileiro
podem ser correlacionados com os casos argentino, paraguaio e
uruguaio permitindo leituras tanto desde a macrodimensão do país,
como aquela que aponta o desenvolvimento institucional de IESs que
adotaram estratégias de EaD para a Pós-graduação como parte
integrante deste desenvolvimento. Exemplo de linha de tempo:
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Observe-se que tecemos uma relação direta entre o
desenvolvimento institucional, a implementação de políticas de EaD
para a Pós-Graduação, o marco regulatório e interpretar a relação que
o marco regulatório desenha para o presente e para o futuro
institucional seja na esfera pública como na esfera privada.
Estabelecendo uma relação entre o exercício comparativo e os
objetivos gerais da investigação o projeto nos permitiu criar uma base
de dados suficientemente sólida para analisar as principais
características dos programas de pós-graduação à distância na
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Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai em seu desenvolvimento
histórico até o presente e ao mesmo tempo criamos matrizes de
análise temporal periodizando17 para identificar tendências e
mudanças institucionais produzidas pela modalidade virtual de
cursos de pós-graduação que podem significar novas lógicas e
processos de mudança nas culturas de produção de conhecimento e
sua articulação com políticas de avaliação e regulação estatal. Com as
primeiras desconvertas e achados de pesquisa nos debruçamos sobre
as convergências e divergências entre os programas de pósgraduação que identificamos no caso brasileiro e a partir dele
olhamos os países da rede.
A análise comparativa sempre teve a propriedade de iluminar o
processo de formulação de políticas públicas, não apenas pela análise
temporal do desenvolvimento e também pela capacidade de
reconhecer que os processos de desenvolvimento institucional e da
formação de pós-graduação estão relacionados, no ensino superior,
com uma contribuição consistente para a tomada de decisões nas
áreas institucionais e governamentais da condução da pós-graduação.
Um recurso metodológico que ganhou centralidade na
reconstrução do desenvolvimento histórico dos programas de pósgraduação à distância esteve apoiado na obtenção de uma descrição
densa ancorada na análise documental. Detivemo-nos em recolher os
elementos documentais para a análise simultânea dos determinantes
desse desenvolvimento das políticas educacionais para a pósgraduação EaD no caso brasileiro e desde ele estendemos nossos
olhares para os países da rede na pesquisa.
Para atingir a caracterização da oferta atual de cursos de pósgraduação no caso brasileiro e em cada um dos países membros da
Rede foi necessário realizar um inventário das estruturas das
tecnologias de comunicação e informação disponíveis no Brasil e em
cada país para introduzir a modalidade a distância no ensino superior
Ver uma estratégia de periodização para análise comparativa que combina método
histórico e método comparativa para ler sistemas educacionais in AGUILAR, L. E. &
SPAOLONZI QUEIROZ ASSIS, A. E Comparative Education in Brazil: understanding the
field of research from the periodization topic: Contributions methodologies of
Comparative Education, Comparative and International Education: Survey of an
International perspectives on Education and Society, Volume 36, 61-78 Copyright
2019 by Emerald Editors Limited. ISNN: 1479-3679/doi:10.1108/S1479367920190000036004
17
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e na pós-graduação. Assim entendemos que na esfera pública e na
esfera privada no Brasil, os processos de implementação de
experiências de educação a distância implicaram um nível mínimo de
desenvolvimento de estruturas tecnológicas para apoiar essa decisão
institucional e as demandas de qualificação de professores e técnicos.
Encontramos divergências de desenvolvimento institucional neste
ponto da análise o que nalguma maneira era previsível dadas as
lógicas diferentes que regulam a toma de decisões em ambas esferas.
Entendemos que o marco regulatório possui uma capacidade
homogeneizante e de fato convergente o que nos permitiu identificar
os padrões de desenvolvimento tecnológico e qualificação de
professores e técnicos como também de organização institucional
com diferenças pontuais entre as esferas pública e privada.
A base documental produzida para o caso brasileiro e para os casos
de Argentina, Paraguai e Uruguai nos permitiu uma análise de
convergência sobre os mecanismos regulatórios específicos para
programas de pós-graduação à distância nos países que compõem a Rede.
A matriz de comparabilidade elaborada nos permitiu estabelecer
paralelos temporais de semelhanças e diferenças e explicar as
especificidades de cada país. O foco da investigação se aglutinou
desde o início em torno de origem e desenvolvimento da Pósgraduação EaD em cada país, seus contornos institucionais bem como
peculiaridades e natureza da expansão privada e pública. Os mapas
elaborados nos dão uma exata visão do desenvolvimento e de como
ocorreu o processo de expansão.
Um aspecto teórico central nas análises comparativas esteve
dado pelo significado outorgado à utilização homogênea do discurso
analítico quando nos referíamos às categorias centrais da pesquisa
como marco regulatório, regulação, avaliação. O discurso dos
pesquisadores brasileiros, argentinos, paraguaios e uruguaios
requereu de um processo de homogeneização para que pudéssemos
transitar pelo universo conceitual, semântico e operacional sem
dificuldades de compreensão analítica.
Para a construção da base de dados da descrição densa o
levantamento de dados utilizou análise documental junto às esferas
de decisão da política educacional de pós-graduação e na esfera de
decisão das instituições para o qual lançamos mão da construção de
formulários eletrônicos que foram aplicados a gestores de dois níveis
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de decisão: macro gestores em nível ministerial e micro gestores em
nível institucional em ambos os casos das esferas pública e privada.
No gráfico a seguir pode-se a acompanhar o desenho da matriz de
macro gestores e gestores institucionais escolhidos nas esferas pública e
privada cuja escolha foi realizada a partir dos critérios a seguir:
Critérios de Escolha: (a)Formulador nacional de Políticas Públicas;
(b)Gestor nacional de Políticas Públicas; (c)Liderança nacional de
destaque na estrutura específica do Estado; (d) Liderança nacional de
destaque na estrutura da oferta de Pós EaD na esfera pública; (e)
Liderança nacional de destaque na estrutura da oferta de Pós EaD na
esfera privada; (f) Gestor institucional de Pós EaD de IES Pública- Caso 1;
(g) Gestor institucional de Pós-EaD de IES Privada Caso 2;

Pro-Reitor de
Pesquisa, Inovação e
Pós-Graduação IFSP-

UNIVERSIDADE ESTÁCIO
DE SÁ Vice-Reitor de PósGrad. e Pesquisa

IFSP Diretor de PósGraduação

Presidente da CAPES

Secretaria de Geral
de Educação a
Distância UFSCar

Secretário de Regulação
e Supervisão da
Educação Superior SERES

Pro-Reitora de PósGraduação UFSCar

Presidente do CNE

Sindicato das Entidades
Mantenedoras de
Estabelecimentos de
Ensino Superior Pte do
SEMESP

Presidente da
Câmara de Educação
Superior

Diretor Presidente da

ABMES Associação
Brasileira de
Mantenedoras de
Ensino Superior.

O desenho da coleta de dados esteve organizado por dimensões
de análise que foram compartilhadas de modo homogêneo por todos
os pais integrante da pesquisa. Num segundo momento esboçamos
uma estrutura de questões que se depreendiam das demandas de
cada dimensão de análise e num terceiro momento definimos em
acordo geral o roteiro de perguntas seguindo este gráfico:
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Dimensões de análise compartilhadas por
todos os países.

Esboço das questões centrais e
orientadoras da análise do
conteúdo das entrevistas

Análise

Perguntas das Entrevistas

A seguir apresentamos esta relação das matrizes do modelo de
análise e o roteiro de perguntas que supunham uma análise prévia de
correlação entre dimensões, questões de pesquisa estabelecendo
diferenças entre macro gestores, gestores institucionais e instituições
da esfera pública e privada.
CORRELAÇÃO ENTRE DIMENSÕES, QUESTÕES DE PESQUISA E PERGUNTAS (*)
Dimensão
(I) ORIGEM E
DESENVOLVIMENTO:
nacional
e
institucional.
(II) MARCOS
REGULATORIOS
e
DISTRIBUIÇÃO
DE
ATRIBUIÇÕES
regional, nacional e
institucional.
(III) MAPA DA
SITUAÇÃO ATUAL DA
POSGRADUAÇÃO A
DISTÂNCIA
EM
ARGENTINA, BRASIL,
PARAGUAI
e
URUGUAI) nacional e
institucional.
(IV)
AVALIAÇÃO
E
ACREDITAÇÃO
DA
PÓSGRADUAÇÃO A
DISTÂNCIA
NA
ARGENTINA, BRASIL,
PARAGUAI
e
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Esboço de Questões
1.Identificar
a
origem e desenvolvimento
procurando
reconstruir
com pontos de partida até
a atualidade.
2.Percepção
do
Marco regulatório e suas
tendências e mudanças
assim como efeitos no
desenvolvimento
institucional.
3.Análise
da
expansão e inclusão em
espaço-tempo. Pontos de
Partida e ritmos de
expansão se possível em
períodos.
4.Solicitar acesso a
dados
nacionais
e
institucionais
5.Relação
entre
avaliação e acreditação no
MERCOSUL e a realidade
de cada agência nacional
de avaliação e acreditação.

Diferenciar as perguntas para ator
Estatal, público ou privado
1-Como descreveria a origem e
desenvolvimento da Pós-graduação EaD em
perspectiva nacional e desde sua posição?
2-Como sente ou percebe o papel do
marco regulatório da pós-graduação EaD?
3-Em que medida ele gerou
mudanças? e 4-em que medida apontou
tendências? Pode identificar?
5-Desde
sua
posição,
poderia
descrever como? e 6-em que magnitude se deu
a expansão da Pos-EaD? e 7-em que proporção
é possível ponderar a inclusão? 8-Qual o
impacto de uma política de inclusão que
derivou numa política de expansão? Requerer
Dados de referência do entrevistado.
9-Qual o grau de ajuste e adequação da
oferta publica e privada as formas de
avaliação e acreditação do Mercosul e da
agência local de credenciamento?
10-Como definiria a relação entre a
agência avaliadora e sua instituição?
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URUGUAI) regional,
nacional
e
institucional.

(VI)
AVALIAÇÃO
DO
RUMO
DAS
POLÍTICAS
E
INDICAÇÃO
DE
CORREÇÃO
DO
CURSO DE AÇÃO DAS
POLÍTICAS. Nacional
e institucional.

6.Solicitar se há
normativa
institucional
específica.
7.E indagar sobre
como se desenha a relação
institucional
com
a
avaliação e a acreditação.
8.Formatos
tradicionais,
modernos,
homogêneos, diferentes,
especificidade
institucional. Caracterizar
a oferta atual.
9.A
tecnologia
como
diferencial
e
perspectivas de horizonte
temporal. (futuro).
10.Inventário
de
estrutura tecnológica que
possui.
11.A política de
investimentos
em
desenvolvimento
institucional e tecnologia
para EaD.
12.Percepção
da
relação entre Estado e
esferas pública e privada.
13.Concordância ou
discrepância
com
os
rumos da política de EaD
nacional e a relação com o
desenvolvimento da EaD
nas esferas público privada.
14.Rumos
e
correções
de
rumo:
percepções nacionais e
institucionais da política
de EaD.

11-A instituição possui normativa
semelhante com a normativa de avaliação
estatal?
12-Adotou e mudou?
13-Criou instâncias e normas próprias
de avaliação e acreditação institucional?
14-Como diria que é o formato que a
Pós-graduação EaD assumiu: Tradicional,
moderno, seguindo a estrutura da regulação?
15-Seguem padrões ou formatos nacionais ou
internacionais.? 16-Inovaram no formato
institucional?
17-Há
algum
formato
considerado inovador pela sua especificidade
neste contexto?
18-Qual a leitura de investimento em
tecnologia de EaD para a Pós-Graduação? 19Comparativamente, como situaríamos o país e
a sua instituição neste item de investimento
em tecnologia de Pós-Graduação EaD?
Estamos além ou aquém de...? 20-Há uma
aposta em termos de política institucional de
investimentos
em
tecnologia,
desenvolvimento futuros?
21-Qual a percepção da política de
Pós-graduação EaD para o País e sua relação
com as esferas pública e privada?
22-Desde que política esta em
vigência, percebe-se a necessidade de ajustes
na política, correções de rumo e orientação
das prioridades? 23-Especificamente quais?

(*) Formulários Eletrônicos em anexo18

Por fim, retomamos para finalizar as questões teóricometodológicas e articular como o propósito geral da análise
comparativa
referenciando
as
descrições,
interpretações
justaposições e comparações propriamente ditas num contexto
teórico maior19 que nos permitira compreender: o significado da
Formulário / instrumento de pesquisa acessível in: https://docs.google.com/
forms/d/18vW1mX3ERCFZKecu_O9ggnuGpHMykM8VusfWweoIRd8/edit
Formulário / instrumento de pesquisa acessível in: https://docs.google.com/
forms/d/10NLemBXwFvIhOKhvhr-KvqQdbUmXLqPUNZyeQUzr_wU/edit
19 Ver BARTOLINI, S. sobre a necessidade de referir toda a estrutura das etapas da comparação
a uma interpretação uma grande teoria capaz de dar significado ao conjunto da comparação in
18
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educação a distância como um fenômeno que define novos contornos
e novas dinâmicas ao longo da história e da história recente; o papel
das tecnologias de informação e comunicação no campo da educação
superior e no desenvolvimento da pós-graduação EaD; as tensões que
provoca a mercantilização do conhecimento e repercutem na análise
do papel da EaD; o caráter transnacional que adquire a educação
virtual e recoloca o debate entre o local, nacional e global no contexto
da tradição presencial; e finalmente o novo desenho institucional da
universidade na América Latina e no globo.

AGUILAR, L.E. Three Models of Comparative Analysis: Time, Space, and Education Annual Review
of Comparative and International Education 2017 ISBN: 978-1-78743-766-1, eISBN: 978-178743-765-4 ISSN: 1479-3679 Publication date: 5 February 2018
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Modelo de Análise (Marco Geral da Reflexão– Países e Casos)

As tecnologías da informação e a
comunicação no campo da educação
superior e o desenvolvimento da pósgraduação EaD

A pós-graduação a distância
nos países do Mercosur:
Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai

Instituições Públicas
com Pós-Graduação
EaD -(Caso1)

Instituições Privadas
com Pós-Graduação
EaD (Caso 2)

Educação superior virtual de pósgraduação: tensões entre a
mercantilização do conhecimento e a
inclusão

O informacionalismo como
paradigma do século XX e a
educação a distância.

Educação superior virtual,
transnacionalização e novos
proveedores.

Relações, articulações e/ou independência
da formação de pós-graduação presencial
e a distância

Pós-graduação, Educação virtual e
modelos de universidade
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Mapa dos casos por país
Caso 1 UNC+UNICEN Argentina (Posgrado EaD
Público)

Caso 1 UNA - Paraguai
(Posgrado EaD Pública)
Instituições Públicas com
Pós-Graduação EaD -(Caso1)
Caso 1 UCLAEH - Uruguai
(Posgrado EaD Público)

Caso 1 UFSCar e IF/SP-Brasil
(Posgrado EaD Público)

A pós-graduação a distância nos
países do Mercosur: Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai

Caso 2 UNC+UNICENArgentina (Posgrado EaD
Privado)

Caso 2 UNA - Paraguai
(Posgrado EaD Privado)
Instituições Privadas com
Pós-Graduação EaD (Caso 2)
Caso 2 UCLAEH - Uruguai

(Posgrado EaD Privado)

Caso 2 UNESA- Brasil
(Posgrado EaD Privado)_
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Caracterização do universo de investigação Mapas do Brasil, e SP
Construimos dois mapas nacionais (público-privado) e mapas
das duas instituições escolhidas em períodos para visualizar:
- Origem e desenvolvimento,
- Expansão e logo construímos três mapas das instituições das
esferas publica e privada seguindo esta mesma estratégia.
Universo da Oferta Pública de EaD (pós-graduação a distância)
UNFSCar + IF SP

https://sisuab2.capes.gov.br/sisuab2/login.xhtml
https://sisuab2.capes.gov.br/sisuab2/login.xhtml
https://www.capes.gov.br/editais-ded/3526-sisuab
http://inep.gov.br/web/guest/microdados
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BRASIL: Quantidade de Cursos LATO SENSU por Estados da
FEDERAÇÃO

Fonte: elaboração própria Neves França, E. UEL.

BRASIL: Cursos Lato Sensu EaD ativos
por área
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308
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5328
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Fonte: elaboração própria Neves França, E. UEL.
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BRASIL Nº de cursos por
modalidade
20000

0

15425 0
5

Doutorado
Mestrado
Especialização

Especialização
Fonte: elaboração própria Neves França, E. UEL.

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar (PÚBLICA)

Fonte: elaboração própria Rodrigues Filho, J.A.F. FATEC/UNICAMP
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Instituto Federal de São Paulo - IFSP (PÚBLICA)

Fonte: elaboração própria Rodrigues Filho, J.A.F. FATEC/UNICAMP
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Caso 2: Universidade Estado de SP (Privada)
https://portal.estacio.br/unidades/localidade.aspx?estado=SP
UNIVERSIDADE ESTACIO DE Sá (Privada)

Fonte: elaboração própria Rodrigues Filho, J.A.F. FATEC/UNICAMP
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IV. A ACREDITAÇÃO E A MERCANTILIZAÇÃO
DO ENSINO SUPERIOR
NEVES FRANÇA, Eliacir
ROCHA BANDEIRA, Gabriel

1. Teoria da Regulação como base para os processos de
acreditação
O presente trabalho tem como objetivo conceituar e
problematizar as questões relacionadas aos moldes de acreditação
dos cursos de pós-graduação, entretanto, para embasar a discussão
acerca da definição do papel que a acreditação possui no cenário da
pós-graduação, faz-se necessário abordar brevemente a chamada
Teoria da Regulação, que aqui é considerada de extrema relevância ao
empreender estudos acerca dos sistemas de acreditação. Esta teoria,
baseada em análises econômicas, tem como principal expoente o
economista francês Michel Aglietta, que visa problematizar a
formação da sociedade a partir da difusão dos princípios capitalistas.
Ao instrumentalizar esta matriz teórica, antes de tudo estamos
negando a veracidade da ideia neoliberal de homogeneidade entre a
macro e a microeconomia, partindo da noção de que o mercado
neoliberal está pautado fundamentalmente na heterogeneidade destes
setores, que se estruturam nos jogos de poder causados pela posse de
maior ou menor informação acerca das organizações estruturais do
mercado econômico. É neste cenário, de relações assimétricas entre os
atores do mercado que se faz a importância da teoria da regulação, que
está preocupada em analisar as bases desiguais da economia e suas
influências no tecido social, uma vez que tais desigualdades são capazes
de criar e ao mesmo tempo resolver problemas chaves para a
perpetuação e desenvolvimento do capitalismo. Nestes termos, a
regulação pode ser pensada, grosso modo, como uma série de
mecanismos utilizados para que a acumulação de capital se mantenha
dentro de limites que não interfiram na coesão social, ou dito de outra
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forma, que esta seja balizada por moldes determinados, construídos
para obter o aval dos atores sociais e assim, evitar rompimentos na
lógica econômica vigente.
A criação de mecanismos capazes de garantir a coesão de todo o
tecido social tem o objetivo de permitir ao mesmo tempo a
manutenção da lógica de acumulação e a atuação individual dos
agentes microeconômicos dentro do mercado, sem que ajam choques
fortes o bastante para descontrolar todo o cenário econômico. Alguns
exemplos possíveis destes mecanismos, para além dos critérios de
renda, são os recursos de conhecimento, as regras morais das
sociedades e os padrões institucionais, que podem ser denominados
mecanismos de mediação, que controlam os choques de interesses
dos atores econômicos, possibilitando atender os pontos
convergentes, minimizando os possíveis impactos na economia
causados pelos pontos divergentes, assim, estes mecanismos são os
responsáveis pela manutenção e alteração da relação entre
indivíduos e sociedade. Vale ressaltar que na regulação que o
capitalismo promove a partir dos mecanismos de mediação, as
mudanças na organização social e no mercado demandam também
mudanças nos mecanismos operacionalizados para a mediação das
tenções de poder existentes nas relações econômicas, poder este que,
como dito anteriormente, é mensurado de acordo com a quantidade
de informação que se tem das flutuações e alterações do mercado,
partindo da lógica que conseguindo as maiores informações do
mercado econômico é possível agir na garantia de atender o maior
número de interesses privados.
Nessa tentativa conflituosa de atender mais aos próprios
interesses, as tensões dentro do mercado geram uma espécie de
individualismo que é pautado no dinheiro, transformando-o em um
laço social fundamental. A noção do dinheiro como laço social base das
relações de mercado, faz com que este seja o elo central de ligação entre
indivíduo e sociedade, e não mais uma consequência do
desenvolvimento das relações de troca, o que implica dizer que a
divisão social do trabalho ocupa um papel importante na organização
do mercado financeiro, bem como nos formatos de regulação que vão
sendo postos em prática ao longo do tempo. Esta importância se
justifica no fato de que ao inserir o indivíduo no mercado de trabalho
em troca de um salário, o dinheiro se faz a agência máxima de regulação
dando a falsa ideia de autonomia aos indivíduos para atender seus
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desejos privados, levando-os a perpetuar a divisão do trabalho com a
expectativa de cada vez mais se colocar como ator autônomo na tensão
de poder inerente aos conflitos por sanar interesses individuais. Como
se sabe desde Marx, da divisão do trabalho deriva a divisão social,
pautada em classes desiguais que se colocam no mercado econômico a
partir das tenções expostas anteriormente.
Partindo daí, os primeiros mecanismos utilizados para a
regulação da sociedade se pautaram nas dívidas dos atores sociais, ou
seja, o que sustentava o mercado eram as relações de contração e
quitação de dívidas, dito de outro modo, as relações econômicas e
sociais eram regidas a partir da capacidade do indivíduo, com seu
salário, quitar as dívidas que contraiu visando atender seus interesses
pessoais e das empresas, com o capital que acumulam, quitarem as
dívidas que contraíram para atender seus interesses e manipular as
relações do mercado econômico em seu favor. A ideia de acumulação
de dinheiro transformando-o em capital cria a ilusão de equidade nas
relações econômicas capitalistas, pois se embasa na noção de que o
capitalista precisa contrair débitos para manter seus interesses no
mercado financeiro tanto quanto o empregado precisa contrair
débitos para atender seus desejos individuais. Entretanto, a tensão de
poder entre aqueles que podem transformar o dinheiro em capital
capaz de sustentar seus interesses, sobre aqueles que só o acessam
através da venda de sua força de trabalho em troca de um salário é
maquiada e escondida na veiculação massiva dessa falsa equidade.
A regulação com foco nas dívidas, baseada nos mecanismos de
mediação que postos em prática beneficiavam demasiadamente aos
devedores em detrimento dos credores, fez com que esta perspectiva de
regulação não fosse funcional durante muito tempo e desse lugar a outros
dispositivos para resolver estes e outros problemas, com o objetivo de
manter as bases capitalistas em pleno desenvolvimento e consolidação. As
correções que são pensadas com o surgimento de problemas nos moldes
da regulação são essenciais para a manutenção do sistema vigente, uma
vez que a acumulação de capital só se faz possível através do
funcionamento integral dos mecanismos de mediação.
Neste cenário, não se pode pensar o aparato estatal como fonte
de todos os dispositivos de regulação e seus mecanismos de
mediação, pois, com as alterações nas bases sociais ao longo do
tempo, pode-se perceber cada vez mais a atuação dos agentes
políticos na elaboração e implementação das questões de direitos
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salariais, trabalhistas e demais pontos vinculados a elas, via
legislação. Estas atuações são vistas como parte integrante das
reformulações dos mecanismos de mediação, uma vez que são
capazes de garantir minimamente aos empregados sua atuação como
atores econômicos individuais ao mesmo tempo que a acumulação de
capital por parte dos atores macroeconômicos – indústrias, empresas
etc. – permanece possível. Portanto, o Estado surge, nesta
perspectiva, como uma espécie de gerente dos mecanismos de
mediação do dispositivo de regulação, que não necessariamente são
gerados no interior do aparato estatal, mas atendem a demandas do
próprio mercado capitalista, pois servem para de certa forma balizar
e moldar as atuações dos agentes econômicos.
As balizas criadas pela atuação dos mecanismos de mediação nos
comportamentos dos atores econômicos, que são pautadas nas
relações entre patrão e empregado, bem como nas construções
salariais que permitem a agência individual dentro da seara
econômica, geram um novo tipo de organização social, a saber, a
chamada sociedade salarial20, que é organizada na divisão
hierarquizada das relações de trabalho capazes de estabelecer
previsões acerca da atuação dos sujeitos que ocupam cada ponto da
hierarquia, ou seja, moldar seus comportamentos para
corresponderem ao lugar hierárquico que ocupam nas relações de
trabalho. Essa organização social se consolida nas mais diversas
sociedades a partir da massificação dos processos de globalização,
que também interferem nos mecanismos de regulação e mediação.
Pensar o processo de globalização a partir da teoria da regulação
se faz importante na medida em que as prioridades de mediação
dentro dos dispositivos de regulação são totalmente refeitas, uma vez
que os mercados industriais não se restringem mais a um único
território nacional. As faces multinacionais das empresas alteram a
forma de acumulação de capital, tirando de cena as preocupações em
preservar a coesão social, sobrepondo os interesses privados dos
agentes
macroeconômicos
aos
interesses
dos
agentes
microeconômicos e assim, rompendo os mecanismos de mediação
citados anteriormente e enfocando a ação do mercado financeiro, que
passa a ter o papel fundamental nas relações macro e
microeconômicas e é baseado nas alterações e avanços tecnológicos
20

Ver Aglietta (2001)
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para gerir a economia, em um nível de regulação que já não mais é
nacional, mas supranacional. O Estado nacional globalizado deixa de
ter um caráter gerencial das mediações para atuar no fomento de
avanços tecnológicos para o mercado e garantir a produção de
conhecimento, que passa a influenciar as relações salariais e criar
uma outra configuração das relações entre patrão e empregados, a
partir dos moldes da globalização.
Esta reconfiguração do mundo do trabalho se dá uma vez que
para exercer influências na macroeconomia e manter sua capacidade
de acumulação de capital, o capitalista depende da produção
tecnológica de seus empregados, portanto os incentiva por meio de
gratificações salariais a se manterem em constante formação e
qualificação. Com isto, a regulação econômica proporcionada através
da globalização passa a ter como mecanismo de mediação essencial o
sistema de ensino, que é garantido pelo investimento dos aparatos
estatais e atua garantindo o avanço tecnológico do mercado e por
consequência permitindo a acumulação de capital, ao mesmo tempo
que possibilita aos indivíduos o aumento real de salário para que se
coloquem como agentes na seara econômica, mediante qualificação.
Portanto, se faz essencial a discussão acerca dos dispositivos que
o sistema de ensino mobiliza para a mediação dos choques de
interesses macro e microeconômicos, e aqui se considera a
acreditação como um dispositivo de fundamental importância para a
mediação exercida pelo sistema de ensino no modo de regulação
globalizado.
2. Acreditação: Ferramenta de regulação
A acreditação é um processo de análise de Instituições de Ensino
Superior (IES) públicas e privadas, bem como dos programas de
graduação e pós-graduação ofertados e do corpo docente responsável
pelo ensino em cada IES. Pode-se localizar o início da acreditação na
União Europeia, a partir do Tratado de Bolonha, que entre outros
pontos pretendia buscar parâmetros de qualidade padronizados para
todas as instituições de ensino europeias, parâmetros esses que com
o passar do tempo se expandiram e se popularizaram por grande
parte do mundo, tornando a acreditação, um processo global.
Quando conceituamos o processo de acreditação como a análise
de instituições, programas de graduação e pós-graduação e de corpos
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docentes visando a padronização dos parâmetros de qualidade do
ensino ofertado nas instituições, significa apontar, grosso modo, duas
coisas que parecem fundamental no estudo deste processo: A
primeira, que a acreditação é um processo pelo qual se confere uma
espécie de selo de qualidade de ensino para as instituições e seus
programas. A segunda é que, com o uso do termo análise,
pretendemos diferenciar a acreditação dos processos de avaliação,
que têm sido tomados como sinônimos por diversos trabalhos, como
por exemplo o de Claudio Rama (2009). Vale ressaltar, entretanto, que
a diferenciação destes processos não é de forma alguma a negação de
similaridades pontuais entre os mesmos, mas a consideração de que
estes devem ser colocados como braços importantes e distintos
dentro dos mecanismos de regulação que promovem a
mercantilização do ensino.
Um dos principais marcos da necessidade de diferenciar a
acreditação da avaliação é o objetivo final dos processos, ou seja, com a
acreditação e a concessão destes “selos de qualidade”, o que se
pretende é promover um ranqueamento entre as IES e seus programas
com o intuito de informar aos interessados em estudar em cada
instituição onde esta se encontra no ranking de qualidade de ensino
ofertado. Já a avaliação tem por objetivo a promoção de relatórios que,
entre outras finalidades, pretende pontuar falhas e acertos dos
programas ofertados e das IES no atendimento das diretrizes de ensino
para a realização de uma autoavaliação e adequação das próprias
instituições. É possível dizer também, que esta última é um grande
auxílio para que as IES se adequem às bases propostas no processo de
acreditação, o que evidencia mais ainda a importância da atuação
destes dois processos na regulação educacional.
Mas, por que pensar a acreditação como parte de um mecanismo
de regulação mercantil da educação? Pelo fato de que, a necessidade
levantada pelo Tratado de Bolonha de se estabelecer padrões de
qualidade para o ensino ofertado na Europa e que depois expandiu
seus moldes ao restante do mundo se complexificou e modificou com
a globalização e com a solidificação crescente dos moldes societários
capitalistas. Isto é posto pois, a acreditação que surge como um
processo nacional, a partir de agências que muitas vezes eram
intimamente vinculadas aos governos, agora deve ser pensada como
um processo que também ganha a forma internacional e até
supranacional, onde as agências que se dispõem à acreditação das IES
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podem ou não ter ligações com governos, além de não se restringirem
aos territórios nacionais para acreditar as instituições e seus
programas, o que faz com que os parâmetros utilizados no
estabelecimentos de padrões qualitativos educacionais para a
acreditação se tornem cada vez mais universalizantes.
Por padrões universalizantes entendemos os moldes que se
pretende impor às IES para que sejam acreditadas e tidas como
ofertantes de um ensino de qualidade. Tal imposição tem vínculos
estreitos com financiamento de pesquisas, bolsas e aspectos
relacionados ao cotidiano das instituições, o que gera nestas uma
intensa pressão para se adequar às imposições, formuladas com base
nas demandas de mercado no que diz respeito a produção de
conhecimento e capacitação profissional, daí a importância de pensar
a acreditação como um mecanismo de regulação. Como dito
anteriormente, há modelos de acreditação vinculados com governos
e não vinculados, o que significa dizer que ao fazer menção a questões
de financiamento, estamos considerando financiamento público e
privado, e tomando o aparato estatal como extremamente vinculado
aos interesses de mercado.
Juntamente com as questões de financiamento, está o
ranqueamento, que atua como instrumento de pressão para que todo o
ensino ofertado siga os padrões ditados, através da promoção e
fomento de competições entre as IES e seus programas em busca de
melhores posições, o que lhes garante mais financiamento e mais
visibilidade social, atraindo maior quantidade de interessados em
matricular-se. Porém, não se pode ignorar a característica de mediação
que o ranqueamento possui na regulação proposta por meio da
acreditação, ou seja, exatamente esta visibilidade social que está ligada
a posição que a instituição recebe nos rankings de qualidade. A
mediação é exercida aqui como uma espécie de máscara para o caráter
impositivo da acreditação por meio do foco nas benesses sociais e
financeiras que os rankings agregam às instituições se usados como
forma de marketing21 pelas mesmas, instrumentalização que tem sido
um movimento cada vez mais frequente.
Todavia, é preciso problematizar o que se entende por padrões de
qualidade educacional, pois se tomamos como verdade que a
acreditação pode ser pensada como mecanismo de regulação, é
21

Ver Polidori; Carvalho (2016)
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necessário que se aborde os padrões que são impostos por ela. Aqui,
tendemos a concordar com o trabalho de Polidori e Carvalho (2016),
que afirma que a universalização da acreditação gera a universalização
dos padrões de análise e que, segundo a autora, faz com que as IES pelo
mundo sejam forçadas a seguir os moldes educacionais europeus,
ignorando a singularidade de cada região e instituição. Nesta
perspectiva, fica evidente que a universalização das bases da
acreditação que a globalização proporciona, influenciando tanto nas
acreditações nacionais como internacionais, é bastante delicada, uma
vez que impondo um único entendimento acerca de qualidade a todo o
globo e ignorando as especificidades educacionais regionais, se fere as
autonomias universitárias, a livre docência e se cria uma educação
extremamente ajustada com interesses mercadológicos.
Há aqueles que, como Rama (2009), apontam que todo o cenário
que descrevemos aqui como negativo, ou no mínimo delicado, é uma
consequência mínima ao avaliar os benefícios trazidos pela
acreditação no que diz respeito à mobilidade acadêmica discente e
docente e à fiscalização para a manutenção da qualidade educacional
por exemplo. Não pretendemos ignorar em momento algum que há
pontos positivos na acreditação, como estes mencionados, entretanto,
em nossa análise, não se pode reduzir a padronização imposta às IES
e seus programas a apenas contratempos menores. Isto porque, para
a contemporização destes pontos negativos geralmente se coloca que
o processo de acreditação é facultativo, argumento utilizado pelo
autor mencionado e que traz consigo uma certa fragilidade,
exemplificada ao abordarmos o que se entende por facultativo.
Analisando cuidadosamente a facultatividade dos processos de
acreditação retornamos a um ponto abordado anteriormente aos
vínculos entre o financiamento para as IES e a submissão à
acreditação. Sabe-se que é de interesse do Banco Mundial (BM) ter
interferência nos rumos educacionais pelo mundo (JUNIOR; MAUÉS,
2014), e esta é exercida de diversas formas, sendo a principal delas as
definições acerca do que deve ou não receber financiamento dentro
de cada IES, bem como a quantia o que embasa a noção de
mercantilização do ensino, uma vez que o BM atua na manutenção dos
interesses capitalistas da sociedade de mercado. Assim, fica claro que
o caráter facultativo da acreditação não é tão levado em consideração,
pois, se o financiamento está atrelado com o ranqueamento conferido
através do selo da acreditação, como pontua Santos (2012), as IES se
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verão cada vez mais impelidas a se submeter a este processo e entrar
no ciclo de adaptações e padronizações que lhes são impostas. O
próprio trabalho de Rama que citamos aqui exemplifica bem a
inexistência efetiva da facultatividade dos processos de acreditação.
Em seu trabalho, o autor discorre que há um crescente
movimento da IES, dos governos nacionais e até dos grupos
econômicos internacionais em recorrer a agencias de acreditação
existentes ou de formá-las em conjunto dentro dos grupos
econômicos para que atuem em seus sistemas educacionais, exemplo
disso é a criação do Arcu-Sul, sistema de acreditação criado pelos
países membros do MERCOSUL, que é gerenciado pela Rede de
Agências Nacionais de Acreditação (RANA) e que desde sua criação
tem obtido um aumento nas solicitações de acreditação dentro do
MERCOSUL, inclusive no Brasil que embora em pouca quantidade de
IES e programas acreditados está introduzindo este processo aos
poucos em suas instituições. Para Rama, este aumento de agências
e/ou procura por acreditação é extremamente positivo, tendo em
vista que considera os pontos negativos como ínfimos. Porém, a partir
das problemáticas que apresentamos até aqui, consideramos este
crescimento apresentado pelo autor nos processos de acreditação
como uma comprovação de que a padronização das IES e seus
programas de ensino é feita de forma impositiva, com o objetivo de
subjugar os sistemas educacionais à agência do mercado.
Por mais que os processos de acreditação possibilitem uma
diversificação de programas e instituições e, em tese, concedam ao
aluno a sensação de escolher estudar onde seu perfil e objetivos
estejam mais contemplados, eles forçam as IES a adequarem seus
programas a bases pré-determinadas, que no fundo, em detrimento
da quantidade de programas existentes, tem o único fim em atender
aos ideais neoliberais de ensino, baseados em demandas de mercado
que desconsideram subjetividades individuais, especificidades de
programas e docentes , além das configurações regionais onde cada
instituição está inserida. Portanto, é preciso analisar este cenário da
acreditação com cautela e pensar as bases educacionais que este
mecanismo privilegia.
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Considerações finais
O intuito deste trabalho foi conceituar e analisar os moldes de
acreditação que têm sido instrumentalizados nos mais diversos
cenários educacionais, e entendê-los sob a ótica da regulação, uma vez
que suas características transparecem pontos preocupantes no que
diz respeito a padronização dos sistemas educacionais pelo mundo.
Não pretendemos ignorar os pontos positivos que a acreditação pode
ter, ao contrário, instrumentalizar a teoria da regulação e analisar
como este mecanismo educacional se configura visando uma
educação de mercado, possibilita empreender estudos sobre as bases
atuais, para que ao avaliar as contribuições que este processo já traz
à educação e às IES, seja possível se pensar em formas de trabalhar os
pontos que aqui consideramos negativos. Partir desta perspectiva
significa dizer que é necessário que se repense com cautela os
processos de acreditação.
Quando a educação é voltada para o mercado em termos
neoliberais, acaba desconsiderando formações subjetivas dos
indivíduos, além de criar processos tecnicistas que uniformizam de
forma precária a capacidade reflexiva dos sujeitos. Como Aglietta
postula na teoria da regulação, o mercado se vale de vários braços
para fazer valer seus interesses. Ao analisarmos a acreditação como
um destes braços na seara da educação, visamos fomentar discussões
acerca dos padrões universais da qualidade de ensino, que partem de
modelos europeus e causam por exemplo, a subjugação de países em
desenvolvimento, obrigando-os a desprezarem o ensino de suas
próprias especificidades e culturas para conseguirem financiamento
e seguirem em atividade.
Por fim, não estamos negando que mobilidade acadêmica e a busca
por padrões de qualidade educacional seja positivo, mas propomos que
sejam integrados com a especificidade de cada país, IES e programa, além
de não ter exclusivamente a finalidade mercadológica. Pensar a
qualidade de ensino a partir de suas particularidades regionais e
subjetivas dos programas é, em nosso entender, mais eficaz na
construção de um sistema educacional bem estruturado e capaz de
instruir indivíduos tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida
em sociedade e assim, ao falarmos de um selo de qualidade institucional,
estejamos fazendo menção à um dispositivo garantidor de padrões de
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ensino que formem integralmente os indivíduos, e não atue na proteção
integral da lógica neoliberal.
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V. A AVALIAÇÃO: CONCEITO E DISCUSSÃO
NEVES FRANÇA, Eliacir
MUNIZ RIBEIRO BARBOSA, Luciane
GUALBERTO, Renilson

A atual conjuntura política, econômica e social fez emergir a
avaliação como baluarte para a tomada de decisões nas esferas
pública e privada. Este é um movimento que vem se intensificando
nas últimas décadas, quando programas de políticas públicas
emergem colocando a avaliação como centro das ações no interior das
instituições de educação superior.
A função da avaliação não é sempre a mesma, varia de acordo
com a situação e objetivos que tem o avaliador. No que tange ao
processo de construção teórica do campo da avaliação, num primeiro
momento, no início do século XX o fulcro das atividades avaliativas
estava na mensuração, o maior representante desta vertente é Horace
Man. Neste momento não havia distinção entre avaliação e medida. O
enfoque estava na elaboração de instrumentos ou testes, com a
finalidade de verificar o rendimento escolar, cujo papel era
eminentemente técnico, em que teste e exames eram indispensáveis
para classificar e determinar o progresso dos educandos. (SOUZA,
2012; GARRIDO; PALOMO, 2002)
Sucedendo esta perspectiva, Ralph Tyler propôs que a avaliação
devesse verificar o quanto os objetivos educacionais estavam sendo
alcançados por programas institucionais. Para ele, este instrumento
deveria julgar o comportamento dos alunos, uma vez que o que se
pretende em educação, na visão deste teórico, é modificar
comportamentos. Nesta perspectiva avaliação
[...] objetivaria, em primeiro lugar, verificar, periodicamente, a
eficiência de uma instituição como agente promotora da educação. A
avaliação, portanto, propicia elementos para uma crítica institucional
uma discussão sobre sua atuação, um debate sobre seus próprios
fundamentos teóricos que orientam o processo educativo. A coleta de
RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

87

elementos através da avaliação permitiria, pois, aprimorar o programa
institucional reformulando-o naquilo que fosse deficiente ou
inoperante. (VIANNA, 1982, p. 64)

Estavam lançadas as bases para a emergência e consolidação de
uma nova vertente da avaliação, a institucional.
Na década de 1960, Benjamin Bloom propõe uma taxonomia que
permitiria um sistema “coerente” de ensino e aprendizagem. A
avaliação, para este autor, tem a função precípua de verificar em que
medida o estudante se desenvolveu de maneira adequada. Bloom e os
autores que escreveram com ele afirmam que a “avaliação, a nosso
ver, é a coleta sistemática de dados a fim de verificar se de fato certas
mudanças estão ocorrendo no aprendiz, bem como verificar a
quantidade ou grau de mudança ocorrido em cada aluno”. (BLOOM,
HASTINGS, MADAUS, 1983, p. 07)
Outro autor que se destacou foi Norman Gronlund apresentando
uma leitura da avaliação que se volte para os aspectos de
desenvolvimento dos aprendizes, os quais ultrapassem os domínios
preestabelecidos de comportamentos mínimos.
Mais recentemente,
[...] autores como Apple (1982) e Giroux (1983) ampliaram as propostas
anteriormente mencionadas na medida em que desenvolveram suas
análises sobre avaliação como forma de poder, enfatizando sua dimensão
política e sua historicidade, vindo esta a tornar-se uma mediadora da
relação ensino/aprendizagem, contribuindo para a democratização da
educação. (SOUZA, 2012. p. 241)

Verifica-se pela exposição acima que a concepção teórica acerca
da avaliação foi sendo aperfeiçoada década a década. Isto levou à
compreensão desta numa perspectiva sociopolítica onde é
“compreendida como um ato que se dá em um contexto sociocultural,
historicamente situada, transformadora e um ato que implica
posicionamento e provoca uma consequência”. (SOUZA, 2012, p. 241)
Dentre as diversas perspectivas para reflexão e análise sobre a
avaliação em educação, neste texto trabalharemos com aquela voltada
para as instituições universitárias, seus cursos e programas no Brasil.
Segundo Rothen (2006, p. 120) “a história da avaliação das
instituições segue duas vertentes: a da emancipação e a da regulação”.
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Estas estão claramente definidas nas políticas públicas educacionais
que direcionam as práticas avaliativas.
No atual contexto histórico, a avaliação e a regulação dos
sistemas de educação superior assumem a dimensão de controle, por
parte do Estado, sobre o produto das atividades desenvolvidas pelo
setor educacional, também “como meio de racionalização e como
instrumento para a diminuição dos compromissos e da
responsabilidade do Estado”. (AFONSO, 2009, p. 50)
No campo econômico a regulação é entendida como um
“conjunto de regras de conduta e de controle da atividade privada do
Estado, com a finalidade de estabelecer o funcionamento equilibrado
do mercado”. (DI PIETRO, 2003, p. 209). Logo, esta atividade se
materializa nas diferentes formas de intervenção do Estado22 nas
atividades econômicas, seja na esfera pública, seja na privada a fim de
controlar e orientar o mercado ou proteger o interesse público.
Nas últimas décadas, seguindo a tendência mundial, as políticas
públicas para a avaliação das instituições universitárias, no Brasil,
foram redirecionadas, assumindo uma função predominantemente
fiscalizatória.
No interior das IES a avaliação foi utilizada como um
instrumento de mudança da cultura institucional implantando a
dimensão regulatória.
No âmbito da dimensão emancipatória a avaliação se constitui
num recurso de intervenção política, ética e pedagógica que supõe uma
apurada análise da realidade das instituições universitárias. Nestes
termos esta prática possibilita um processo de reflexão sistemática,
metódica, organizada e intencional. Noutras palavras, um voltar-se
para si mesmo, com um olhar também para fora e para longe,
vislumbrando o efeito, as consequências do quanto, do quando, do que,
do como, do porquê, do para quê se está fazendo este tipo de ensino.
Compreendendo que a avaliação carrega consigo a problemática
sempre plural dos valores, e, então, da ética e da cultura, e que a
educação superior tem igualmente um sentido fortemente social,
portanto, também, ético, cultural e político, podemos entender que essa
relação é cruzada de concepções de mundo e interesses bastante
diferenciados. Nenhuma avaliação é neutra, tampouco nenhuma
Pela via da edição de regras, pela garantia de sua aplicação e a punição de infrações
seriam as três funções inerentes à regulação.
22
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concepção de educação superior se isenta de visões de mundo e ideias
de sociedade ideal. (SOBRINHO, 2004, p. 705)

Avaliar as IES no âmbito do paradigma emancipatório favorece,
ao nosso ver, a consecução de um projeto de educação que pode levar
à autonomia do ser do educando. (FREIRE, 2002). Também possibilita
uma reflexão acerca da identidade da instituição, sobre os caminhos
que têm seguido e os resultados que têm alcançado com o projeto
pedagógico que está sendo executado naquele momento. Assim, a
avaliação pode contribuir para que os homens e mulheres, sujeitos do
processo, assumam um compromisso ético e político na construção
da qualidade institucional.
[...] seria ingênuo pensar que a avaliação é apenas um processo técnico.
Ela é também uma questão política. Avaliar pode se constituir num
exercício autoritário do poder de julgar, ou, ao contrário, pode se
constituir num processo e num projeto em que o avaliador e avaliado
buscam e sofrem uma mudança qualitativa. (GADOTTI, 1999, p. 7 – 8)

Gadotti (1999) apresenta de forma precisa o limite
paradigmático entre a avaliação enquanto emancipação e enquanto
regulação no campo educacional.
A dimensão regulatória da avaliação, por outro lado, pode ser
utilizada por grupos de interesse para colocá-la a serviço do mercado,
transformando assim a educação numa mercadoria na medida em que
cria rankings e estimula a competitividade e não a colaboração e a
parceria entre as IES ou no interior delas. Passa-se a buscar melhores
resultados considerando os critérios e indicadores dos programas
externos de avaliação institucional.
No âmbito da relação avaliação/regulação, deve haver um espaço bem
definido para ambas; caso contrário, elas podem ser confundidas.
Nesse sentido, caso a concepção de avaliação aponte para uma linha de
punição e controle, a sua interface com a regulação será intensa,
podendo haver uma junção de ambos os processos. (MENEGHEL, ROBL;
SILVA, 2006, p. 94)

Admoestam-nos as autoras quanto ao limite tênue que existe entre
os paradigmas avaliativos que estão sendo aqui apresentados. Dada a esta
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proximidade, não raro eles podem ser confundidos ou cindidos sem que
aquele que se vale deste instrumento tenha consciência.
Em um relatório que apresenta dados de um estudo analítico que
busca a comparação entre os sistemas de avaliação dos Estados Unidos,
Reino Unido, Espanha, México e Brasil, que visa trazer a luz elementos
comuns entre os países mencionados e sugerir aprimoramentos e
avanços no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), temos o Brasil integrando-se aos demais Estados no que
tange aos critérios de avaliação, ao mesmo tempo em que se distancia
do método de implantação da avaliação em sua gestão, que assume no
país contornos de ranking. (De SOUZA, R.F.2015).
Quando olhamos para os Estados Unidos, ao contrário do Brasil,
seguem um processo descentralizado de credenciamento e
fiscalização externa da qualidade, sob responsabilidade de agências
de credenciamento (accreditation agencies), companhias privadas
sem fins lucrativos, ou não-governamentais, que certificarão a
qualidade do ensino de instituições públicas e privadas. De modo que
o Departamento de Educação dos Estados Unidos não credencia
instituições ou programas diretamente, no entanto, reconhece
agências com autoridade para o credenciamento segundo sua atuação
no campo profissional a qual esta é especializada.
O sistema de credenciamento americano busca assegurar os
investimentos em qualidade no desempenho dos alunos e ensino no
país, assim como os governos estaduais, cujos fundos de
investimentos em universidades estaduais baseiam-se na avaliação
obtida destas mesmas agências.
As bases lançadas pela North Central Association (NCA), foram
utilizadas por agências de outras regiões dos Estados Unidos, tal
como, a Southern Association of Colleges and Schools (SACS), que
realizou sua primeira certificação de uma instituição universitária em
1919. Alterações observadas nos anos de 1980 a 1990 passaram a
incluir a análise do desempenho dos alunos, mesclando avaliação
qualitativa e um indicador quantitativo, contudo, sem propósito de se
criar rankings. (EL-KHAWAS, 2001).
As bases do credenciamento das IES estadunidenses se firmam a
partir das seguintes premissas. As instituições de ensino superior
possuem, sobretudo, responsabilidade pela qualidade acadêmica;
faculdades e universidades são líderes e fornecedores chave de
autoridade acerca de assuntos acadêmicos, a missão institucional é o
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principal ponto para julgamento da qualidade acadêmica, a autonomia
institucional é essencial para sustentar a qualidade acadêmica, a
liberdade acadêmica floresce de um ambiente de liderança acadêmica
emanada das instituições, a empreitada de educação superior e a
sociedade prosperam por meio da descentralização e diversidade dos
propósitos e missões institucionais.
O credenciamento é o primeiro significado de que as faculdades
e as universidades garantem qualidade para seus estudantes e seu
público, sendo este um sinal de que a instituição ou programa seguem
um conceito padrão que inclui suas habilidades, seu currículo,
serviços aos estudantes entre outros. É a partir do credenciamento
que as IES obtêm acesso a fundos federais e estaduais e permanecem
elegíveis para recebimento de fundos estaduais ou federais de auxílio
ao estudante, além de fornecer confiança ao setor privado.
A estrutura do credenciamento dos Estados Unidos, segundo ElKhawas (2001), o sistema de credenciamento norte-americano é
formado por Agências credenciadoras de instituições (também
chamadas de agências credenciadoras regionais, dado que são
organizadas regionalmente), as quais credenciam as capacidades
educacionais fornecidas por universidades e faculdades, enquanto as
Agencias credenciadoras de programas (também conhecidos como
agências credenciadoras especializadas), revisam e credenciam
programas acadêmicos, especialmente aquelas que garantem
especializações profissionais. Em 2001 aponta De Souza, existiam cerca
de 50 agências credenciadoras, sendo delas 11 que avaliam instituições
de educação superior e outras 40 que avaliam programas acadêmicos
específicos, tendo como responsabilidade a condução de processos em
dois níveis para assegurar os padrões de qualidade, monitoramento da
oferta de conteúdo de universidades e faculdades, aderência das
ofertas aos padrões de conteúdos para a cada formação profissional.
O autor explica que faculdades e universidades são membros de
organizações regionais de credenciamento e participam de suas
políticas e processos de credenciamento. A autoridade formalmente
reconhecida, o Conselho de Credenciamento para a Educação
Superior (CCES), é formada por uma comissão eleita de 15 a 25
membros representantes de diferentes instituições acadêmicas ou
posições acadêmicas, além de inúmeros membros públicos. A
comissão tem a autoridade para definir políticas e fazê-las cumprir.
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De outro norte, no Reino Unido adotaram-se processos prédefinidos em nível nacional, com algumas adaptações segundo o
território autônomo de avaliação conforme divisão territorial política
britânica em Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. As
avaliações de qualidade em instituições de ensino superior britânicas
são subdividas em duas etapas, uma interna e outra externa,
seguindo-se padrões nacionais estipulados pela Agência de Garantia
de Qualidade para o Ensino Superior (AGQ ou, em inglês Quality
Assurance Agency for Higher Education – QAA).
A qualidade interna em universidades e faculdades estão ligados
às dez seções do código de boas práticas no ensino superior,1)
Programas de pesquisa e pós-graduação, 2) Colaborações, 3) Acesso
a estudantes com deficiências, 4) Exames externos, 5) Apelos e
reclamações de estudantes, 6) Avaliações de estudantes, 7)
Programações de avaliações, monitorias e revisões, 8) Educação
sobre carreiras, guias e informações, 9) Aprendizagem no local, 10)
Admissões e recrutamento de estudantes.
Prática recorrente no Reino Unido são as comparações entre
instituições, que são também utilizadas para fins de avaliação interna e
comparações realizadas entre instituições britânicas e instituições dentro
da infraestrutura europeia por meio do Processo de Bolonha. As
avaliações externas cobrem os programas de ensino de educação superior,
programas de pesquisa e pós-graduação, treinamento de professores,
credenciamento de programas por profissionais e órgãos regulatórios.
O processo ocorre da seguinte maneira, a AGQ avalia os
programas de educação superior e alguns programas de pesquisa e
pós-graduação. Por sua vez, os Conselhos de Fundos para a Educação
Superior revisam a qualidade das pesquisas por meio de exercícios
avaliativos de pesquisa. Na Inglaterra, o programa de treinamento de
professores é revisado pela Agência de Treinamento de Professores e
pelo Escritório para Padrões na Educação. Na Escócia e no País de
Gales, os programas de treinamento de professores são avaliados pela
Inspetoria de Sua Majestade. Por sua vez, na Irlanda do Norte, esta
inspeção é realizada pela Inspetoria de Educação e Treinamentos,
conforme exposto pelo autor.
De Souza explica que cada universidade ou faculdade aprova
seus próprios programas utilizando rigorosos processos de garantia
da qualidade. Porém, sua aprovação é realizada segundo o contexto
dos avaliadores externos de AGQ em conjunto com a academia. Os
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programas individuais de qualificações vocacionais, são credenciados
segundo estatuto ou órgãos reguladores especializados. Um exemplo
desses órgãos, o Conselho Geral de Medicina (General Medical Council
em inglês), que credencia programas de medicina e licencia doutores
para a prática da medicina no Reino Unido.
Existem diversos métodos adotados pela AGQ para avaliação do
ensino superior, porém estes métodos dividem processos similares,
baseadas na avaliação própria, Cada IES produz um documento de
avaliação própria; avaliação por pares e publicação de resultados.
Ficara a cargo de agências privadas estruturar tais informações e
produzir outras análises e rankings.
O autor explicita que, sistema espanhol está estruturado em
diversos programas de apoio ao desenvolvimento institucional e da
qualidade continuada na educação superior. A ênfase avaliativa está no
curso e não na instituição, partindo-se do pressuposto de que a
instituição não existe sem cursos, logo, são eles que determinam a
dinâmica sistêmica da instituição. Dentre os programas o chamado
Acredita é responsável por credenciar cursos em um sistema misto de
avaliação interna e externa realizada por pares, em que analisam a
gestão do curso, recursos e resultados e o critério de avaliação aplicado
às sub dimensões, produz-se ao final um relatório cujo resultado é um
parecer favorável ou não, ou seja, de natureza qualitativa. Os demais
programas de qualidade de ensino superior espanhol direcionam-se a
sistemas de acompanhamento e monitoramento, avaliação de pósgraduação e formação de quadros de pessoal.
No Brasil, temos o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES) para avaliação de cursos e instituições no âmbito
da graduação conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacional “Anísio Teixeira” (INEP) e o Sistema Nacional
de Avaliação da Pós-graduação (SNPG) para a avaliação dos cursos e
programas de pós-graduação, conduzido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Ambas as agências utilizam de artifício estatístico, em que se
atribui valores numéricos a variáveis qualitativas, para proceder à
avaliação de instituições públicas e privadas.
Enquanto os demais países incluídos nesse relatório utilizam o
processo de auto avaliação, ou avaliação interna, como peça
referencial para o processo de reconhecimento de cursos e programas
no âmbito da educação superior, no Brasil existe a tendência de
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estabelecer um padrão estatístico que deve ser atendido pelas
instituições avaliadas.
O sistema de acreditação em outros países é utilizado como
ferramenta qualitativa, de melhora contínua de qualidade, enquanto
no Brasil perde-se perspectiva o processo e acaba por focar nos
resultados, trabalham incessantemente para a produção do indicador,
não necessariamente atentando ao processo, sua implantação,
consolidação e melhora.
Para Santos e Leite (2012) a função central da universidade é a
produção de conhecimento, de maneira que o como se produz vai
sendo ressignificado a partir de determinações históricas econômicas
e sociais. As autoras apontam que no século XX com a reconfiguração
do papel do Estado que vai de um estado de bem-estar para o Estado
de controle deixando o comando no nível das demandas do mercado,
que tem como resultado uma perspectiva para as universidades que
sustenta o conhecimento na vertente mercadológica, ou seja, é o
mercado que controla as demandas de produção de conhecimento e o
Estado apenas garante e controla a qualidade desta produção, via
processos de avaliação da universidade.
O objetivo das autoras é entender a como comercialização do
conhecimento científico que pressiona os pesquisadores a
produzirem mais em menos tempo, para satisfação dos
consumidores, reduzindo a responsabilidade pela transformação
social e consolidando a produção de um conhecimento
comercializável. Explicam elas que o conhecimento está associado a
uma mercadoria e, nos princípios do mercado, quanto mais
mercadoria, mais condições para competir e mais poder, nesse
sentido a produção de conhecimento tende a fazer parte dos acordos
internacionais, das propostas dos organismos mundiais e das
políticas governamentais dos países. Em uma sociedade de
conhecimento, este se torna poder, pode levar a prosperidade e ao
sucesso em contexto de globalização.
Elas afirmam que a (re)configuração do conhecimento
produzido, levando em consideração os parâmetros da avaliação,
acontece em todos os níveis da educação, evidenciando-se mais
fortemente no âmbito da educação superior.
No que tange à avaliação de cursos e programas de PósGraduação a avaliação está voltada para uma perspectiva que
contempla a Política de Inovação Tecnológica do Estado e das
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agências de financiamento, o Plano Nacional de Pós-Graduação e as
diretrizes de avaliação da Capes.
O aumento da produtividade sob o comando do mercado e
controle do Estado tem se manifestado nas ações diárias da vida
docente, levando o trabalho docente a níveis ainda mais precários, em
nome da qualidade, em que um regime de trabalho exclusivo para a
universidade e uma pressão produtivista, manifestada pelos
parâmetros de qualidade definidos pelas políticas de avaliação, as
atividades acadêmicas estão passam a se definir a partir de critérios
quantitativos, em que as pessoas, que precisam a cada dia conhecer e
produzir mais para se tornarem úteis para o crescimento e
desenvolvimento social.
Segundo Faller, Rodrigues e Miorando (2012) quando pensamos
na avaliação para cursos de pós-graduação a distância (EAD),
modalidade que vem apresentando crescimento devido à política
adotada pelo Governo Federal para estimular a oferta e proporcionar
condições para que todos tenham acesso ao ensino superior. As
estratégias para garantir a qualidade do ensino seguiram os
“Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância” propostos
pela Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação
que fornece orientações que subsidiam a discussão dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos, esses referenciais propõem a observância
dos seguintes critérios: 1) Concepção de educação e currículo no
processo de ensino e aprendizagem; 2) Sistemas de Comunicação; 3)
Material Didático; 4) Avaliação; 5) Equipe Multidisciplinar; 6)
Infraestrutura de Apoio; 7) Gestão Acadêmico-Administrativa e 8)
Sustentabilidade Financeira.
Explicam eles que os referenciais de qualidade para a educação a
distância preconizam que o modelo avaliativo eminentemente estatístico.
De acordo com Faller , Rodrigues e Miorando (2012) a educação
a distância surgiu no século XX como uma alternativa, uma opção às
exigências sociais e pedagógicas tradicionais e contam com o apoio
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para se
promover enquanto modalidade de ensino não tradicional em que
tempo e espaço são reconhecidos como variáveis.
A concepção calcada no tripé professor-aluno-escola se modifica
para educando-sociedade-tecnologia. Tal concepção é caracterizada
pelos seguintes elementos: separação física entre professor e aluno
no espaço-tempo, responsabilidade pelo aprendizado é mais do aluno
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do que do professor, comunicação entre professor-aluno ocorre por
intermédio de documentos impressos ou algum tipo de tecnologia
(KEEGAN, 1991).
O processo educativo ocorre principalmente através do capital
humano, ainda que se utilize de tecnologias para ser efetivado, o
auxílio das máquinas está mudando o papel de professor e aluno na
aprendizagem, de modo que os alunos passam ser o ator principal de
sua própria educaçao. No ambiente EaD se integram e interagem as
TICs (chats, fóruns, e-mails, CDs, DVDs etc.), a estrutura do curso e dos
polos (espaço físico, bibliotecas, laboratórios etc.), o Projeto
Pedagógico do Curso e as pessoas que possibilitam colocar o PPC em
ação. Quando se fala de avaliação esta vincula a estrutura de apoio
fornecida pelo sentido processual ou formativa e/ou final ou somativa
e envolvendo as três dimensões, (Pessoas, Estruturas e TICs)
tratando-se de uma avaliação de maior escopo, como a avaliação
institucional conforme apresentado na figura 1.
Figura 1

A dimensão que envolve pessoas engloba os recursos humanos
necessários ao funcionamento da estrutura que envolve a EAD, tais
como, professores orientadores e conteudistas, tutores presenciais e
a distância, coordenadores de curso e de polos e funcionários.
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Explicitam que as TICs são responsáveis pelo desenvolvimento
social à medida que afeta a vida das pessoas e organizações,
abrangendo conhecimento, equipamentos, métodos, técnicas e
melhorias nas atividades de gestão e produção, o que possibilita a EaD
romper a o modelo tradicional de educação.
Referencias
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VI. FORMATOS INSTITUCIONAIS E MODELOS
VIGENTES: TECNOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS E
ORGANIZACIONAIS EM PÓS-GRADUAÇÃO LATO
SENSU – _ESPECIALIZAÇÃO NO BRASIL – _
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE CASOS
SACILOTTO, José Vitório
RODRIGUES FILHO, José Alberto Florentino
PHAIFFER, Marcelo Aparecido

Introdução
O presente texto descreve os formatos institucionais e modelos
vigentes (organizacionais, institucionais, acadêmicos, pedagógicos e
tecnológicos) do Brasil de cursos de Pós-graduação lato sensu –
especialização, na modalidade de educação a distância - EaD, na oferta
no Estado de São Paulo por três instituições: Universidade Federal de
São Carlos – UFSCar, Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo – IFSP e Universidade Estácio de Sá - UNESA.
A UFSCar e o IFSP são instituições públicas federais; a UNESA é uma
universidade privada.
O texto se associa outros estudos e pesquisas integrantes do Projeto
“Dilemas de nuevas culturas de producción de conocimientos. Los
posgrados en Argentina, Brasil y Paraguay en el contexto de la evaluación
de la calidad de la Educación Superior”, em sua segunda etapa, que
investiga os programas de pós-graduação em educação a distância na
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Essa descrição pretende contribuir
para posteriores análise e comparação entre os modelos e formatos
nesses países.
As diretrizes e bases sobre a pós-graduação a distância no Brasil
competem privativamente à União, competência que estende para o
credenciamento de instituições ofertantes, recredenciamento,
autorização de cursos e avaliação de instituições, programas e cursos. No
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país é bastante significativa a quantidade de cursos de pós-graduação
lato sensu, ao nível de especialização, na modalidade a distância.
Este texto é escrito no período de transição da regulamentação da
modalidade a distância, à vista da revogação do Decreto Federal
5622/2005 e da edição do Decreto Federal 9057/2017. Os modelos e
formatos descritos estão organizados com base nas normativas do
Decreto Federal 5622/2005 e legislação complementar. Entendemos
que a compreensão dos formatos e modelos não podem prescindir do
conhecimento da oferta concreta – tal como esses modelos e formatos
são efetivamente implantados pelas instituições -- e implantação das
duas modalidades, presencial e a distância, nem da trajetória desses
cursos e programas nos sistemas de ensino brasileiros. Além disso, as
alterações recentes de regulamentação, porque ainda não plenamente
implantadas, autorizam precariamente a continuidade de formatos e
modelos precedentes ou, mesmo, se combinam com resíduos da sua
organização anterior. Resta-nos investigar, a posteriori, se as novas
alterações normativas impactarão os formatos e modelos dos cursos de
pós-graduação lato e stricto sensu, a distância no Brasil.
Os cursos de especialização a distância somente podem ser
oferecidos por instituições credenciadas pela União, integrantes de
quaisquer outros sistemas de ensino, não apenas aquelas
pertencentes ao sistema federal de ensino. Para fins da oferta
institucional, podem ser oferecidos por instituição de ensino superior,
públicas ou privadas, ou por instituições não educacionais23.
Até o Decreto 9057/2017, os cursos de especialização (pósgraduação lato sensu), a distância, estavam regulados pelo Decreto
Federal 5 622/2005 e pelas Resoluções CNE/CES nº 1/2007 e
5/200824. O Decreto Federal citado estabelece que “oferta de cursos e
A Resolução CEN/CES nº 5/2008 (BRASIL, 2008) restringe o credenciamento
especial para a oferta de cursos de especialização na modalidade à distância “às
instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou privadas, de comprovada
excelência e de relevante produção em pesquisa” (artigo 7º). Segundo a Resolução,
“as instituições proponentes [instituições não educacionais] devem atender ao
requisito de constituírem-se como instituições especializadas ou como ambientes de
trabalho claramente caracterizados, em decorrência da tradição e da experiência
institucional em área profissional, da existência de instalações e de ambiente de
trabalho ou da experiência profissional do corpo de profissionais reunidos, entre
outras possibilidades” (artigo 3º).
24 Na indicação da legislação, optamos por referenciar o dispositivo (artigo, alínea ou
inciso), ao invés da página, para facilitar sua localização.
23
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programas na modalidade a distância destina-se às instituições de
ensino, públicas ou privadas” (caput do artigo 9º) e acrescenta, no seu
parágrafo único, que
as instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou
privadas, de comprovada excelência e de relevante produção em
pesquisa, poderão solicitar credenciamento institucional, para a oferta
de cursos ou programas a distância de: I - especialização; II - mestrado;
III - doutorado; e IV - educação profissional tecnológica de pósgraduação (BRASIL, 2005).

Pela regra geral da Resolução CNE/CES nº 1/2007, os cursos de
pós-graduação lato sensu são “oferecidos por instituições de educação
superior devidamente credenciadas [e] independem de autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento” (artigo 1º). Sobre a
oferta desses cursos de especialização na modalidade a distância, o
artigo 6º da Resolução CNE/CES nº 1/2007 estabelece que “os cursos
de pós-graduação lato sensu a distância somente poderão ser
oferecidos por instituições credenciadas pela União, conforme o
disposto no § 1° do art. 80 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996” (BRASIL.CNE, 2007). Na vigência do Decreto Federal
5622/2005, exigiu-se que, para oferta de graduação e pós-graduação
em EaD, a IES tivesse os mesmos cursos reconhecidos na forma
presencial. Atualmente, a exigência vinculada pós-Decreto Federal
9057/2017 é a manutenção do curso de graduação a distância para a
oferta também a distância do curso de pós-graduação lato sensu.
Quando credenciadas como instituições ofertantes de educação à
distância pela União, tais instituições dispõem de liberdade para
criação dos cursos de pós-graduação a distância.
A ampliação da oferta institucional e a facilitação de acesso aos
cursos a distância pelos alunos são otimizadas pela criação e instalação
de polos de apoio pelas instituições ofertantes. O Decreto Federal
9057/2017 caracteriza polo de educação a distância como a “unidade
descentralizada da instituição de educação superior, no País ou no
exterior, para o desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos
cursos ofertados na modalidade a distância”. Dos polos de apoio exigemse prover e “manter infraestrutura física, tecnológica e de pessoal
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adequada aos projetos pedagógicos ou de desenvolvimento da
instituição de ensino e do curso” (BRASIL, 2017a, artigo 5º)25.
Os programas de mestrado e doutorado na modalidade a distância,
ofertados pelas instituições credenciadas, poderão desenvolver
...atividades presenciais previstas no projeto dos cursos na sede da
instituição ofertante, em polos de educação a distância ou em ambiente
profissional, regularmente constituídos conforme o disposto na
Portaria Normativa MEC nº 11/2017, atendendo aos requisitos da
organização da pesquisa adotada pela instituição e em conformidade
com a legislação e as normas vigentes da pós-graduação stricto sensu
(BRASIL, 2017e, artigo 3º).

Na regulamentação do Decreto Federal, o MEC possibilita
que “as atividades presenciais, como tutorias, avaliações,
estágios, práticas profissionais e de laboratório e defesa de
trabalhos, previstas no PDI e PCC” sejam “realizadas na sede da
IES, nos polos EaD ou em ambiente profissional [g.n.],
conforme definido pelas DCN” (BRASIL, 2017e, artigo 8º)26.
1.Formatos Institucionais e Modelos Vigentes da Especialização
a Distância na Universidade Federal de São Carlos -UFSCar
1.1. Apresentação: EaD na UFSCar
Nesta seção descrevem-se sucintamente os formatos e modelos,
a organização e as ações em educação a distância, desenvolvidos pela
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. No foco estão os
O Decreto Federal citado indica ainda que “os cursos de pós-graduação lato sensu na
modalidade a distância poderão ter as atividades presenciais realizadas em locais
distintos da sede ou dos polos de educação a distância” (BRASIL, 2017, artigo 5º, § 3º).
26 No artigo 21, a Portaria Normativa MEC 11/2017 define o que entende por
ambientes profissionais: “empresas públicas ou privadas, indústrias,
estabelecimentos comerciais ou de serviços, agências públicas e organismos
governamentais, destinados a integrarem os processos formativos de cursos
superiores a distância, como a realização de atividades presenciais ou estágios
supervisionados, com justificada relevância descrita no PPC”. Os ambientes
profissionais podem ser utilizados “de forma exclusiva para atendimento de estágios
supervisionados e de atividades presenciais dos cursos a distância, ou em articulação
com os Polos de EaD” (artigo 21, § 3º).
25
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formatos e modelos organizativos que incidem sobre os cursos de
especialização (pós-graduação lato sensu) na modalidade EaD, em
oferta pela UFSCar.
Em princípio, as diferentes etapas de educação superior da
Instituição podem desenvolver atividades didáticas a distância: cursos de
graduação; cursos de extensão cultural e universitária, aperfeiçoamento
profissional, atualização científica e cursos de especialização; e cursos de
pós-graduação stricto sensu (UFSCAR, 2012, artigo 2º). A UFSCar pretende
disseminar a educação a distância nas suas múltiplas ações educativas. No
PDI 2013-2017, a UFSCar estabeleceu, entre outras, diretrizes voltadas à
difusão da modalidade:
Institucionalizar, expandir e aprimorar continuamente a política para
educação a distância na UFSCar; Garantir a oferta e incentivar a
participação da comunidade interna e externa na formação e capacitação
de profissionais na área de Educação a Distância; Valorizar a diversidade
de metodologias de ensino e de processos de ensino e aprendizagem
(tradicionais, ativas e, também, nas modalidades presencial e a
distância); Fortalecer a interface entre o ensino presencial e a educação
a distância, estimulando o uso de ferramentas e recursos de EaD nos
cursos presenciais; Apoiar as ações que utilizem a modalidade a distância
nos cursos de graduação, pós-graduação e extensão da UFSCar; Estimular
a oferta de atividades curriculares de cursos presenciais na modalidade
a distância, com possibilidade de participação de estudantes de todos os
campi da Universidade, visando, inclusive, contribuir para a integração
entre eles (UFSCAR, 2014, p. 18-20).

No seu site, a Universidade apresenta o “jeito UFSCar de fazer
educação a distância”, que inclui desde a formação e capacitação de
profissionais (professores, tutores e equipes técnico-pedagógicas) para
a atuação qualificada em EaD, a elaboração e desenvolvimento dos
cursos e disciplinas e a produção de materiais didáticos e de apoio ao
ensino em diferentes formas, a gestão da rede dos polos de apoio, até a
avaliação dos processos educacionais pelos profissionais envolvidos.
O documento norteador da EaD na UFSCar, a Portaria GR nº 1502, de
23 de outubro de 2012 (UFSCAR, 2012), que “dispõe sobre a política de
Educação a Distância (EaD) da Universidade Federal de São Carlos”, tem
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como base legal o Decreto Federal 5 622/200527. Não está atualizado pela
norma vigente, o Decreto Federal 9057/2017, em particular no que incide
sobre os formatos e modelos acadêmicos e pedagógicos, bem como na
possível oferta na pós-graduação stricto e lato sensu na modalidade.
A trajetória da oferta oficial de cursos superiores pela UFSCar na
modalidade se inicia oficialmente com a edição da Resolução ConsUni
nº 520, de 7 de julho de 2006 (UFSCAR, 2006), que aprova a
participação da UFSCar no Programa Universidade Aberta do Brasil UAB e cria os cursos de graduação em educação a distância de
Bacharelados em Educação Musical, em Sistemas de Informação e em
Engenharia Ambiental; de Licenciatura em Pedagogia e de Tecnologia
Sucro-Alcooleira. A página da UFSCar na Universidade Aberta do
Brasil – UAB apresenta informações sobre a participação da
Universidade no programa (Vide print de tela a seguir)28.
Figura 1: Print de tela da página da UFSCar no site da UAB

Na Portaria GR 1502/2012, por exemplo, “Educação a Distância (EaD) é
caracterizada como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica
nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos”. Esta
caracterização reproduz o caput do artigo 1º do Decreto Federal 5 622/2005.
28 Disponível em http://uab.educacaoaberta.org/, acesso em 17 de julho de 2019.
Sobre a trajetória da implantação da EaD na UFSCar, vide também: MILL, 2013;
BIANCHI, 2013; OLIVEIRA, 2010.
27
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A UFSCar faz equivaler os cursos a distância aos presenciais, em
reforço da correspondência da formação e da sua respectiva
certificação. Assim, no processo formativo prescreve que “a oferta de
cursos na modalidade de educação a distância deverá garantir ao
aluno a equivalência quanto ao desenvolvimento do conteúdo, das
competências e das habilidades existentes na modalidade presencial”.
Quanto à certificação, determina que “na emissão e no registro de
diplomas e certificados de cursos na modalidade de educação a
distância expedidos pela Universidade não haverá distinção da
modalidade” (UFSCAR, 2012, artigos 8º e 9º)29.

Neste texto, no modelo organizacional descreve-se a
estrutura administrativa, acadêmica e pedagógica de gestão e
apoio às atividades de EaD na UFSCar, pelas competências de
seus órgãos. Acrescentamos uma breve exposição dos polos de
educação a distância para compreender a capilaridade virtual
na oferta dos cursos, a extensão da infraestrutura institucional
a partir da sede e os mecanismos de controle acadêmico,
administrativo e didático.
A descrição do modelo pedagógico aborda aspectos
acadêmicos, didáticos e de organização curricular com base em
documentos oficiais da Universidade e trabalhos publicados por
docentes da Instituição, envolvidos na modalidade. A descrição
ainda se serve do projeto pedagógico do curso de especialização
em Educação e Tecnologias, na modalidade EaD.
O modelo tecnológico apresenta o Ambiente Virtual de
Aprendizagem - AVA na Plataforma Moodle com seus recursos e
ferramentas e o serviço de Webconferência da Universidade,
como expediente complementar para a modalidade.

Essa equiparação plena é objeto de preocupação no PDI da Universidade: “Como
garantir cursos na modalidade à distância com o mesmo nível de qualidade dos
presenciais? Como garantir a inserção plena dos estudantes da modalidade à
distância nas atividades universitárias? Como articular os processos de ensino e
aprendizagem presencial e a distância?” (UFSCAR. 2013, p. 17).
29
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1.2. A oferta de cursos de especialização em EaD na UFSCar
Na UFSCar, os cursos de especialização30 e aperfeiçoamento
profissional (pós-graduação lato senso), de atualização científica, de
extensão universitária, de extensão cultural e artística, são classificados
como “atividades de extensão universitária” e estão vinculados à PróReitoria de Extensão – PROEX (UFSCAR, 2016, artigo 11). As atividades
de extensão são regidas pelo Regimento Geral de Extensão da UFSCar.
O Regimento de Extensão assinala que
os programas, projetos e atividades de extensão da UFSCar poderão ser
desenvolvidos com o apoio de fundação de apoio regularmente
constituída e credenciada para esta finalidade, inclusive na gestão
administrativa e financeira estritamente necessária à sua execução,
mediante celebração de contratos, convênios ou ajustes com objetos
específicos e prazo de vigência determinado, após aprovação do CoEx
(UFSCAR, 2016, artigo 34).

Essa permissão possibilita que os cursos sejam financiados pelos
alunos, como se verá adiante.
No site da Universidade, são divulgados os cursos de pósgraduação lato sensu, desenvolvidos na modalidade EaD: cinco de
especialização (Gestão Pública, Mídia na Educação, Educação e
Tecnologias, Ensino de Filosofia e Ensino de Matemática no Ensino
Médio) e um de aperfeiçoamento (Letramento para o Estudante com
Deficiência). A seguir, incluímos print de tela da página de divulgação
dos cursos.

Os cursos de especialização são definidos como os cursos que “visam a aprofundar
o conhecimento e a capacidade de trabalho em um assunto, tema ou campo de
atuação particular. Enfatizam a aquisição de conhecimentos e habilidades
especializados e aprofundados, mas restritos a um objeto específico e para capacitar
um agente a lidar melhor com esse objeto” (UFSCAR, 2016. Anexo da Resolução CoEx
nº 03/2016, item I, inciso V).
30
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Figura 2: Print de tela da página de divulgação dos cursos de especialização
e aperfeiçoamento em EaD da UFSCar

Fonte: Reproduzido de http://www.sead.ufscar.br/cursos/especializacao/

No Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação
Superior - Cadastro e-MEC31 constam os seguintes status dos cursos
de especialização assinalados:
Quadro 1. Status dos cursos de especialização em EaD da UFSCar no
Cadastro e-MEC.
Curso: Educação e Tecnologia
Carga horária: 360 Horas
Duração: 23 (meses)
Periodicidade de oferta: Eventual
Data de início da oferta: 10/07/2016
Quantidade de vagas: 150
Data do Documento de Criação do Curso: 18/12/2015
Situação de Funcionamento Atual: Ativo
Curso: Ensino de Matemática no Ensino Médio
Carga horária: 360 Horas
Duração: 21 (meses)
Periodicidade de oferta: Eventual
31

Consulta realizada em 18 de junho de 2019 no site http://emec.mec.gov.br/
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Data de início da oferta: 27/10/2014
Quantidade de vagas: 240
Data do Documento de Criação do Curso: 27/10/2014
Situação de Funcionamento Atual: Desativado
Curso: Gestão Pública
Carga horária: 480 Horas
Duração: 17 (meses)
Periodicidade de oferta: Eventual
Data de início da oferta: 04/03/2013
Quantidade de vagas: 160
Data do Documento de Criação do Curso: 04/03/2013
Situação de Funcionamento Atual: Ativo
Curso: Ensino de Filosofia
Carga horária: 360 Horas
Duração: 19 (meses)
Periodicidade de oferta: Eventual
Data de início da oferta: 01/03/2013
Quantidade de vagas: 450
Data do Documento de Criação do Curso: 07/11/2013
Situação de Funcionamento Atual: Ativo
Curso: Mídias na Educação
Carga horária: 360 Horas
Duração: 14 (meses)
Periodicidade de oferta: Eventual
Data de início da oferta: 10/12/2016
Quantidade de vagas: 120
Data do Documento de Criação do Curso: 18/12/2015
Situação de Funcionamento Atual: Ativo
Fonte: Cadastro e-MEC

1.3.Modelo Organizacional: gestão
Além da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, para o
desenvolvimento da gestão das atividades de EaD, a UFSCar instituiu
dois outros órgãos: o Conselho de Educação a Distância - CoEaD e a
Secretaria Geral de Educação a Distância – SeaD.
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Ao CoEaD compete propor e acompanhar a execução da política de
educação a distância efetivada pela Secretaria Geral de Educação a
Distância (SEaD). Na sua composição, conta, entre seus membros, além do
responsável pela SEaD, com outros gestores ligados à área e
representantes dos docentes, funcionários técnico-administrativos e
alunos32. A Secretaria Geral de Educação a Distância se apresenta como o
órgão responsável por executar as políticas de EaD da Instituição e por
apoiar os diversos setores da Universidade no desenvolvimento e na
implementação de ações nas modalidades de educação a distância e
híbrida, de modo a garantir a qualidade dos processos de ensino e
aprendizagem e o desenvolvimento de propostas educacionais
inovadoras, a partir da integração das tecnologias de informação e
comunicação na educação (UFSCAR, 2012, artigo 12).

A SEaD integra a gestão da Universidade, como “órgão de apoio
acadêmico diretamente vinculado à Reitoria da UFSCar, que tem por
finalidade executar as políticas e apoiar o desenvolvimento de ações
de educação a distância” (UFSCAR, 2011, artigo 1º). Essa Secretaria
comparece na estrutura administrativa da Universidade no mesmo
nível hierárquico de outras Secretarias Gerais (Informática, Relações
Internacionais, Planejamento e Desenvolvimento Institucionais,
Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, Gestão Ambiental e
Sustentabilidade) e ao lado das Pró-Reitorias de Administração,
Gestão de Pessoas, Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e
Assuntos Comunitários e Estudantis), das Prefeituras dos campi (São
Carlos, Araras, Sorocaba, Lagoa do Sino) e de outros órgãos
(Coordenadoria de Comunicação Social, Sistema Integrado de
Bibliotecas, Agência de Inovação, Escritório de Desenvolvimento
Físico, Hospital Universitário e Fundação de Apoio Institucional).
A SEaD é constituída por:
✓ uma Coordenadoria de Processos de Ensino-Aprendizagem
(CoPEA), “responsável por auxiliar o desenvolvimento e a
implementação pedagógica dos processos de ensino-aprendizagem
de projetos de EaD, especialmente os relacionados ao planejamento,
acompanhamento e avaliação”;
✓ uma Coordenadoria de Inovações em Tecnologias na Educação
(CITE), responsável pelo gerenciamento da infraestrutura tecnológica de
A composição do CoEaD/UFSCar está explicitada na Portaria GR nº 1502/12, de 23
de outubro de 2012, artigo 11.
32

RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

109

apoio aos cursos a distância, colaboração com a elaboração, produção,
validação e distribuição de materiais educacionais em diferentes mídias e
pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para a EaD;
✓ uma Coordenadoria de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
Profissional em EaD (CoDAP), “responsável por organizar, propor,
executar e acompanhar iniciativas de formação para profissionais” da
Universidade para “utilizar as TDIC em atividades educacionais, [...]
por meio de cursos, oficinas e atendimentos individualizados”;
✓ uma Coordenadoria de Relações Institucionais (CoRI),
“responsável por avaliar as condições de oferta dos cursos, visitas
técnico-administrativas nos polos, além de definir parâmetros de
qualidade para o bom andamento de um curso a distância nos
municípios candidatos a polos da UFSCar”;
✓ uma Coordenadoria de Administração e Planejamento
Estratégico (CAPE), “responsável por auxiliar a SEaD em sua
organização administrativa e no gerenciamento dos recursos
humanos a ela vinculados, em sua inter-relação entre UFSCar e a
Capes, reitoria e outros órgãos de fomento e de gestão de EaD”
(UFSCAR, 2012, artigos 3º a 11)33.
Um rápido adendo para informar sobre o financiamento dos
cursos, em particular da Especialização em Educação e Tecnologias:
na página de divulgação do curso, a UFSCar esclarece que “o Curso de
Especialização em Educação e Tecnologias não possui financiamento
governamental, sendo necessário que os estudantes paguem pela
oferta dos componentes curriculares”. Ao tratar do “Investimento do
estudante”, a proposta pedagógica do curso avisa que “a composição
dos custos do curso será feita em função da matriz curricular
escolhida pelo estudante, pois o pagamento será feito para cada
componente curricular escolhido, considerando o tipo de oferta
escolhido (presencial, virtual ou híbrido)”. Esclarece a Universidade
que “o investimento do estudante será feito por demanda/consumo”
(UFSCAR, 2019, p. 12). Em seguida, incluímos print de tela com os
valores, parcelas e descontos para pagamento do curso:

As atribuições e competências de cada coordenadoria estão detalhadas na
Resolução CoAd nº 013, de 18 de março de 2011. Neste texto, as responsabilidades
da Secretaria Geral de Educação a Distância e das suas coordenadorias são transcritas
de http://www.sead.ufscar.br/coordenadorias/.
33
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Figura 3: Print de tela sobre financiamento do curso de especialização em
Educação e Tecnologias

Fonte: Reproduzido de http://edutec.ead.ufscar.br/index.php/
investimento/, acesso em 12 de julho de 2019.

Na página virtual de divulgação do curso, está informada a
possibilidade de bolsas parciais (e, excepcionalmente, de bolsa
integral) a professores da rede pública de educação básica, servidores
da UFSCar e a desempregados.
1.4. Modelo Organizacional: polos de educação a distância
No arranjo institucional e pedagógico da EaD no Brasil, os polos
de educação a distância desempenham várias funções além daquelas
explicitamente previstas nos documentos legais, de apoio didáticoacadêmico aos alunos. Os polos também ampliam o território de
abrangência das instituições educacionais; para as instituições,
constituem locais de “captação de matrículas” e de controle
administrativo e acadêmico para a sede. Convém destacar que os
polos de apoio tornam possível que alunos residentes em locais
distantes da sede da instituição possam se matricular e frequentar o
curso.
Para a UFSCar, o polo de apoio presencial é uma “unidade
operacional dotada de infraestrutura física, tecnológica e pedagógica
para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e
administrativas”, em especial responsável pelo “acompanhamento e a
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orientação de estudos, as práticas laboratoriais, as atividades e
avaliações presenciais”34. Deve dispor de uma estrutura mínima
composta de: “sala para secretaria acadêmica, sala para coordenação,
sala para tutores presenciais, sala para professores, sala de aula
presencial, laboratório de informática e biblioteca”, a ser
“complementada, na dependência dos projetos pedagógicos dos
cursos (PPC) a serem oferecidos, especialmente em relação à
necessidade de laboratórios de ensino”. Os polos podem ser
instalados e mantidos mediante parcerias, com a “celebração de
convênios, acordos, contratos ou outros instrumentos similares com
entes federativos, instituições públicas, privadas e do terceiro setor
para a oferta articulada ou em regime de colaboração de cursos na
modalidade de educação a distância” (UFSCAR, 2012, artigos 4º a 6º).
A UFSCar entende que, na sua EaD, “o estudante pode estar
distante da universidade formadora, mas não do seu polo de apoio
presencial”, que, portanto, deve estar preparado “a fim de oferecer a
infraestrutura necessária para o desenvolvimento de todas as
atividades didático-pedagógicas previstas nos cursos” (OTSUKA;
LIMA; MILL, 2013, p. 39-40)35.
Esta definição de polo de educação a distância muito se assemelha àquela disposta
no Decreto Federal 5622/2005 (“polos de educação a distância, entendidos como
unidades operativas, no País ou no exterior, que poderão ser organizados em conjunto
com outras instituições, para a execução descentralizada de funções pedagógicoadministrativas do curso, quando for o caso”), na redação original do Decreto (BRASIL,
2005, artigo 12, inciso X, alínea c). Na redação vigente do Decreto Federal 9057/2017,
“o polo de educação a distância é a unidade descentralizada da instituição de educação
superior, no País ou no exterior, para o desenvolvimento de atividades presenciais
relativas aos cursos ofertados na modalidade a distância” com “infraestrutura física,
tecnológica e de pessoal adequada aos projetos pedagógicos dos cursos ou de
desenvolvimento da instituição de ensino” (BRASIL, 2017, artigo 5º).
35 Na oferta dos cursos vinculados à UAB, “os polos são mantidos pelas prefeituras
com o apoio do Ministério da Educação (MEC) e devem possuir laboratórios de
informática com acesso à internet, laboratórios de ensino, biblioteca, sala de
webconferência, salas de aula e de estudos. Os polos contam com um coordenador,
secretária, tutores presenciais (um para cada 30 estudantes/curso), técnicos de
informática e técnicos de laboratório (no caso de disciplinas que exijam laboratório
de ensino, como Física, Química, dentre outras) ” [OTSUKA, LIMA, MILL, 2013, p. 40].
Segundo o PDI 2013-2017, “no que se refere à Educação a Distância, a oferta de
condições da estrutura física é de responsabilidade dos Polos de Apoio Presencial e
são acordadas entre a universidade e os municípios por intermédio do instrumento
de convênio assinado entre os dirigentes das instituições. Cada polo deve manter suas
34
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A UFSCar possui quatro campi: São Carlos, Araras e Sorocaba e
Lagoa do Sino36, que podem funcionar como polos de apoio ou de
oferta. No site da Universidade37 estão indicados 24 polos de
educação a distância, distribuídos pelo Estado de São Paulo e em
outros estados da Federação38:
• Estado de São Paulo: Apiaí, Araras, Bálsamo, Barretos, Cubatão,
Franca, Guarulhos, Igarapava, Itapecerica da Serra, Itapetininga,
Itapevi, Jales, Jandira, Jau, Osasco, São Carlos, São José dos Campos,
Tarumã;
• Estado da Bahia: Senhor do Bonfim;
• Estado de Goiás: Catalão;
• Estado do Paraná: Pato Branco;
• Estado do Rio de Janeiro: Iguaba Grande e São José do Vale do
Rio Preto;
•Estado do Rio Grande do Sul: Itaqui39.
A norma vigente (Portaria Normativa MEC 11, de 20 de junho de
2017) estabelece que as instituições universitárias, credenciadas para
a oferta de cursos superiores a distância, disponham de autonomia
para criar polos EaD por ato próprio, observando os quantitativos
vinculados a resultado do conceito institucional mais recente obtido
(BRASIL, 2017e, artigo 12)40.
instalações físicas adequadas para assegurar a necessária acessibilidade e a utilização
por pessoas com necessidades especiais” (UFSCAR,2019, p. 49).
36 Vide https://www2.ufscar.br/a-ufscar. O campus de Lagoa do Sino está localizado
no Município de Buri (SP), em uma fazenda de 643 hectares, recebida em doação do
escritor Raduan Nassar (Vide https://www.lagoadosino.ufscar.br/o-campus).
37 Vide http://www.sead.ufscar.br/polos/. Nesta página, o polo é entendido como
“local de encontro onde acontecem os momentos presenciais, o acompanhamento e
a orientação para os estudos, as práticas laboratoriais e as avaliações presenciais. O
objetivo dos polos é oferecer o espaço físico de apoio presencial aos alunos da sua
região, mantendo as instalações físicas necessárias para atender aos alunos em
questões tecnológicas, de laboratório, de biblioteca, entre outras”.
38 A UFSCar, tal como a Universidade Estácio de Sá, não tem restrição regional para
instalação de polos de apoio no território nacional, pela outorga que lhe concede sua
autonomia legal. A ação do IFSP está circunscrita ao Estado de São Paulo.
39 Na página da UFSCar na UAB estão listados 31 polos (Vide http://uab.educacao
aberta.org/, acesso em 19 de julho de 2019). Conquanto instituição credenciada para
oferta de EaD, a UFSCar dispõe de autonomia para criação, instalação e extinção de
polos de educação a distância.
40A norma ainda fixa em seu artigo 11: “O polo EaD deverá apresentar identificação
inequívoca da IES responsável pela oferta dos cursos, manter infraestrutura física,
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1.5. Modelo Pedagógico
O modelo de EaD da UFSCar, segundo Otsuka, Lima e Mill (2013,
p. 33), foi construído levando em conta algumas características e as
possibilidades da modalidade: “distância física entre estudantes e
professores, a comunicação mediada por recursos tecnológicos, a
docência compartilhada entre diferentes atores e a flexibilização do
tempo e espaço”.
A descrição do modelo pedagógico – que envolve aspectos
acadêmicos, didáticos e de organização curricular – tem como
referência o trabalho de Otsuka, Lima e Mill (OTSUKA; LIMA; MILL,
2013), o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI/MEC 2013 –
2017 da Universidade (UFSCAR, 2014), as informações sobre os
cursos de pós-graduação lato sensu em EaD - em especial curso de
Especialização em Educação e Tecnologias -- divulgadas nos sites da
UFSCar (http://www.sead.ufscar.br/cursos/ especializacao/) e da
UAB (http://uab.educacaoaberta.org/). A escolha do curso de
Especialização em Educação e Tecnologias se justifica pelo caráter
inovador da proposta pedagógica e, potencialmente, por designar
uma referência para a oferta de pós-graduação lato sensu a distância
no Brasil, conquanto constitui uma “proposta de formação aberta,
flexível, híbrida e integrada” (UFSCAR, 2019, p. 3).
O projeto pedagógico do curso de Especialização em Educação e
Tecnologias informa que o curso é
...destinado a profissionais, graduados em qualquer área de atuação,
interessados na melhor compreensão das particularidades da relação
entre a Educação e as Tecnologias, seja na forma presencial ou a distância.
A formação promoverá a construção de conhecimentos envolvidos na
incorporação de tecnologias diversas no contexto educacional,
considerando a perspectiva da produção e/ou do uso das tecnologias e
materiais didáticos, do ensino-aprendizagem, das linguagens midiáticas
etc. A proposta busca atender aos educadores e demais profissionais
tecnológica e de pessoal adequada ao projeto pedagógico dos cursos a ele vinculados,
ao quantitativo de estudantes matriculados e à legislação específica, para a realização
das atividades presenciais, especialmente: I - salas de aula ou auditório; II laboratório de informática; III - laboratórios específicos presenciais ou virtuais; IV sala de tutoria; V - ambiente para apoio técnico-administrativo; VI - acervo físico ou
digital de bibliografias básica e complementar; VII - recursos de Tecnologias de
Informação e Comunicação -TIC; e VIII - organização dos conteúdos digitais”.
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graduados e/ou interessados na temática, seja na educação básica,
superior, corporativa ou autônomos (UFSCAR, 2019, p. 5).

A configuração flexível, aberta e integrada do curso permite
alternativas para trajetórias de formação e certificações. No âmbito
da pós-graduação permite a escolha do itinerário de formação,
considerado o leque dos 60 componentes curriculares ofertados e a
modalidade de curso e respectivas certificações (especialização,
aperfeiçoamento ou extensão). Na Especialização, os componentes
estão classificados em obrigatórios, optativos e livres para cada
habilitação de especialista, observada a distribuição seguinte:
Figura 4: Print de tela sobre classificação de componentes para
integralização de habilitação de Especialização em Educação e Tecnologias

Fonte: Reproduzido de UFSCAR, 2019, p. 8.

O Curso permite as várias certificações, de acordo com o
itinerário de formação realizado pelo aluno:
➢ Especialização em Educação e Tecnologias (carga horária de
400 horas mais trabalho de conclusão de curso) em uma ou mais das
seguintes habilitações: Design Instrucional (Projeto e Desenho
Pedagógico), Docência na Educação a Distância, Gestão da Educação a
Distância, Produção e Uso de Tecnologias para Educação, Recursos de
Mídias na Educação;
➢ Aperfeiçoamento (carga horária mínima de 180 horas e 9 ou
mais componentes);
➢ Extensão (carga horária mínima de 60 horas e 3 ou mais
componentes.
A flexibilidade pedagógica, eleita como princípio básico do curso, se
assenta na composição e distribuição dos componentes na organização
curricular. Os componentes curriculares do curso, estruturados em
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pequenas unidades de 20 horas, possibilitam ao estudante compor sua
matriz curricular e escolher seu itinerário de formação.
Os cursos de especialização a distância estão organizados de
modo a tornar possível que o aluno opte por fazer o curso na forma
presencial, a distância ou de forma híbrida. Em cada unidade
curricular estão previstas atividades virtuais e presenciais. A maior
parte das atividades virtuais são assíncronas, em que os
“participantes não precisam estar on-line ao mesmo tempo para o seu
desenvolvimento. São mais flexíveis em relação ao tempo e são
desenvolvidas por meio de ferramentas de comunicação assíncrona”,
como, por exemplo, “entrega de tarefas, elaboração colaborativa de
documentos em wikis, participação em debates (em fóruns), relatos e
reflexões (em diários) etc.”. Nas atividades virtuais síncronas, os
estudantes podem escolher o local, mas “precisam estar on-line ao
mesmo tempo para o seu desenvolvimento [...] e são desenvolvidas
por meio de ferramentas de comunicação síncrona”, a exemplo da
“discussão em chats, participação em webconferências (seminários,
aulas de dúvidas, mesas redondas, reuniões etc.), plantão de dúvidas
(chats ou comunicadores instantâneos)” (OTSUKA; LIMA; MILL, 2013,
p. 38-39). A opção pela forma a distância, entretanto, exige que o
estudante, ao longo do curso, participe ao menos de dois encontros
presenciais (um encontro ao longo do curso e ao último encontro para
apresentação do TCC), que podem ser realizados nos polos de apoio.
Além da possibilidade de escolha sobre a forma presencial ou a
distância, o Proposta Pedagógica assinala a “redundância de recursos
/estratégias”, que permite ao aluno liberdade de escolha de formação
e diferentes opções de aprendizagem, viabilizadas pela diversidade
de componentes curriculares, materiais de estudos, de mídias de
suporte aos conteúdos, de estratégias pedagógicas, de tempo e
lugares de aprendizagem, de tipos e formas de avaliação de
desempenho etc. (UFSCAR, 2019, p. 10-11).
Otsuka, Lima e Mill apontam que os materiais educacionais dos
cursos da modalidade EaD da UFSCar “são compostos de diferentes
mídias – textos, ilustrações, áudios, vídeos, animações e simulações,
distribuídos por meio de diferentes tecnologias: virtual (ambiente
virtual de aprendizagem), digital (CD, DVD), impressa (livros, guias),
móvel (celular, MP3 e MP4 player)” (OTSUKA; LIMA; MILL, 2013, p.
42). A provisão da diversidade de recursos educacionais (mídias e
tecnologias) pretende favorecer os diversos estilos de aprendizagem
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dos alunos. A produção do material didático envolve várias etapas
(planejamento, elaboração, produção, avaliação e distribuição dos
educacionais); os professores responsáveis
contam com o apoio da equipe multidisciplinar da SEaD. Essa equipe é
composta de pedagogos, projetistas educacionais, linguistas,
diagramadores, ilustradores, webdesigners e profissionais de
audiovisual e de computação, totalizando, aproximadamente, 120
profissionais, que trabalham de forma integrada, em um processo
coordenado pela Cite (Coordenadoria de Inovações em Tecnologias na
Educação) e pela CoPEA (Coordenadoria de Processos de Ensino e
Aprendizagem) da SEaD. A cada nova oferta, o material passa por
adequações com base em avaliações e na experiência prática do
docente com os estudantes. Participam conjuntamente dessa avaliação
da disciplina, durante a sua oferta e depois dela, o professor
coordenador de disciplina, os tutores virtuais e presenciais, os
estudantes, a coordenação do curso e as coordenadorias SEaD/Copea e
SEaD/Cite (OTSUKA; LIMA; MILL, 2013, p. 43).

O PDI 2013-2017 informa ainda que, para os cursos a distância,
além do material audiovisual, concorre a produção de material
mediante publicações pela Editora da Universidade Federal de São
Carlos (EDUFSCar), “reunidas na Coleção UAB, que tem mais de
quarenta títulos, distribuídos gratuitamente aos(às) estudantes dos
cursos a distância e com acesso por meio da Livraria aos (às) demais
estudantes da Universidade” (UFSCAR, 2014, p. 45)41.
A página da UFSCar no site da UAB informa que “muitos dos materiais produzidos
estão disponíveis no repositório da UAB (SisUAB) repositório Livre Saber, inclusive os
produzidos pelo Laboratório de Objetos de Aprendizagem” (Vide http://uab.
educacaoaberta.org/, acesso em 18 de julho de 2019). O PDI 20134-2017 assinala
também que “além da Coleção UAB, a EDUFSCar tem lançado publicações, muitas
vezes em coedições, divulgando o conhecimento produzido na Instituição, o que
inclui os de natureza didático-pedagógica. Dentre essas publicações, pode ser citada
a Série Apontamentos, que tem os seguintes objetivos: Atender aos (às)
professores(as) da UFSCar que desenvolveram material didático para disciplinas de
graduação ou pós-graduação; Incentivar o(a) professor(a) a publicar seus textos e
protegê-los por meio do registro na Biblioteca Nacional, por meio do ISBN e do
depósito legal; Inibir a reprodução do material xerox; Oferecer aos (às) estudantes
material de qualidade com baixo custo” (UFSCAR, 2014, p. 45).
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No curso de Especialização em Educação e Tecnologias, o aluno
pode acessar uma diversidade de materiais didáticos e suportes
midiáticos: o conteúdo de cada componente curricular é
organizado e sistematizado em, no mínimo, quatro (4) tipos de
materiais didáticos ou suportes midiáticos, de modo a promover uma
interação mais efetiva entre estudante-conteúdos e entre estudanteseducadores. Para cada componente curricular, estão previstos os
seguintes tipos de materiais didáticos: Ambiente virtual de
aprendizagem (Moodle); Guia de estudos multimídia (e-book);
Videoaulas; Webconferência; Outros materiais complementares podem
ser adotados, a critério do docente e em função da natureza dos
conteúdos” (UFSCAR, 2019, p. 10).

Na oferta a distância, segundo o projeto pedagógico, estão
envolvidos diferentes profissionais que formam uma
equipe polidocente, composta por docente-autor, docente-formador,
docentes-tutores, [...] além de contar com o apoio de outros
especialistas, como o projetista educacional, editores de ambiente
virtual de aprendizagem etc. Cada componente curricular será
ministrado por um professor, responsável pela concepção, adequação
e validação dos materiais didáticos e atividades pedagógicas. Esse
educador também fará a coordenação da oferta do conteúdo em
parceria com os tutores do componente curricular. A oferta do
componente curricular será pedagogicamente acompanhada por um
grupo de tutores, especializados no conteúdo, numa relação média de
50 alunos por tutor” (UFSCAR, 2019, p. 10).

A seguir transcrevemos uma descrição dos profissionais (e
nomenclaturas adotadas), com indicação das suas atribuições, envolvidos
no processo de ensino a distância da UFSCar, nos cursos de graduação a
distância, conforme Otsuka, Lima e Mill (2013, p. 36-38)42:
1.No processo de ensino:
• Professores: são os responsáveis por planejar e preparar uma
disciplina (materiais didáticos, atividades e dinâmicas), coordenar

A Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, que regulamenta as diretrizes
para concessão e pagamento de bolsas aos participantes da preparação e execução
dos cursos e programas de formação superior, inicial e continuada no âmbito do
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em seu artigo 4º, lista os profissionais
de EaD e apresenta uma breve descrição de seus papeis respectivos (CAPES, 2016).
42
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continuamente a equipe de tutores virtuais e presenciais ao longo de
sua oferta, bem como acompanhar e orientar os processos de ensinoaprendizagem, fazendo ajustes sempre que necessário.
• Tutores virtuais: são os responsáveis por acompanhar e orientar os
processos de ensino-aprendizagem de um grupo de 25 a 30 estudantes43
ao longo de uma disciplina, por meio do ambiente virtual de aprendizagem
da disciplina [...]. Esse modelo de tutoria virtual possibilita um
acompanhamento contínuo e bastante próximo do processo de
aprendizagem de cada estudante. A equipe de tutores virtuais da UFSCar é
composta de profissionais altamente qualificados, a maioria com pós-graduação concluída (ou em andamento) na área específica.
• Tutores presenciais: são os responsáveis pelo acompanhamento dos
estudantes no polo de apoio presencial, auxiliando em orientações
técnicas, na organização para os estudos e na realização de atividades
presenciais. São, também, responsáveis por acompanhar o aluno no
ambiente virtual, apoiando-o na sua organização pessoal para os
estudos, mantendo uma comunicação contínua com o professor e
tutores virtuais, e sendo um parceiro integrado à proposta de cada
disciplina e do curso.
2. Na gestão:
• Coordenador e vice-coordenador: são os responsáveis por articular,
integrar e acompanhar a equipe de professores durante o processo de
planejamento, preparação e oferta das disciplinas (em conjunto com a
Secretaria Geral de Educação a Distância – SEaD-UFSCar), estabelecer um
canal de comunicação com os estudantes para o acompanhamento de suas
dificuldades, acompanhar e orientar a supervisão de tutoria, a
administração e a secretaria do curso, realizar reuniões com professores,
estudantes e tutores, visitar os polos, dentre outras atividades importantes
para a construção de um curso de boa qualidade.
• Supervisor de tutoria: é o responsável por apoiar professores no
acompanhamento e na orientação de tutores virtuais. O papel desse
ator é fundamental para apoiar a coordenação do curso e os
professores em um mapeamento da atuação dos tutores e para
gerenciar o pagamento de bolsas. O supervisor também estabelece um
importante canal de comunicação com os estudantes, por meio do
fórum ‘Fale com o Supervisor de Tutoria’, facilitando a identificação de
problemas relacionados à tutoria nas disciplinas.
Nos cursos de especialização em EaD, o tutor virtual é responsável por um grupo
de 50 alunos: “A oferta do componente curricular será pedagogicamente
acompanhada por um grupo de tutores, especializados no conteúdo, numa relação
média de 50 alunos por tutor” (UFSCAR, 2019, p. 10).
43
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•Administrador: é o responsável por apoiar a coordenação do curso em
atividades administrativas, como a elaboração de calendário de
disciplinas e atividades presenciais, o acompanhamento da produção
de materiais para as disciplinas, a administração de pagamento de
bolsas para os professores, entre outras atividades.
•Secretário: é o responsável por auxiliar a coordenação de curso, os
professores e os estudantes em demandas como o envio e recebimento de
provas, o envio de materiais didáticos e de comunicados aos professores e
aos estudantes, o agendamento de reuniões, o acompanhamento da sala
virtual da coordenação do curso, entre outras atividades.
•

O modelo de EaD da UFSCar enfatiza o “acompanhamento
contínuo dos processos de ensino-aprendizagem”. Os tutores virtuais
e professores “observam e orientam os estudantes nas atividades
virtuais”; os tutores presenciais “acompanham as atividades
presenciais”. Aos tutores virtuais cabe acompanhar “o
desenvolvimento de cada atividade por meio do ambiente virtual de
aprendizagem, orientando, avaliando e fornecendo feedbacks que
auxiliem os estudantes no processo de aprendizagem”. Geralmente,
em cada unidade de aprendizagem de uma disciplina é instalado um
“fórum de dúvidas, por meio do qual os estudantes devem
compartilhar suas dúvidas e descobertas. [...] Os tutores virtuais
acompanham os fóruns de dúvidas diariamente, orientando e
apoiando os estudantes” (OTSUKA; LIMA; MILL, 2013, p. 45).
Na avaliação de desempenho do aluno no curso de especialização
a distância de Educação e Tecnologias são considerados: “atividades
avaliativas no ambiente virtual ou em sala de aula; avaliações
objetivas e/ou dissertativas (provas e similares); elaboração e
apresentação de trabalhos específicos; trabalho de Conclusão de
Curso; apresentação pública do Trabalho de Conclusão de Curso”. Nos
componentes curriculares cursados a distância,
a frequência será computada considerando o tempo estimado de
realização das atividades virtuais. Para o aluno obter a aprovação,
necessitará participar ao menos 75% nas atividades indicadas pelo
professor no ambiente virtual (que pode incluir desde leituras, assistir
vídeos, até realizar tarefas, entre outros) [...] O estudante optará pela
data de realização da avaliação presencial final do componente
curricular entre algumas opções oferecidas pelo curso. A avalição
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presencial final deverá compor pelo menos 25% da média final do
estudante, conforme a legislação (UFSCAR, 2019, p. 11).

O projeto pedagógico do curso esclarece que “nas ofertas virtuais,
está previsto um processo avaliativo diversificado, com proposta
formativa e ao longo da oferta do curso, explorando a estratégia da
avaliação colaborativa, por pares” e que “parte das avaliações será
realizada no ambiente virtual de aprendizagem, incluindo atividades de
participação e recuperação” (UFSCAR, 2019, p. 12).
1.6. Modelo tecnológico
Os cursos e atividades em EaD desenvolvidos pela UFSCar estão
inseridos em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) próprio e
estruturados na Plataforma Moodle. Segundo o PDI 2013-2017, o
software Moodle foi escolhido44 e é utilizado pela Universidade por
“produzir e gerenciar atividades educacionais baseadas na Internet
e/ou intranet, desenvolvido para ajudar os educadores a obter alto
padrão de qualidade em atividades educacionais on-line que
desenvolvem”; além disso, é “um sistema de gerenciamento de
atividades educacionais que visa a criação de comunidades online em
ambientes virtuais para aprendizagem, nos quais é possível
disponibilizar atividades e materiais didáticos” (UFSCAR, 2014, p. 45).
O projeto pedagógico registra que cada componente curricular
dispõe de uma sala específica, configurada no AVA, na “qual os alunos,
tutores e professores vão interagir, havendo um encontro presencial
(semestral, anual ou ao final do curso) para a realização das
atividades avaliativas das ofertas de componentes a distância”
(UFSCAR, 2019, p. 10). No Ambiente Virtual de Aprendizagem de cada
disciplina são “desenvolvidas as atividades de aprendizagem virtuais,
estabelecidos os canais de comunicação e disponibilizados materiais
educacionais em diferentes formatos” (OTSUKA; LIMA; MILL, 2013, p.
43). Segundo o PDI 2013-2017 (UFSCAR, 2014), o Moodle oferece
várias de ferramentas pedagógicas, para o desenvolvimento de
Segundo Otsuka, Lima e Mill (2013, p. 45), a adoção do AVA Moodle pela UFSCar se
deveu aos “seguintes aspectos: distribuição como software livre, comunidade ativa,
facilidade de acesso à documentação e um amplo conjunto de ferramentas síncronas
e assíncronas que possibilita o desenvolvimento de atividades individuais ou em
grupo, explorando diferentes estratégias pedagógicas”.
44
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atividades de interação (produção e avaliação) coletiva (fórum de
discussão, chat, wiki, glossário e base de dados) e para o
desenvolvimento de atividades de interação (produção e avaliação)
individual (tarefas, questionários e diário).
O Moodle disponibiliza outras ferramentas de interesse do aluno:
Calendário (apresentação de atividades virtuais programadas dos
componentes que o aluno está matriculado por determinado
período); Notas (quadro de notas, contendo as notas atribuídas até o
momento de cada estudante); relatórios com informações
participação em atividades de disciplinas em andamento. O AVA
hospeda ainda salas virtuais: Sala-geral da coordenação do curso
(com informações gerais sobre o curso e de interesse de toda a
comunidade do curso como o projeto pedagógico, calendário, normas
acadêmicas e outros documentos de orientações gerais, links para
acesso aos componentes etc.); Sala de apoio aos professores
(destinada à interação entre os professores e a equipe da coordenação
do curso, com compartilhamento dos planos de ensino, mapas de
atividades e materiais didáticos); Sala de apoio aos tutores (reservada
para o apoio ao trabalho desenvolvido pela supervisão de tutoria com
os tutores virtuais e presenciais); Sala do centro acadêmico do curso
(de interação dos estudantes).
O serviço de Webconferência foi implantado na UFSCar,
inicialmente, com o apoio da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), por meio
do Conferência Web (RNP) em 2010, com um servidor de base no
software Adobe Connect. A webconferência é utilizada de forma
complementar, destinada à interação sincrônica com os aprendizes,
objetivo de promover maior aproximação entre aprendizes, professores
e tutores, no desenvolvimento de atividades pedagógicas tais como:
abertura e encerramento de disciplinas, encerramento de unidades de
aprendizagem e esclarecimento de dúvidas, apresentação de trabalhos
pelos estudantes nos polos (seminários, trabalhos, sistemas,
experimentos etc.), reuniões e eventos pedagógicos e administrativos.
(OTSUKA; LIMA; MILL, 2013, p. 55-56)45.
Na página do SEaD/UFSCar (http://www.sead.ufscar.br/coordenadorias/
cite/webconferencia/, acesso em 22 de julho de 2019) encontra-se uma listagem dos
serviços prestados pela Webconferência, a saber:
•“Webconferências realizadas a partir do estúdio: aula expositiva com participação
dos alunos, momentos de tira-dúvidas, seminário com espaço para interação aluno45

122

RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

2.Formatos Institucionais e Modelos Vigentes da Especialização
a Distância no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo – IFSP
2.1. Apresentação: EaD no IFSP
Esta seção pretende descrever os formatos e modelos
organizacionais, pedagógicos e tecnológicos, desenvolvidos pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, para a
oferta da modalidade de educação a distância - EaD na pós-graduação. A
descrição se baseia em documentos oficiais, em documentação e
informações disponibilizadas no site institucional. A oferta de pósgraduação em EaD no IFSP se restringe, em 2019, a dois cursos stricto
sensu de mestrado profissional, realizados em rede nacional,
referenciados na forma “semipresencial”, descritos em outro documento.
Os cursos de pós-graduação lato sensu - especialização – são
ministrados na forma presencial. Entretanto, aproveitamos este trabalho
para inserir a descrição dos modelos institucionais e organizacionais,
acadêmicos e pedagógicos e tecnológicos empregados no IFSP para oferta
de seus cursos na modalidade a distância.
O atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo foi criado Decreto nº 7566, de 23 de setembro de 1909,
como Escola de Aprendizes Artífices46 (BRASIL, 1909). Na sua
professor, demonstração de uso de um sistema ou software, reunião,
abertura/encerramento de disciplinas, entre outras atividades.
•Webconferência com suporte remoto: mesmo tipo de webconferência anterior, porém é
realizada diretamente na residência ou no local em que o professor desejar. A SEaD possui
notebooks, Tablets, PCs para empréstimo aos professores, caso solicitem.
•Webconferência Avaliação ou Seminário: avaliações (apresentações, seminários,
demonstrações, etc.) transmitidas dos polos, com possibilidade de arguição mediada
pelo professor e pelos tutores.
•Cobertura de Eventos nas dependências da UFSCar: a equipe de Webconferência fornece
suporte à cobertura de eventos realizados na universidade (campus São Carlos)”.
46 O Decreto Federal 7 566/1909 estipulou que as escolas criadas tinham a finalidade de
“formar operarios e contra-mestres, ministrando-se o ensino pratico e os conhecimentos
technicos necessarios aos menores que pretendem aprender um officio”, sob a justificativa
de “que o augmento constante da população das cidades exige que se facilite às classes
proletarias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela existencia: que
para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o
indispensavel preparo technico e intelectual, como faze-los adquirir habitos de trabalho
proficuo, que os afastara da ociosidade ignorante, escola do vicio e do crime; que é um dos
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trajetória, passou por várias denominações: Liceu Industrial de São
Paulo, Escola Industrial de São Paulo, Escola Técnica de São Paulo,
Escola Técnica Federal de São Paulo e Centro Federal de Educação
Tecnológica de São Paulo. Sua denominação atual - de Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - foi conferida
pela Lei Federal 11 892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008)47.
O IFSP, além da sede na Capital, está organizado em diversos
campi, distribuídos pelo Estado de São Paulo: Araraquara, Avaré,
Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do
Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos,
Hortolândia, Ilha Solteira (Campus Avançado), Itapetininga,
Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí (Campus Avançado), Matão,
Piracicaba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João
da Boa Vista, São José dos Campos, São José do Rio Preto (em
implantação), São Paulo/Pirituba, São Roque, Sertãozinho, Sorocaba,
Suzano, Tupã (Campus Avançado), Votuporanga, São Miguel Paulista.
O IFSP retém limite regional de atuação, conforme
expressamente indicado em seu Estatuto: “O IFSP possui limite de
atuação territorial para criar e extinguir cursos, bem como para
registrar diplomas dos cursos por ele oferecidos, circunscrito ao
Estado de São Paulo, aplicando-se, no caso de oferta de ensino a
distância, legislação específica” (IFSP, 2009, artigo 1º, §4º).

primeiros deveres do Governo da Republica formar cidadões uteis à Nação” ( BRASIL, 1909,
artigo 2º e consideranda).
47 Vide Anexo 1 com a linha do tempo do IFSP, reproduzida de IFSP. Plano de
Desenvolvimento Institucional 2019/2023, p. 30.
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Figura 5 - Mapa dos Campus do Instituto Federal de São Paulo - 2016

Fonte: Reproduzido de Anuário IFSP 2012-2016, p. 16.

A oferta da modalidade de educação a distância se inicia com a
participação do IFSP no Programa Escola Técnica Aberta do Brasil (eTec Brasil)48, com a apresentação de projetos pela Unidade de
Sertãozinho do então CEFET-SP. A Diretoria de Educação a Distância
(DED), criada em 2008, assume o planejamento e gerenciamento do
Programa e-Tec Brasil no IFSP para implementação dos primeiros
cursos técnicos a distância (coordenação do curso técnico em
Informática para Internet pelo Campus São João da Boa Vista e do
curso técnico em Administração pelo Campus Caraguatatuba), com
oferta das primeiras turmas em cinco municípios49. Para a oferta da
O Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil - e-Tec Brasil foi instituído pelo Decreto
Federal 6 301, de 12 de dezembro de 2007, “com vistas ao desenvolvimento da
educação profissional técnica na modalidade de educação a distância, com a
finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível
médio, públicos e gratuitos no País” (BRASIL, 2007, artigo 1º). O Sistema Escola
Técnica Aberta do Brasil - e-Tec Brasil foi substituído pela Rede e-Tec Brasil pelo
Decreto Federal 7 589, de 26 de outubro de 2011 (BRASIL, 2011).
49 Nas discussões sobre o PDI, consolidado em 2009, a comunidade optou por
conceber a EaD como uma modalidade que deveria ser desenvolvida somente no
âmbito das atividades de extensão. Entretanto, como a implementação dos cursos
técnicos via e-Tec Brasil já estava sendo executada, esse programa possibilitou, ainda
que, em caráter experimental, o desenvolvimento das bases de conhecimento e das
principais estruturas de tecnologia e de polo, bem como a formação de equipes
especializadas em EaD no IFSP para manter esses cursos que eram, basicamente,
mantidos com o fomento do FNDE”, informa o PDI 2019/2023 (IFSP, 2019, p. 224). O
48
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modalidade na educação superior, o IFSP foi inicialmente credenciado
pala Portaria MEC nº 177 de 5/4/201650.
O IFSP divulga no seu site (https://www.ifsp.edu.br/cursos?
layout=edit&id=130) os cursos desenvolvidos à distância:
• Cursos técnicos: vinculados ao Programa Escola Técnica Aberta
do Brasil (e-Tec Brasil /MEC) e Programa Profuncionário;
• Cursos Superiores a Distância: Formação Pedagógica de
Docentes para a Educação Profissional de Nível Médio - Modalidade a
Distância e Licenciatura em Pedagogia EPT;
• Cursos de Extensão a Distância: e-Tec Idiomas e Cursos On-line
Abertos e Massivos.
A pós-graduação lato sensu – especialização está listada por
campus (Quadro 1) no site institucional, sem diferenciar a modalidade
de oferta (presencial ou a distância). O exame dos projetos
pedagógicos dos cursos, mostra que são todos desenvolvidos
presencialmente; o uso de tecnologias de EaD é incidental51.
Quadro 2. Cursos de especialização presenciais ofertados pelo IFSP por
campus
Campus
Especialização
Boituva
Gestão de Tecnologia da Informação
Bragança Paulista
Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação
Campinas
Formação Docente: Educação para Inserção Social
Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas
ao Ensino de Ciências
Caraguatatuba
Gestão Financeira
Catanduva
Ensino de Ciências da Natureza e Matemática
Saberes e Práticas para a Docência no Ensino
Fundamental I
Guarulhos
Gestão de Sistemas de Informação
Itapetininga
Informática Aplicada à Educação
PDI 2019/2023 (IFSP, 2019, p. 224-226) apresenta com mais detalhes a trajetória da
oferta de educação a distância no IFSP.
50 Vide http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d9695
7f455f6405d14c6542552b0f6 eb/MTgxMA==. Acesso em 14 de agosto de 2019.
51 Igualmente, o Regulamento da Pós-Graduação Lato Sensu do IFSP (2017) não faz
qualquer menção à oferta na modalidade a distância; ao contrário, estabelece para
aprovação a “frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas dadas”
(artigo 84) e que está reprovado “o estudante que obtiver frequência menor que 75%
(setenta e cinco por cento) das aulas dadas, independentemente da nota que tiver
alcançado” (artigo 85).
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Matão
Piracicaba
Pirituba
Salto
São Carlos
São João da Boa
Vista
São
José
Campos
São Paulo

dos

Álcool e Açúcar: das matérias-primas a produção e
análise da qualidade
Educação em Direitos Humanos
Educação Matemática
Humanidades - Educação, Política e Sociedade
Temas Transversais
Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivos
Móveis
Educação - Ciência, Tecnologia e Sociedade
Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos
Móveis
Informática na Educação
Humanidades - Ciência, Cultura e Sociedade
Docência na Educação Básica
Aeroportos - Projetos e Construção
Educação Profissional Integrada à Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
Formação Continuada de Professores - ênfase no
ensino superior
Gestão da Tecnologia da Informação
Logística e Operações

Suzano
Fonte: Reproduzido de https://www.ifsp.edu.br/cursos?layout=edit&id
=128. Acesso em 7 de agosto de 2019.

A oferta da pós-graduação stricto sensu – mestrado profissional
- está restrita aos campi de São Paulo e Sertãozinho conforme
distribuição a seguir:
Quadro 3. Programas de mestrado ofertados pelo IFSP por campus.
Campus
Programa
São Paulo
Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica
Mestrado Profissional em Automação e Controle de
Processos
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática
Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional
(PROFMAT)
Sertãozinho Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica (ProfEPT)
Fonte: Reproduzido de https://www.ifsp.edu.br/cursos?layout=edit&
id=128. Acesso em 7 de agosto de 2019.
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Nos projetos pedagógicos, estão qualificados como
“semipresenciais” os programas de Mestrado Profissional em
Matemática em Rede Nacional - PROFMAT (no campus de São Paulo) e
de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em
Rede Nacional – ProfEPT (campus de Sertãozinho), oferecidos em rede
nacional. A descrição e análise desses programas serão desenvolvidas
em documento próprio, em conjunto com as ofertas de mestrado
profissional em rede nacional na Universidade Federal de São Carlos.
2.2. Modelo organizacional
Segundo a Lei Federal 11892/2008, os Institutos Federais
“possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia
administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e
disciplinar” (artigo 1º, parágrafo único)52. Os Institutos Federais são
definidos como “instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com
A Lei estabelece as características e finalidades dos Institutos Federais: “I - ofertar
educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando
e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas
sociais e peculiaridades regionais; III - promover a integração e a verticalização da
educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a
infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; IV - orientar sua
oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação
do Instituto Federal; V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de
ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o
desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; VI - qualificarse como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições
públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos
docentes das redes públicas de ensino; VII - desenvolver programas de extensão e de
divulgação científica e tecnológica; VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a
produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento
científico e tecnológico; IX - promover a produção, o desenvolvimento e a
transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio
ambiente” ( BRASIL, 2008, artigo 6º).
52
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base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as
suas práticas pedagógicas” (BRASIL, 2008, artigo 2º).
A Lei Federal institui como objetivos dos Institutos Federais a
oferta de educação profissional técnica de nível médio e de cursos de
formação inicial e continuada de trabalhadores, a realização de
pesquisas aplicadas, o desenvolvimento de atividades de extensão de
acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e
tecnológica. Na educação superior, a prevê a possibilidade de oferecer
cursos superiores de tecnologia, de licenciatura e programas
especiais de formação pedagógica na formação de professores para a
educação básica, de bacharelado e engenharia, visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do
conhecimento e de “pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e
especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes
áreas do conhecimento”, bem como “cursos de pós-graduação stricto
sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia,
com vistas no processo de geração e inovação tecnológica” (BRASIL,
2008, artigo 7º). A possibilidade de ministrar cursos e programas de
educação superior em nível de graduação e pós-graduação amplia e
credencia os Institutos Federais a diversificar a oferta em diferentes
níveis, etapas e modalidade de educação.
A Lei Federal vincula a oferta de cursos e programas em
educação a distância às prerrogativas da autonomia outorgada pela
sua configuração jurídica, porquanto os institutos federais têm
“autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de
atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por
eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior,
aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a legislação
específica” (BRASIL, 2008, §3º do artigo 2º).
No IFSP, as atividades da modalidade à distância são coordenadas
pela Diretoria de Educação a Distância - DED, que “atua de maneira
sistêmica e em rede com comissões ou núcleos de EaD nos campi,
visando à institucionalização e atuação junto às demandas de inovação
curricular, formação de servidores, produção de recursos educacionais
e de estruturação tecnológica” (IFSP, 2019a, p. 229). Segundo o
Regimento Geral, à Diretoria de Educação a Distância compete:
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I. coordenar a formulação de política de EAD na capacitação da
comunidade do IFSP; II. realizar articulação junto à SETEC/MEC, a fim
de viabilizar condições para implantação de programas de formação
continuada e cursos através da EAD; III. acompanhar a aplicação
financeira dos recursos liberados para o desenvolvimento e a oferta dos
cursos a distância; IV. apoiar, promover e disseminar metodologias e
laboratórios visando à produção de objetos de aprendizagem e à
produção de aulas; V. viabilizar a administração da infraestrutura de
informática/servidores/plataforma utilizada em EAD; VI. orientar as
diretrizes no desenvolvimento de conteúdos e ferramentas específicas
para introduzir o ensino a distância como ferramenta auxiliar às
disciplinas presenciais (IFSP, 2013, artigo 65).

O Regimento Geral (artigos 66 a 69) apresenta as competências
dos órgãos executivos e de apoio, que compõem a Diretoria de
Educação a Distância do IFSP:
• à Diretoria Adjunta de Educação a Distância EAD cabe:

I. assegurar a investigação e o desenvolvimento de ferramentas
específicas para produção de Educação a Distância, EAD, nos diversos
cursos dos campi; II. estabelecer as diretrizes ao desenvolvimento de
conteúdos e ferramentas específicas para introduzir o ensino a
distância como instrumento auxiliar às disciplinas presenciais; III.
coordenar a formulação de política de EAD na capacitação da
comunidade do IFSP; IV. desenvolver mecanismos de capacitação
docente para utilizar as ferramentas de EAD; V. caracterizar áreas,
perfis e competências do IFSP com potencial para desenvolvimento de
material didático, modelos, agentes, projetos, conteúdos e ferramentas
de EAD; VI. coordenar grupos de trabalho para geração,
desenvolvimento de cursos e automação da EAD;

• a Coordenadoria de Apoio Pedagógico EAD é responsável por:

I. apoiar, coordenar e supervisionar as ações pedagógicas de EAD; II.
promover o desenvolvimento de agentes que automatizem o processo
de EAD e que auxiliem os professores na conversão de seus cursos em
formato EAD; III. elaborar os relatórios institucionais referentes às
diversas atividades que envolvam aspectos dos cursos de FIC e EAD; IV.
apoiar o desenvolvimento de sistematização de registro acadêmico
para EAD; V. apoiar o corpo docente do IFSP na elaboração de
conteúdos para EAD;

• à Coordenadoria de Design Instrucional compete:

I. orientar e auxiliar no design instrucional dos cursos de EAD; II.
promover a produção de programas multimídias com recursos
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interativos, assim como filmagens de aulas para serem utilizadas pela
educação a distância; III. apoiar, promover e disseminar laboratórios
para produção de aulas para meios eletrônicos; e

• a Coordenadoria de Suporte Técnico – EAD deve:

I. viabilizar a administração da infraestrutura de informática/
servidores/plataforma utilizados em EAD; II. promover a utilização de
videoconferência como ferramenta ativa em EAD; III. estimular e apoiar
os campi nos seus esforços de implantação de projetos de EAD” (IFSP,
2013, artigos 66 a 69).

Em dezembro de 2018, o IFSP criou o Centro de Referência em
Educação a Distância (CEAD) junto à Diretoria de Educação a
Distância. Notícia do site institucional informa que o CEAD
tem como objetivos fomentar e apoiar a EaD no IFSP, desenvolver e
ofertar a formação em tecnologias educacionais por meio do ensino,
pesquisa e extensão e produzir recursos educacionais em rede e
integrará uma equipe multidisciplinar composta por pedagogo,
tecnólogo em produção audiovisual, programador visual, técnicos em
TI e técnico em assuntos educacionais, e poderá também contar com
professores do quadro efetivo da instituição que atuarão na oferta de
cursos a distância nos diversos níveis de ensino.

A gestão da EaD no IFSP pela DED “compreende os diversos
aspectos de planejamento, desenvolvimento e implementação das
propostas pedagógicas da instituição, envolvendo a elaboração de
políticas de EaD, gestão de recursos financeiros, coordenação de equipes
de trabalho e organização e oferta de cursos”. O Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI 2019/2023 informa que,
ultimamente, a DED vem se dedicando à “regulamentação dos principais
processos organizacionais de EaD no IFSP, como a regulamentação da
seleção, definição de papéis e pagamento de bolsistas [...] e
implementação e gestão de polos presenciais” (IFSP, 2019a, p. 228).
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Figura 6. Organização do EaD no IFSP

Fonte: Transcrito de IFSP. Plano de Desenvolvimento Institucional
2019/2023, p. 229.

A equipe multidisciplinar institucional da DED é constituída por
servidores técnicos especialistas em educação a distância, entre os
quais, “produtores audiovisuais, programadores visuais, pedagogos e
técnicos em assuntos educacionais atuando como designers
educacionais e revisores, técnicos em tecnologia da informação,
coordenador de EaD e gestores de EaD”. Os campi do IFSP têm
autonomia para a oferta de cursos
desde que garanta a formação de servidores, constituindo equipes
multidisciplinares que se articulem com a DED, com base em um
planejamento adequado que preveja a oferta, inclusive no PDI, seja a
partir da convergência gradativa entre presencial e on-line, ou da
inserção de carga horária a distância (IFSP, 2019, p. 229 -230).

A criação de polos de apoio presencial, em quaisquer campi,
também deve “seguir a regulamentação interna e externa, bem como
garantir a devida justificativa de demanda” (IFSP, 2019, p. 229-230).
A regulamentação interna encontra-se exposta na Resolução
CONSUP/IFSP nº 42/2016 (IFSP, 2016b).
O polo está vinculado ao campus do IFSP que ofertar o curso na
modalidade EaD e sua criação depende das “demandas locais
apresentadas que favorecerão o desenvolvimento social, econômico e
cultural da região” (IFSP, 2013, artigo 5º e parágrafo único do artigo 2º).
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Nos polos, além de ensino, poderão ser desenvolvidas atividades de
pesquisa e extensão (IFSP, 2013, artigo 3º). Os polos podem ser
instalados, após aprovação do Conselho Superior do IFSP, em: campus
do próprio IFSP; escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito
Federal; instituições públicas que ofertem cursos de educação
profissional e tecnológica ou educação superior; polos da Universidade
Aberta do Brasil; organizações da sociedade civil; polos de instituições
parceiras credenciadas para EaD (IFSP, 2013, artigo 4º)53.
Os polos de educação a distância, segundo o Regulamento,
devem “dispor de recursos humanos e infraestrutura física e
tecnológica54 compatíveis com a missão institucional, apoio
pedagógico, tecnológico e administrativo às atividades educativas”
(IFSP, 2016, artigo 6º). O Regulamento ainda estabelece que os
profissionais de educação que atuam nos polos “devem ter formação
condizente com o curso e aulas que ministram” e “preparação
específica em EaD” (IFSP, 2016b, artigo 8º).

53 No cadastro da SISUAB, por exemplo, constam os seguintes polos em nome do IFSP,

para oferta da graduação a distância em Pedagogia: Apiaí – Centro; Araras – Centro;
Barretos - Derby Clube; Barueri – Centro; Botucatu – Centro; Bragança Paulista Jardim São Lourenço; Cubatão - Vila Couto; Diadema – Centro; Franca – Centro;
Itapetininga – Taboãozinho; Itapevi - Jardim Itapevi; Jales - Bairro COHAB JACB2;
Jandira - Jardim Europa; Matão – Centro; Osasco – Centro; Santa Isabel - Jardim Novo
Éden; Santos - Vila Nova; São José do Rio Preto – Redentora; São João da Boa Vista –
Centro; São Paulo - Balneário São Francisco- Pedreira; São Paulo - Boa Esperança; São
Paulo - Cantinho do Céu – Grajaú; São Paulo - Cidade Antônio Estevão de Carvalho;
São Paulo - Cidade Tiradentes; São Paulo - Guaianases- Jardim Moreno; São Paulo –
Interlagos; São Paulo - Jardim Esmeralda; São Paulo - Jardim Guapira- Jaçanã; São
Paulo - Jardim Mirangaia; São Paulo - Jardim Modelo; São Paulo - Jardim NardiniJaraguá; São Paulo - Jardim Novo Parelheiros; São Paulo - Jardim Paulistano; São
Paulo - Jardim Santa Lucrécia; São Paulo - Jardim Santa Terezinha; São Paulo - Jardim
São Carlos; São Paulo - Jardim São Roberto; São Paulo - Jardim Três Corações; São
Paulo - Jardim Vera Cruz; São Paulo – Paraisópolis; São Paulo - Parque Bristol; São
Paulo - Parque Veredas; São Paulo – Penha; São Paulo – Perus; São Paulo –
Pirajussara; São Paulo – Promorar; São Paulo - São João Clímaco; São Paulo - Vila
Cisper; São Paulo - Vila Das Belezas; São Paulo - Vila Formosa; São Paulo - Vila Nova
Cachoeirinha; Tarumã - Vila Dourados; Viradouro - Jardim das Palmeiras; Votorantim
– Centro; Votuporanga - Vila Muniz (Vide https://sisuab2.capes.gov.br/sisuab2/
login.xhtml, acesso em 14 de agosto de 2019).
54 A infraestrutura física mínima em cada polo está indicada no §1º do artigo 6º do
Regulamento dos Polos de Educação a Distância (IFSP, 2016b).
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2.3. Modelo pedagógico
O modelo pedagógico desenvolvido pelo IFSP para a educação a
distância está estruturado para atender prioritariamente os cursos técnicos,
de graduação e de extensão. Sua descrição neste texto tem como base a
concepção apresentada no PDI 2019/2023 (IFSP, 2019) e Organização
Didática dos Cursos Superiores de Graduação do IFSP (IFSP, 2016a).
Para o IFSP, “a modalidade de educação a distância não se
diferencia da modalidade de ensino presencial em seus elementos
fundamentais e, sim, no seu modo de mediação didático-pedagógica”
(IFSP, 2019, p. 227). A Instituição considera, como principal
característica da EaD, o “fato de o professor não estar presente no
mesmo espaço geográfico que seus alunos, mas que se faz presente
por meio das relações estabelecidas pela mediação tecnológica e
discursiva”. Assim,
a concepção pedagógica de EaD adotada pela instituição prevê uma
abordagem crítica, com adoção de diferentes modelos e desenhos
didáticos colaborativos, abertos, complexos, contextualizados, que
propiciem as relações humanas entre os sujeitos da ação educativa e a
reflexão crítica, visando à construção cultural, social e científica de
conhecimentos, instrumentos e saberes técnicos alinhados aos
princípios de inovação social e tecnológica. Assim, a mediação
pedagógica é baseada nas relações humanas permeadas pelas
linguagens, mídias e tecnologias, permitindo a emergência de uma
cultura digital própria da comunidade do IFSP e que respeita as
diferentes concepções teóricas de aprendizagem compromissadas com
uma visão ética de formação humana (IFSP, 2019, p. 227-228).

À primeira vista, as diferenças entre as duas modalidades,
presencial e a distância, podem se mostrar tênues, quando
introduzida parcialmente a EaD em cursos presenciais, no limite da
legislação da graduação55, e quando desenvolvida na flexibilidade da
pós-graduação lato sensu. A disseminação de recursos virtuais nos
cursos presenciais e, porventura, a exigência de momentos
presenciais nos cursos a distância camuflam os contornos de
Esse limite se ampliou recentemente, pela legislação complementar ao Decreto
Federal 9057/2017, de 20 para até 40% nos cursos presenciais de instituições
credenciadas (Vide Portaria MEC nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018).
55
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distinção entre elas e suas referências legais, constitutivas das
modalidades. Pela importância, transcreve-se trecho do PDI
2019/2023 do IFSP:
Atualmente, a legislação brasileira, no âmbito da oferta de cursos de
graduação, diferencia duas modalidades de cursos para fins de registro
nos sistemas do MEC: cursos presenciais e cursos a distância. Assim,
vale esclarecer que um curso que preveja um modelo de desenho
educacional que contemple uma carga on-line maior que os 20% da
legislação atual será, para fins legais, considerado um curso a distância,
ainda que possa ter uma grande carga presencial no currículo. No caso
de cursos presenciais que possuam algum percentual de carga horária
on-line até, no máximo, 20% será considerado um curso presencial
para fins legais. Independentemente da composição curricular, no que
diz respeito à carga horária on-line de um curso de graduação, esses
cursos terão os indicadores relacionados a EaD requisitados no
processo de avaliação e reconhecimento. Entretanto, a partir da
concepção de EaD postulada para o contexto do IFSP, é imprescindível
considerar a utilização de carga horária on-line na perspectiva de
convergência de presencial e on-line na promoção de espaços e tempos
diversos de relações de aprendizagem” (IFSP, 2019, p. 228).

As diretrizes gerais estabelecidas pelo IFSP proclamam que os
projetos pedagógicos de cursos e programas na modalidade a
distância, devem, entre outros,
explicitar a concepção pedagógica dos cursos e programas a distância,
com apresentação: a) dos respectivos currículos; b) do número de
vagas proposto; c) do sistema de avaliação do estudante, prevendo
avaliações presenciais e avaliações a distância; e d) da descrição das
atividades presenciais obrigatórias, tais como estágios curriculares,
defesa presencial de trabalho de conclusão de curso e das atividades
em laboratórios científicos, bem como o sistema de controle de
frequência dos estudantes nessas atividades, quando for o caso”, [além
de] explicitar as estratégias e recursos metodológicos e educacionais e
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) que serão
utilizados no desenvolvimento das atividades pedagógicas e de
interação entre estudantes, professores-tutores (IFSP, 2016a, p. 9).
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Figura 7. Fluxo de produção de recursos educacionais para EaD

Fonte: Transcrito de IFSP. Plano de Desenvolvimento Institucional
2019/2023, p. 234.

As atividades de ensino e de tutoria, assevera o PDI 2019/2023, não
são ações concebidas como fragmentadas; ao contrário, “a mediação
pedagógica dos cursos de EaD [...] permite ao próprio professor, como
mediador pedagógico, realizar, além das atividades de tutoria, as
atividades formativas, a elaboração de materiais, a regência/mediação no
ambiente virtual e ou nos espaços presenciais” (IFSP, 2019, p. 231).
As diretrizes dos cursos de graduação em EaD assinalam que “as
atividades a distância precedem e preparam para as atividades
presenciais”, de modo que “as atividades presenciais dialogam com as
atividades a distância e compõem o processo formativo do
aprendizado e da avaliação do estudante”. Nos cursos na modalidade
EaD, as avaliações podem ser presenciais ou a distância, “norteadas
pela concepção formativa, processual e contínua, pressupondo a
contextualização dos conhecimentos e das atividades desenvolvidas”,
com função de “diagnóstico do processo de ensino e aprendizagem
que possibilite ao professor analisar sua prática e ao estudante
comprometer-se com seu desenvolvimento intelectual e sua
autonomia”. Para fins de avaliação classificatória, “as atividades
realizadas a distância receberão registro do aproveitamento e
desenvolvimento do estudante, compondo a nota final do
componente curricular”. Como critérios para aprovação, a nota final
do estudante resulta de “uma combinação das avaliações presenciais
e a distância, sendo que as avaliações presenciais devem ter um peso
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prevalecente sobre as demais, conforme legislação vigente”56. Na
apuração da frequência do aluno, “apenas as atividades presenciais
obrigatórias previstas no Projeto Pedagógico do Curso terão sua
frequência registrada” e “as atividades de ensino e aprendizagem
realizadas a distância, no ambiente virtual, não contabilizam
frequência” (IFSP, 2016a, p. 49-50).
No modelo pedagógico, cabe ainda identificar os profissionais de
educação envolvidos no desenvolvimento dos projetos pedagógicos
do IFSP. Para a descrição dos papeis, recorre-se ao Projeto Pedagógico
do Curso de Formação Pedagógica de Docentes para a Educação
Profissional de Nível Médio - Modalidade a Distância, um “curso
institucionalizado, ou seja, sem vínculo a programas de contratações
de bolsistas”. O Projeto Pedagógico (IFSP, 2018) apresenta os papéis
de: coordenador do curso e de polo, formador, tutor virtual e
presencial e orientador. Ao coordenador de curso compete
coordenar o curso de modo a gerir as atividades dos professores mediadores
tutores virtuais e presenciais, bem como dos professores formadores e
orientadores de estágio, articulando as estratégias pedagógicas junto à
Coordenadoria de EaD do campus, assessorando em ações de planejamento,
organização, implementação, acompanhamento, avaliação, produção de
materiais, plano de ensino e guias didáticos.

O professor formador, especialista do componente curricular, é
responsável por elaborar plano de ensino e guia didático,
elaborar/atualizar os materiais institucionais do curso como
videoaulas, apostilas e objetos educacionais da área de especialidade,
bem como conduzir o trabalho da equipe de professores tutores
virtuais e presenciais referentes a esse componente curricular nos
diferentes polos, dirimindo dúvidas e auxiliando na solução de
problemas e desafios.

Ao professor tutor virtual cabe a
condução do componente curricular, mediando as dúvidas e
participação dos discentes nas respectivas atividades online e
56A

diretriz atende ao disposto no§2º do artigo 4º do Decreto Federal 5622/2005, então
vigente em 2016, ao exigir que “os resultados dos exames [presenciais] deverão prevalecer
sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância”.
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presenciais, bem como corrigindo e registrando seus resultados”, bem
como uma esperada “articulação com os demais professores, seja para
o bom desenvolvimento de atividades síncronas ou presenciais, seja
para indicar ao coordenador de curso e ao professor formador ajustes
ou sugestões sobre o material institucional do curso ou ainda na
participação em reuniões de professores via webconferências, bem
como em capacitações.

O professor tutor presencial, lotado em seu polo se atuação, é
responsável pelo apoio logístico às atividades presenciais realizadas
em seu polo, bem como pela orientação de estudos e auxílio presencial
em geral aos [estudantes] de seu polo”. O professor orientador de
estágio - quando houver estágio - deve “orientar e acompanhar os
estudantes durante todo o processo de estágio dos alunos, usando as
ferramentas do ambiente virtual, bem como realizando atendimentos
presenciais (IFSP, 2018, p. 67-71).

O coordenador do polo de apoio presencial, deve garantir “o bom
funcionamento dos processos administrativos e pedagógicos que se
desenvolvem na unidade”, entre outros, observar o cumprimento dos
calendários letivos, assegurar a disponibilidade e o uso dos
equipamentos e instalações, supervisionar os trabalhos de registro e
documentação acadêmica (IFSP, 2018, p. 67-71)57.
Os cursos e programas em EaD no IFSP contam com suporte
técnico de equipe multidisciplinar, composta
por técnicos administrativos, técnico em informática, técnico
audiovisual, pedagogos e professor coordenador com significativa
experiência no desenho instrucional e na gestão e administração do
ambiente virtual, que atuam, a partir de um plano de ação e processos
de trabalho formalizados, em conjunto no atendimento às demandas
docentes e discentes no curso” (IFSP, 2018, p. 71-72).

A Resolução/CD/FNDE nº 18, de 16 de junho de 2010, identifica os profissionais
de educação que atuam no Sistema Escola Aberta do Brasil (Programa e-Tec Brasil) e
apresenta seus papeis e respectivas atribuições. Há correspondência das atribuições
e papeis dos profissionais de educação, entre os indicados no Projeto Pedagógico
citado, e aqueles especificados no Sistema Escola Aberta do Brasil (Vide https://
www.fnde.gov.br/resolucoes/2010?start=20. Acesso em 12 de agosto de 2019).
57
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2.4. Modelo tecnológico

Na modalidade de EaD no IFSP, esclarece o PDI 2019/2023, o uso
das tecnologias e mídias digitais se pautam por “princípios da
acessibilidade, da ergonomia, da aceitação cultural, da gratuidade, da
interoperabilidade, da reutilização e, principalmente, da capacidade
de customização e personalização para o contexto ou curso a ser
ofertado”. O Moodle foi selecionado como como ambiente virtual de
aprendizagem oficial da instituição por atender a essas premissas e
pela possibilidade de “ser implementado e gerido por cada campus,
desde que os requisitos mínimos de acessibilidade e de
interoperabilidade sejam garantidos”58 . O apoio à pesquisa e a
formação de servidores para o uso do Moodle competem à DED, que
também incentiva uso de ferramentas de conferência web para aulas
presenciais e a produção de vídeos e áudios educacionais, “visando
ampliar a multimodalidade das linguagens e mídias nos processos de
ensino-aprendizagem”. Em ações articuladas com Diretoria de
Informação do IFSP, a DED promove a integração e aprimoramento
dos sistemas de EaD, como o Moodle conectado ao sistema de gestão
acadêmica SUAP, o acesso a bibliotecas físicas e digitais, às bases
eletrônicas de periódicos científicos da Capes, entre outras iniciativas
(IFSP, 2019, p. 232-233).
O Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) do IFSP,
acessado pela Internet, oferece os recursos necessários para os
estudos e realização das atividades do aluno e práticas didáticas
virtuais de ensino pelos docentes. O Projeto Pedagógico do Curso de
Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Profissional de
Nível Médio, oferecido na modalidade a distância, apresenta com mais
58 O IFSP escolheu o ambiente Moodle “por suas características técnicas e pedagógicas

que permitem a customização da interface, a atualização pedagógica e técnica
constante, a integração com diferentes mídias e tecnologias, inclusive, a ferramenta
de webconferência institucional dentre outras características. Por ser um ambiente
institucional, como as demais mídias usadas para as atividades do curso, há uma
consolidada expertise no uso de seus recursos, tanto no que diz respeito ao suporte
tecnológico quanto pedagógico que garante aos professores e estudantes a realização
das atividades pedagógicas a partir de fóruns, questionários, wikis, envio de arquivos,
compartilhamento de materiais dentre outros recursos”, reitera o Projeto Pedagógico
do Curso de Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Profissional de Nível
Médio Modalidade a Distância, 2018, p. 59-60.
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detalhes a arquitetura pedagógica disponível no ambiente virtual59.
Os espaços virtuais de aprendizagem (salas de aula), correspondentes
aos componentes curriculares do curso, “seguem um modelo de
desenho instrucional que, aproveitando-se da flexibilidade permitida
pelo software moodle e seus plugins, apresenta diversos diferenciais
e inovações”, entre outras: a distribuição equilibrada dos conteúdos
por semana letiva, agrupadas por palavras-chave; a moldagem dos
“encontros presenciais como sínteses aos tópicos semanais que o
antecedem ou como preparação para os tópicos semanais que o
sucedem”; a interação discente (denominado por “conversa entre
alunos”), “um fórum de livre participação em que os discentes são
incentivados a trocarem informações, recomendações de leituras,
filmes, peças, lugares, ou mesmo para marcarem um encontro
presencial”. No espaço virtual de apoio ao estudante estão
disponibilizados “manuais, tutoriais, calendários, documentos,
informações gerais sobre o curso e a instituição, divulgação de
eventos e espaços de comunicação com as coordenações do curso e
de educação a distância” e com outros órgãos do Instituto, além de
“indicar as notícias e ações realizadas no polo presencial,
participando deste espaço todas as equipes de apoio ao estudante,
inclusive, presencial”. O espaço virtual de apoio aos professores (a
“sala dos professores”) está destinado “à integração entre todos os
docentes envolvidos no curso, bem como de orientação por parte da
coordenação e de publicação de tutoriais sobre as ferramentas
disponíveis no Moodle Campus e de documentos referentes ao curso”
(IFSP, 2018, p. 60-64).
3. Formatos Institucionais e Modelos Vigentes da Especialização
a Distância na Universidade Estácio de Sá -UNESA
3.1. Apresentação: EaD no UNESA
Nesta seção delineamos os modelos de oferta de cursos de pósgraduação lato sensu – especialização – na modalidade de educação a
distância – pela Universidade Estácio de Sá – UNESA - no Estado de
Embora a descrição dos ambientes e recursos se refira a curso de formação de
professores, equivalente à licenciatura, a infraestrutura de EaD é compartilhada por
quaisquer alunos e docentes do IFSP.
59

140

RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

São Paulo. Apresentamos os modelos e formatos institucionais e
organizacionais, acadêmico-pedagógicos e tecnológicos. A descrição
se baseia em documentos institucionais da UNESA, em documentos
oficiais e em informações disponibilizadas no site da Instituição.
O Plano de Desenvolvimento Institucional 2012-2017, apresenta
a origem da Universidade Estácio de Sá:
originou-se de uma instituição que ministrava cursos livres, no final dos
anos 1960, voltada ao aperfeiçoamento e à atualização profissional dos
interessados em concursos públicos para a Defensoria, Magistratura,
Ministério Público, dentre outros. Em 1970, a recém-criada Sociedade
de Ensino Superior Estácio de Sá – SESES -, sem fins lucrativos,
estabeleceu-se como Mantenedora da Faculdade de Direito. Após a
autorização dos cursos de Administração e Economia, em 1971, e
Comunicação Social, em 1972, constituíram-se as Faculdades
Integradas Estácio de Sá. Em 1988, a Estácio de Sá foi reconhecida como
Universidade pelo Parecer CFE n° 1.205, homologado pela Portaria
Ministerial n° 592, de 29/11/1988” (UNESA, 2013, p. 29).

A oferta de cursos superiores de educação a distância é iniciada com
o credenciamento da Universidade Estácio de Sá pelo Parecer CNE/CES
nº 228/2007, aprovado em 8/11/2007 (BRASIL, 2007). Vinculados ao
credenciamento, foram autorizados 56 polos em vários estados, dos
quais, apenas um no Estado de São Paulo, localizado na Faculdade de
Ensino Estácio de Sá de Ourinhos – FAESO. O Parecer ainda registra que
os polos estão adequados para oferta do “Curso On-line de PósGraduação Lato Sensu em Direito Constitucional” (BRASIL, 2007). O
Ministério da Educação somente viria a expedir a portaria de
credenciamento em 11 de maio de 2009 (Portaria MEC n° 442/2009)60.
A UNESA oferta cursos e programas de pós-graduação stricto e
lato sensu. Na pós-graduação stricto sensu, desenvolve programas de
mestrado e doutorado presenciais61. Na pós-graduação lato sensu, os
No Anexo 2 reproduzimos a linha do tempo da UNESA, apresentada em seu site
institucional.
61 São oferecidos cinco programas de pós-graduação stricto sensu: três de mestrado e
doutorado acadêmicos (Direito, Educação e Odontologia) e dois de mestrado
profissional (Administração e Desenvolvimento Empresarial e Saúde da Família)
[Vide http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/introducao/, acesso
em 28 de julho de 2019].
60
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cursos de especialização são definidos no Regulamento dos Cursos de
Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade Estácio de Sá como
programas de nível superior, de educação continuada, com os objetivos de
complementar a formação acadêmica, atualizar, incorporar competências
técnicas e desenvolver novos perfis profissionais, com vistas ao
aprimoramento da atuação no mercado de trabalho e ao atendimento de
demandas por profissionais tecnicamente mais qualificados, tendo em vista
o desenvolvimento do país (UNESA, s.d., artigo 1º).

Para o acesso requer-se a conclusão da graduação de
bacharelados, licenciaturas ou cursos superiores de tecnologia. Os
cursos de especialização da UNESA “poderão ser oferecidos
presencialmente ou a distância, observada a legislação vigente, as
normas e as demais condições aplicáveis à oferta, à avaliação e à
regulação de cada modalidade, bem como o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI)” [UNESA, s.d., artigo 1º].
A UNESA estabelece que
os cursos propostos deverão ser aprovados pelo Conselho Superior da
Instituição como condição à oferta e cadastrados no sistema eletrônico
do Ministério da Educação após a edição de Resolução específica do
Conselho Superior, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data
do ato de criação do curso (UNESA, s.d., artigo 7º).

A legislação brasileira concede autonomia para que as
universidades credenciadas para oferta de graduação em EaD
instalem, por ato próprio, cursos de especialização na modalidade,
devendo cadastrá-los no site do Cadastro Nacional de Cursos e
Instituições de Educação Superior - Cadastro e-MEC.
O Plano de Desenvolvimento Institucional 2013 – 2017, previa,
entre outras metas,
•a “abertura de 11 novos campi fora de sede, a partir de estudos
de demanda”, com identificação de “oportunidades de abertura de
novos campi, em localidades ainda não atendidas por instituições de
ensino superior ou municípios com forte crescimento populacional e
econômico”;
•a “expansão da nossa atuação na educação a distância com 107
novos polos em todo o Brasil”, considerando que “o segmento de EAD
apresenta forte tendência de crescimento, dada a sua atratividade
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para alunos trabalhadores, com maior dificuldade de locomoção até
um campus tradicional ou com menor poder aquisitivo, o que está em
estreita consonância com a Missão da UNESA”;
•a “inovação e aumento de 100% na oferta de cursos de pósgraduação lato sensu”, como “uma nova estratégia para a educação
continuada [que] partirá de uma reavaliação e ampliação da oferta de
cursos em cada campus ou polo com base nas necessidades do
mercado de trabalho e nas tendências do desenvolvimento
econômico de cada região, tanto na modalidade presencial quanto na
EAD” (UNESA, 2013, p. 38).
3.2. Modelo organizacional
A administração da Universidade Estácio de Sá abrange órgãos
normativo- deliberativos, executivos e suplementares, que
compreendem Reitoria e Órgãos Colegiados. São Órgãos Colegiados da
Administração Superior, o Conselho Universitário - CONSUNI e o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, o Comitê de Ética
e os Colegiados de Curso. Como órgãos suplementares, o PDI apresenta
o Núcleo Docente Estruturante – NDE (formado pelo coordenador e por
docentes do curso) e a Comissão Própria de Avaliação – CPA (constituída
de docentes, discentes, técnico-administrativos e representantes da
sociedade civil). Ainda de acordo com o PDI, a
Reitoria é constituída de órgãos executivos, de apoio e suplementares.
À Reitora, estão subordinadas as Vice-Reitorias de: Graduação; Pósgraduação e Pesquisa; Extensão, Cultura e Educação Continuada;
Relações Institucionais e Administração e Finanças. À Reitoria e às
Vice-Reitorias estão subordinados órgãos de gestão acadêmica (gestão
de cursos – presenciais e a distância e gestão de campi e de polos) e
órgãos de apoio e suplementares (Ouvidoria, Secretaria Geral e
Expedição de Diplomas, Biblioteca e Diretoria de Educação a Distância)
[UNESA, 2013, p. 247-248].

Compete à Vice-Reitoria de Extensão, Cultura e Educação
Continuada da UNESA, como órgão executivo a superintendência e
coordenação das “atividades extensionistas, as de promoção cultural
e as de especialização e aperfeiçoamento da formação, é exercida por
um vice-reitor e tem as suas atribuições previstas no Regimento
Interno da Universidade” (Estatuto da Universidade Estácio de Sá,
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artigo 11, §3º, in UNESA, 2013, p. 359). Como órgão de apoio foi
instituída a Diretoria de Educação a Distância – EAD, subordinada à
Reitoria, com destaque para “o caráter transversal de suas atividades
em relação a todos os órgãos de ensino da Universidade”, com
possibilidade de ser “apoiado na sede e nos polos por cargos a serem
definidos” (Estatuto da Universidade Estácio de Sá, artigo 23, in
UNESA, 2013, p. 364).
Figura 8. Organograma da Universidade Estácio de Sá

Fonte: Transcrito de http://ciestacio.com.br/i/2019/gente_gestao/
organograma /organograma_022019.pdf, acesso em 29 de julho de 2019.

Os cursos de especialização lato sensu a distância são pagos. A
título de informação, reproduzimos abaixo os custos – denominados
pela Instituição como “investimentos”62 - do curso Docência e Gestão
na Educação a Distância:

A página https://www.posestacio.com.br/nossos-parceiros lista instituições,
consideradas “nossos parceiros”, na qual se informa que há “desconto para
associados, funcionários/colaboradores e dependentes diretos nas mensalidades
dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu” (Acesso em 5 de agosto de 2019).
62
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Figura 9. Print de tela dos custos do curso de Especialização a Distância de
Docência e Gestão na Educação a Distância

Fonte: Transcrito de (https://www.posestacio.com.br/pos-graduacao-adistancia/docencia-e-gestao-na-educacao-a-distancia/2949/16#investi
mento, acesso em 5 de agosto de 2019.

3.3. Formato organizacional: polos de educação a distância
O site da UNESA63 anuncia que, no Estado de São Paulo, a
Instituição mantém 9 campi: Centro Universitário Estácio de Ribeirão
Preto, Centro Universitário Estácio de São Paulo, Faculdade Estácio
Cotia, Faculdade Estácio de Carapicuíba, Faculdade Estácio de Ibiúna,
Faculdade Estácio de Rio Preto, Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos,
Faculdade Estácio de Santo André e Faculdade Estácio EuroPanamericana de Humanidades e Tecnologias.
A UNESA informa em seu site 188 polos no Estado de São Paulo:
Unidade Carapicuíba; Unidade Conceição; Unidade Cotia – European;
Unidade Cotia – Faac; Unidade Ibiúna; Unidade Interlagos; Unidade
Ourinhos; Polo Americana; Polo Amparo - Centro; Polo Amparo; Polo
Andradina; Polo Araçatuba; Polo Araçoiaba da Serra; Polo
Araraquara; Polo Araras - Centro; Polo Araras; Polo Arthur Nogueira;
63Os

dados dos campi e polos de apoio foram retirados da página institucional
http://portal.estacio.br/unidades/localidade/?estado=SP, acesso em 24 de julho de
2019. No site do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro e-MEC constam 56 endereços de polos da UNESA no Estado de São Paulo
(http://emec.mec.gov.br/emec/consultacadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTYz, acesso em
24 de julho de 2019).
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Polo Atibaia; Polo Avaré; Polo Barra Bonita - Centro; Polo Barra
Bonita; Polo Barretos; Polo Batatais; Polo Bauru; Polo Birigui; Polo
Botucatu; Polo Botucatu; Polo Bragança Paulista; Polo Brotas; Polo
Caçapava; Polo Cachoeira Paulista; Polo Caiçara; Polo Cajuru; Polo
Campinas; Polo Cândido Mota; Polo Capão Bonito - Centro; Polo Capão
Bonito; Polo Caraguatatuba; Polo Carapicuíba – SP; Polo Casa Branca
– SP; Polo Catanduva; Polo Chácara Flora; Polo Conceição; Polo Cotia;
Polo Cravinhos; Polo Diadema; Dracena; Polo Echaporã; Polo Espírito
Santo do Pinhal; Polo Estácio Santo André; Polo Fernandópolis; Polo
Ferraz de Vasconcelos; Polo Franca; Polo Guararapes; Polo
Guaratinguetá; Polo Guarujá - Jardim Santa Maria; Polo Guarujá; Polo
Guarulhos – Macedo; Polo Guarulhos - Vila Endres; Polo Guarulhos Vila Paraíso; Polo Guarulhos - Vila Progresso; Polo Guarulhos - Vila
São João; Polo Iaras; Polo Ibiúna; Polo Igarapava; Polo Indaiatuba;
Polo Interlagos; Polo Itaí; Polo Itapetininga – Centro; Polo
Itapetininga; Polo Itapeva; Polo Itapira; Polo Itápolis; Polo
Itaquaquecetuba; Polo Itararé; Polo Itu; Polo Jabaquara; Polo
Jaboticabal; Polo Jacareí; Polo Jaguariúna; Polo Jales; Polo Jaú; Polo
Jundiaí; Polo Leme; Polo Limão; Polo Limeira; Polo Lins; Polo Lucélia;
Polo Mairinque; Polo Marília; Polo Matão; Polo Mauá; Polo Mirante do
Paranapanema; Polo Mirassol; Polo Mococa; Polo Mogi das Cruzes –
Jundiapeba; Polo Mogi das Cruzes; Polo Mogi Guaçu; Polo Mogi Mirim
-Polo Mongaguá; Polo Monte Alto; Polo Novo Horizonte; Polo
Nuporanga; Polo Olímpia; Polo Orlândia; Polo Oswaldo Cruz; Polo
Ourinhos; Polo Ourinhos; Vila Sá; Polo Palmital; Polo Paraguaçu
Paulista – Centro; Polo Paranapanema; Polo Pederneiras; Polo
Pedreira; Polo Penápolis; Polo Peruíbe; Polo Piacatú; Polo Piedade;
Polo Pilar do Sul; Polo Pindamonhangaba; Polo Piracicaba; Polo
Pirassununga; Polo Pitangueiras; Polo Pompéia; Polo Praia Grande;
Polo Presidente Epitácio; Polo Presidente Prudente – Jd. Paulistano;
Polo Presidente Prudente; Polo Presidente Venceslau; Polo
Promissão; Polo Registro; Polo Ribeirão Preto – Ribeirânia; Polo
Ribeirão Preto; Polo Rio Claro; Polo Roseira; Polo Salto; Polo Santa
Barbara D Oeste; Polo Santa Cruz das Palmeiras; Polo Santa Cruz do
Rio Pardo; Polo Santa Rita do Passa Quatro; Polo Santa Rosa de
Viterbo; Polo Santo Amaro I; Polo Santo Amaro II; Polo Santo
Anastácio; Polo Santo André – Centro; Polo Santo André; Polo Santos;
Polo Santos - Vila Matias; Polo São Bernardo do Campo; Polo São
Caetano do Sul – Centro; Polo São Caetano do Sul; Polo São Carlos;
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Polo São João da Boa Vista; Polo São Joaquim da Barra; Polo São José
do Rio Pardo; Polo São José do Rio Preto - Boa Vista; Polo São José do
Rio Preto; Polo São José dos Campos; Polo São Paulo - Freguesia do Ó;
Polo São Paulo - Itaquera; Polo São Paulo – Osasco; Polo São Paulo Parada Inglesa; Polo São Paulo – Paraíso; Polo São Paulo – Paulista;
Polo São Paulo – Saúde; Polo São Paulo – Tucuruvi; Polo São Paulo Vila Carmosina; Polo São Paulo –Tatuapé; Polo São Roque; Polo São
Vicente – Centro; Polo Sertãozinho; Polo Severínia; Polo Sorocaba Jardim São Paulo; Polo Sorocaba; Polo Sorocaba - Vila Trujillo; Polo
São Paulo - Avenida Interlagos; Polo São Paulo - Avenida Jabaquara;
Polo São Paulo - Bela Vista; Polo São Paulo – Guaianases; Polo São
Paulo – Itaquera; Polo São Paulo - Morumbi - Metrô Morumbi; Polo
São Paulo – Penha; Polo São Paulo - São Matheus; Polo São Paulo - Vila
Mariana; Polo São Paulo - Vila Mascote; Polo São Paulo - Vila Nova
Cachoeirinha; Polo São Paulo - Vila Ré; Polo Suzano - Jardim Santa
Helena; Polo Suzano; Polo Taboão da Serra; Polo Taquaritinga; Polo
Tarumã; Polo Tatuí; Polo Taubaté – Centro; Polo Taubaté; Polo
Teodoro Sampaio; Polo Tupã; Polo Valparaíso; Polo Vila dos
Remédios; Polo Votuporanga – Centro; Polo Votuporanga - Jardim
Universitário; Polo Votuporanga; Ribeirania; Rio Preto; Santo Amaro;
Santo André; Vila dos Remédios.
A UNESA esclarece que os “campi oferecem cursos na modalidade
Presencial, Flex64 e podem oferecer também na modalidade de ensino
a distância” e os “polos EAD oferecem apenas cursos na modalidade a
distância, que pode ser 100% online ou TelePresencial”. A criação de
polos de educação a distância é prerrogativa da autonomia das
universidades credenciadas.65 As atividades didáticas (como a defesa
A modalidade Flex, desenvolvida nos cursos de graduação, é descrita no site como
aquela em que as aulas, correspondente a 70% da organização curricular, é
integralmente oferecida em conteúdo digital e os demais 30% do conteúdo, de forma
presencial, realizado nos laboratórios e horários do campus ou polo, com “suporte e
orientação nos laboratórios por tutores especializados”. A flexibilidade da
modalidade, pelo agendamento prévio das atividades, proporciona ao aluno estudar
no próprio ritmo, justifica a Instituição (Vide http://portal.estacio.br/flex/, acesso
em 31 de julho de 2019).
65 De acordo com a Portaria Normativa MEC nº 11/2017 (artigo 12), “as IES
credenciadas para a oferta de cursos superiores a distância poderão criar polos EaD
por ato próprio, observando os quantitativos máximos definidos no quadro a seguir,
considerados o ano civil e o resultado do Conceito Institucional mais recente:
Conceito Institucional Quantitativo anual de Polos
64
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presencial e escrita do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC) “são
desenvolvidas nos campi/polos/unidades da Instituição de Ensino
Superior ou de instituições parceiras conveniadas” (artigo 6º); os polos
e campi apoiam atividades acadêmicas (inscrição em curso, entrega de
documentação, matrícula e trancamento, solicitação de emissão de
documentos acadêmicos, solicitação de aproveitamento de estudos,
transferências etc.).
Há informações sobre a infraestrutura física dos polos da UNESA:
Todo polo de apoio presencial possui as instalações preconizadas pelo
órgão regulador, constando de biblioteca (e respectivo acervo
bibliográfico, bem como disponibilização de terminais de
computadores para consulta ao acervo virtual), sala de estudos,
laboratório próprio de informática - com acesso à internet de banda
larga e maquinário compatível com as exigências dos cursos oferecidos
e com a possibilidade de uso inclusive fora de eventos acadêmicos -,
laboratório específico de ensino, sala de teletransmissão, sala de
tutoria, sala de atendimento ao aluno, secretaria e sala para exames
presenciais (UNESA, 2013, p. 251).

O Plano de Desenvolvimento Institucional 2013 – 201766 informa
sobre a gestão dos polos de apoio presencial, com identificação dos
profissionais envolvidos e suas principais atribuições. O Coordenador
de Polo
responde pela infraestrutura, pela gestão acadêmica, pelo
acompanhamento e geração de relatórios, pelo atendimento ao aluno
sobre questões administrativas e pela gestão do corpo social alocado
no polo de sua responsabilidade”; compete-lhe “acompanhar e
coordenar as atividades administrativas (supervisão da secretaria
acadêmica, biblioteca, laboratórios etc.) e as atividades dos tutores
presenciais, além de supervisionar as atividades relacionadas aos
discentes (UNESA, 2013, p. 250).

3
4
5

50
150
250

As informações sobre a gestão dos polos foram obtidas no UNESA. Plano de
Desenvolvimento Institucional 2013 – 2017, p. 250-251.
66
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O “tutor presencial é responsável pelo atendimento aos
discentes nos polos. Tem como principal papel orientar o processo de
estudos dos alunos e esclarecer suas dúvidas sobre a metodologia de
ensino, já que as dúvidas de conteúdo são orientadas pelo tutor à
distância”. O tutor presencial, como requisito de atuação, deve possuir
“conhecimento sobre a área do curso, além de aderência acadêmica e
domínio das técnicas indicadas para o desenvolvimento da ação
docente nesta modalidade de ensino”. O atendimento aos alunos
poderá ser “presencial e individual, conforme agendamento prévio,
ocorrendo em sala de estudos apropriada, localizada no polo de apoio
presencial”. Subordinado administrativamente ao coordenador do
polo, o tutor presencial “interage academicamente com o tutor à
distância, para questões relacionadas ao conteúdo das disciplinas, e
com o coordenador de curso para questões relacionadas à
metodologia e à progressão acadêmica do curso”.
Nos polos há “um orientador de inclusão digital, que atua nos
laboratórios de informática dos polos com a finalidade de promover
a inclusão digital de estudantes, assim como orientar os alunos no
acesso ao Campus Virtual e ao AVA, respondendo por questões
técnicas e tecnológicas”. No polo, à Secretaria “cabe atender ao aluno
no que se refere aos aspectos administrativos e de gestão acadêmica,
além de catalogar, organizar, registrar e arquivar os documentos
inerentes à sua vida acadêmica” (UNESA, 2013, p. 250-252)67.
3.4. Modelo Pedagógico
No site da UNESA, os cursos de especialização estão
apresentados e classificados em 10 áreas: Comunicação e Design,
Direito, Educação, Engenharia, Gestão, Gestão e Comunicação,
Humanas, Marketing e Vendas, Saúde e Tecnologia68. A seguir
O PDI 2012-2017 assinala que “o desafio que se apresenta para o próximo
quinquênio é reproduzir este sistema de gestão em polos pertencentes a parceiros
institucionais que não pertencem ao Grupo Estácio. Para tanto, os coordenadores
destes novos polos contarão, assim como já ocorre com seus pares, com a orientação
do gestor de polo do Núcleo de Ensino a Distância (NEAD) da Universidade” (UNESA,
2013, p. 252).
68 Entretanto, no Regulamento dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, os cursos
estão agrupados em seis áreas: “Art. 7º. Os cursos de Pós-Graduação lato sensu estão
distribuídos em 6 (seis) áreas de conhecimento, quais sejam, Gestão, Comunicação e
67
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apresentamos uma listagem dos cursos de pós-graduação especialização69 em EaD: Design Digital; Direito Civil e Processual
Civil; Direito do Consumidor; Direito e Planejamento. Tributário;
Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário; Direito Penal
e Processual Penal; Direito Público: Constitucional, Administrativo e
Tributário; Legislação, Pericia e Auditoria Ambiental; Políticas e
Gestão em Segurança Pública; Docência e Gestão do Ensino Superior;
Educação Corporativa e Gestão do Conhecimento; Educação Física
Escolar; Psicopedagogia Clínica e Institucional; Engenharia Ambiental
e Saneamento Básico; Engenharia Biomédicas com Ênfase em Eng.
Clínica Engenharia de Segurança do Trabalho; Engenharia e Gestão de
Energias Renováveis; Administração Estratégica; Administração
Pública; Consultoria Empresarial; Gestão de Operações, Produção e
Serviços; Gestão de Projetos; Gestão Empresarial; Gestão Estratégica
de Pessoas; Gestão Financeira e Controladoria; Liderança e Coaching;
Logística Empresarial; Políticas Sociais Integradas; Comunicação e
Marketing em Mídias Digitais; Marketing; Enfermagem do Trabalho;
Gestão da Saúde com Ênfase em Adm. Hospitalar; Gestão da Saúde
com Ênfase em Administração Estratégica; Gestão da Saúde com
Ênfase em Auditoria; Saúde da Família; Saúde Mental e Atenção
Psicossocial; Arquitetura e Projetos de Cloud Computing; Ciência de
Dados e Big Data Analytics; Desenvolvimento de Jogos Digitais;
Desenvolvimento em Tecnologias Digitais; Desenvolvimento Mobile;
Engenharia de Software; Inteligência de Negócios - Business
Intelligence; Segurança da Informação70.
Indústria Criativa, Educação e Licenciaturas, Exatas e Engenharia, Ciências Jurídicas
e Saúde”. Na página https://www.posestacio.com.br/pos-graduacao-a-distancia, os
cursos estão classificados em 21diferentes áreas.
69 Os cursos estão indicados na página do site institucional por área: http://
pos.estacio.br/. Em algumas páginas institucionais, não há diferenciação clara sobre
quais são cursos de especialização e quais são MBA. Os cursos de pós-graduação
listados possuem carga horária maior ou igual a 360 horas, atendendo requisito
mínimo para cursos de especialização. Na página https://www.posestacio.com.br/
pos-graduacao-a-distancia, alguns cursos têm o indicativo de Pós-graduação/MBA.
70 Ao apresentar as vantagens do ”programa de relacionamento com empresas e
instituições que se inicia a partir da efetivação do convênio”, que beneficia
colaboradores e dependentes diretos mediante descontos nas mensalidades, a página
http://portal.estacio.br/quem-somos/convenios-com-empresas/apresentacao/
insere uma tabela em que estão relacionados os cursos de pós-graduação ofertados e
identificadas as modalidades (presencial ou a distância) por polo de apoio presencial.

150

RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

Os cursos têm “carga horária mínima de 360 (trezentos e
sessenta) horas, não computados “o tempo de estudo individual ou
em grupo sem assistência docente e o tempo destinado,
obrigatoriamente, à elaboração individual do Trabalho de Conclusão
de Curso – TCC” (UNESA, s.d., artigo 3º). Nas páginas de divulgação, os
cursos são apresentados com informações como: carga horária;
duração média; carga horária de estágio, quando obrigatório; públicoalvo; disciplinas/conteúdo, corpo docente.
O aluno “tem o prazo máximo de 3 (três) anos para concluir o
curso, contados a partir do primeiro dia do primeiro semestre letivo”
(UNESA, s.d., artigo 15).
Na avaliação do aproveitamento, para fins de conclusão do curso,
o Regulamento dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, estabelece
como critérios a “frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) em cada disciplina que compõe a matriz curricular do curso” e
“nota final igual ou superior a 7,0 (sete) nas avaliações realizadas em
cada disciplina e no Trabalho de Conclusão do Curso”. Nos cursos a
distância, a apuração da frequência é realizada “pelo
acompanhamento do mapa da disciplina” (UNESA, s.d., artigo 16),
“onde constará o registro em percentual do tempo de acesso do aluno
ao conteúdo das aulas e participação nos fóruns de cada disciplina”.
Na modalidade, os alunos se submetem à “avaliação estruturada”,
“uma atividade obrigatória, no formato eletrônico que pode ser
realizada pelo ambiente virtual”, disponibilizada de acordo com o
calendário acadêmico do período (UNESA, 2017a, p.22)71.
Segundo o Manual do Aluno de Pós-Graduação – 2017,
nos cursos da modalidade EaD, o TCC – Trabalho de Conclusão de Curso
é requisito obrigatório para aprovação e conclusão do curso. Nesta
modalidade, o aluno será matriculado na disciplina e terá tutoria online
para fins de normas e formatação. A entrega deve ser feita no ambiente
virtual, em arquivo eletrônico extensão .DOC, de acordo com o prazo
estabelecido no calendário acadêmico. Nos cursos à distância, haverá
defesa escrita presencial no Polo de matrícula do aluno. O aluno deverá
Os cursos de pós-graduação lato sensu a distância – especialização – listados estão
previstos para oferta no polo do Município de Americana.
71 Os critérios para composição da nota final nos cursos de especialização a distância
estão indicados no Manual do Aluno Pós-Graduação Lato Sensu, 2017, p 25-26).
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agendar sua defesa presencial no Campus Virtual, conforme calendário
acadêmico” (UNESA, 2017b, p. 32-33).

Nas páginas de divulgação dos cursos consta que “ocorrerá um
encontro presencial ao término do curso para realização da Avaliação
Final e Defesa Escrita do TCC”72.
4. Modelo Tecnológico
O PDI 2012-2017 noticia a ocorrência do Núcleo de Educação a
Distância - NEAD da UNESA, que
terá uma nova sede na Zona Portuária central da Cidade do Rio de
Janeiro. O NEAD concentra as salas de trabalho dos tutores a distância,
dos coordenadores de curso e da gerência acadêmica de EAD, além dos
estúdios de gravação. Esses estúdios contam com equipamentos e
recursos didáticos de última geração, como quadros interativos, além
do ferramental próprio do meio, como ilhas de edição de áudio e vídeo,
entre outros (UNESA, 2013, p. 252).

O Relatório de Autoavaliação Institucional – 2015 informa que,
com objetivo de “incrementar o Núcleo de Educação a Distância –
NEAD” foram desenvolvidas ações como a “instalação de novos
estúdios; ampliação da biblioteca do NEAD, ampliação da rede de
dados para atender ao EAD; aquisição de software, tais como: SNIFFY
e ARENA e investimento em equipamentos para montagem de
laboratórios de Informática (computadores e switch)” [UNESA, 2015,
p. 219]73.
“Na modalidade a distância, haverá defesa presencial e escrita do Trabalho de
Conclusão de Curso – TCC no polo do discente”, segundo o §3º do artigo 31 do
Regulamento dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu.
73 Segundo o Relatório de Autoavaliação Institucional – 2015, “a escolha das prioridades
quanto à criação da infraestrutura física, laboratório e equipamentos do Campus Virtual e
dos Polos Presenciais EAD é realizada com base em estudos da demanda regional, no que
se refere à carência de oferta de determinados cursos naquele bairro, região ou município,
assim como, das necessidades do campo profissional daquela localidade, sempre com sua
devida projeção no tempo. Esta análise considera, ainda, a sustentabilidade financeira do
curso nos campi ou polo ao longo da implantação inicial de cada período letivo e a
evolução projetada de matrículas, inclusive, no que se refere à formação de um corpo
docente de qualidade com a devida titulação e a desejada atuação em atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Oportunamente, a análise é encaminhada ao Conselho Universitário
72
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As unidades da Universidade Estácio de Sá contam com uma rede
corporativa COMUNICARE, que interliga os campi da Instituição e
constituem ferramenta para integração entre os membros das
comunidades de cada unidade de ensino. Segundo a UNESA, o modelo
proporciona
um ambiente mais participativo, com comunicação rápida e
transparente, é essencial para maximizar agilidade e servir melhor
alunos e colaboradores. A Conecta está definida como uma rede social
de propósitos corporativos e profissionais que une, em único ambiente,
perfil pessoal (rede de relacionamento) e corporativo (rede de
propósito) [UNESA 2017, p. 310).

A UNESA dispõe de Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA,
denominado “Estácio Campus Virtual”. Por disponibilizar canais de
interatividade, o Ambiente virtual é justificado como trabalho cooperativo e
colaborativo, envolvendo todos os atores no processo educativo:
No ambiente virtual de aprendizagem, os meios de comunicação favorecem o
trabalho cooperativo. Esse trabalho pode ser feito através das comunidades
virtuais, dos fóruns de discussão, de compartilhamento de arquivos online, da
publicação compartilhada de resumos e rascunhos de alunos, por mensagem,
entre outros mecanismos de comunicação. Além disso, o AVA integra as
interfaces relacionadas à publicação de conteúdo, através de tecnologias
específicas para a hospedagem de aulas online, aulas transmitidas via web,
biblioteca de apoio individualizada por disciplina e biblioteca virtual utilizada
pela IES, dentre outras ferramentas para armazenamento, distribuição e
construção de conteúdo (UNESA, 2013, p. 162-163).

Dentre as funcionalidades do AVA estão: Plano de Estudos,
Biblioteca Virtual, Teste de Conhecimento (com exercícios e
simulados, cujos resultados remetem à orientação da tutoria),
Mensagens (para interação com seus colegas de classe e tutores) e
acesso à Sala de Aula Virtual (das disciplinas em que estiver
matriculado). A Sala de Aula Virtual é constituída do “conteúdo
(CONSUNI) para que seja analisada, a partir dessa outra perspectiva, e votada. Garantemse, deste modo, a relevância da oferta do curso para determinada região, a excelência
acadêmica do corpo docente e a qualidade da estrutura a ser utilizada pelo corpo discente
e a ser compartilhada com a comunidade local” (UNESA, 2015, p. 218-219).
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online”, “videoaula” e “exercícios e simulados”,
complementares e não são redundantes”74.

que

“são

Considerações finais
A descrição dos modelos e formatos institucionais, acadêmicos,
pedagógicos e tecnológicos sobre a oferta da especialização na
modalidade de educação a distância em universidades brasileiras foi
desenvolvida com base em documentos disponíveis nos sites oficiais
e sites da própria instituição e em publicações disponíveis na Internet.
É possível sugerir algumas considerações e conclusões, sem prejuízo
de outras que o aprofundamento da análise e a comparação com
outras instituições públicas ou privadas possam suscitar.
A oferta de pós-graduação lato sensu – especialização – em EaD
pela UFSCar representa a implementação de programas públicos de
educação superior na modalidade. A oferta surge no contexto da
implantação do programa da Universidade Aberta do Brasil, à vista
dos dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(em especial, os artigos 62 e 87), da obrigação dos entes federados de
prover a formação inicial e continuada de professores, entre outros
meios, mediante a utilização de recursos e tecnologias de educação a
distância. A oferta pública dos cursos de pós-graduação stricto e lato
sensu em EaD no Brasil constrói sua trajetória em instituições
universitárias. Quando diferenciadas, as eventuais peculiaridades dos
padrões e formatos, adotados nessas instituições, não eliminam a
circunstância do surgimento de um modelo próprio, que caracteriza
certa singularidade da oferta brasileira. A compreensão desse modelo
brasileiro de oferta de pós-graduação na modalidade a distância não
prescinde do exame das ofertas concretas e dos arranjos
institucionais específicos.
Da análise da oferta da modalidade a distância na UFSCar surgem
alguns elementos importantes para a compreensão e discussão da
singularidade do modelo nacional de oferta: a busca de equiparação
plena dos cursos entre as modalidades presencial e EaD; a
disseminação dos recursos e ferramentas das TICs pelos diferentes
Vide apresentação do Ambiente Virtual de Aprendizagem, em http://portal.
estacio.br/images/guiapratico/trilha/1/AMBIENTE%20VIRTUAL%20pdf.pdf,
acesso em 30 de julho de 2019.
74
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cursos da Instituição; a produção própria do material didático – talvez
na contracorrente da tendência de terceirização desta produção na
esfera privada; a extensão dos resultados à sociedade mediante a
divulgação dos trabalhos de investigação sobre a modalidade e o
material didático produzido; o provimento de uma infraestrutura
própria (técnica, pedagógica e de gestão, em particular), entre outros.
Por fim, na descrição e análise do curso de Especialização em
Educação e Tecnologias da UFSCar desponta a possibilidade de
construir formatos inovadores de cursos na modalidade, com arranjos
‘abertos’, ‘flexíveis’, ‘híbridos’ e ‘integrados’. O desenho do curso remete
a algumas reflexões pertinentes: a composição da matriz curricular e a
distribuição dos componentes, de uma parte, pode comprometer a
unidade do curso pela segmentação dos conteúdos; de outra parte, o
arranjo comporta a flexibilidade de itinerários de formação e de ritmo
de estudos de escolha do estudante.
No IFSP, a trajetória da oferta de cursos e programas na
modalidade de educação a distância começa após um centenário e
prestigiado percurso de contribuição para a educação profissional e
tecnológica pública no Brasil. A oferta atual de pós-graduação na
modalidade se restringe aos dois programas de mestrado profissional
em rede nacional, à qual o Instituto de associou75. Em outros níveis,
etapas e modalidade de educação a oferta em EaD parece trilhar um
caminho consistente, pelo suporte de um conjunto sólido de
profissionais docentes, técnicos e administrativos, alavancado pela
formação de grupos congêneres em seus campi, estes dotados de certa
autonomia para a proposição e desenvolvimento de cursos e de
programas educacionais. Aos profissionais vinculados à modalidade
presta apoio a constituição de recursos tecnológicos próprios. O limite
de territorialidade, isto é, a restrição da ação educativa ao Estado de
São Paulo, estatuariamente determinado, pode ser compensado pela
expansão de unidades pelo território paulista, com capilaridade
suficiente para implementar projetos de alcance extenso.
A oferta institucional do IFSP, entretanto, se ressente da plena
equiparação entre as modalidades, presencial e a distância. O exame
dos regulamentos internos mostra indícios de que os projetos
Reitera-se aqui que o IFSP não oferece cursos de especialização na modalidade a
distância. Sua inclusão neste texto enseja a oportunidade de descrever os modelos e
formatos organizacionais, pedagógicos e tecnológicos, a exemplo da UFSCar e UNESA.
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pedagógicos, organizações curriculares, sistemas de avaliação e
outros processos educacionais dos cursos de educação a distância da
Instituição estão ainda atrelados às normas do Decreto Federal
6522/2005 e legislação decorrente e que, a seu tempo, carecem de
atualização. A análise dos documentos institucionais e, por vezes, da
própria regulamentação externa – particularmente aquela anterior a
2017 – ainda repercute algum preconceito pela modalidade, em favor
da priorização da forma presencial, com subordinação didática
daquela a esta. De qualquer modo, o credenciamento do Instituto
Federal como instituição ofertante de educação a distância na
educação superior é recente (2016); delineia uma trajetória
potencialmente sólida para enfrentar e transpor o cenário de
transição que a modalidade atravessa.
Na UNESA, a descrição foi elaborada com suporte em documentos
institucionais (Plano de Desenvolvimento Institucional, Regulamento,
Manual de Aluno, entre outros), informações dispostas no site da
UNESA, duas publicações, alguns documentos legais. As informações e
dados destes documentos não se mostram integralmente suficientes
para descrever e caracterizar, com precisão e abrangência, os formatos
e modelos adotados pela UNESA nessa oferta.
Os modelos descritos, à primeira leitura, conformam uma
estruturação com base na – ou exibem resíduos da -- regulamentação
prescrita pelo Decreto Federal 5 622/2005 e legislação
complementar. As novas regras, virtualmente mais flexíveis,
estabelecidas pelo Decreto Federal 9 057/2017, serão aplicadas com
a apropriada agilidade, pois sua flexibilidade favorece a expansão da
oferta. Seu impacto deve ser futuramente ponderado.
A conjuntura atual de autonomia da oferta de cursos e locais
pelas instituições credenciadas mostra que regulação sobre os cursos
de pós-graduação lato sensu a distância no país provoca a
conveniência do Poder Público de exercer sua responsabilidade de
avaliação de qualidade, já que abdicou de alguns procedimentos para
licença e autorização de funcionamento e instalação, em benefício da
autonomia universitária. De qualquer modo, o presente trabalho traz
de manifestas as dificuldades de caracterização dos cursos (por
exemplo, entre especialização e MBA) e as contradições entre as
informações institucionais e legais sobre cursos e locais de oferta
(entre o site oficial do Cadastro e-MEC e institucional da UNESA),
entre outros que a análise possa identificar.
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E, porventura, a conjuntura atual, em mudança, sinaliza os
futuros cenários de oferta da pós-graduação stricto sensu a distância
no Brasil.
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ANEXO 1
Figura 10. Print de tela da página da UFSCar (Linha do Tempo) no site da
UAB

Fonte: Reproduzido de http://uab.educacaoaberta.org/#info-ipes-tablinha-tempo, acesso em 17 de julho de 2019
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ANEXO 2
Figura 11. Linha do tempo do IFSP

Fonte: Reproduzido de IFSP. Plano de Desenvolvimento Institucional
2019/2023, p. 30.
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ANEXO 3
Figura 12. Linha do tempo da Universidade Estácio de Sá
(Transcrita de http://portal.estacio.br/quem-somos/historia/, acesso
em 31 de julho de 2019)

A partir de um projeto pedagógico inovador, criado por
nosso fundador, o magistrado João Uchôa Cavalcanti Netto, nasce
numa pequena casa na Zona Norte do Rio de Janeiro, a Faculdade de
Direito Estácio de Sá. Em pouco tempo, o curso se torna um modelo
de ensino na área de Direito no Brasil.
A Faculdade de Direito Estácio de Sá transforma-se em
Faculdades Integradas Estácio de Sá, incorporando novos cursos de
Ensino Superior.
A Estácio conquista o status de Universidade e começa a
crescer no município do Rio de Janeiro.
Ultrapassamos os limites municipais, com a criação das
Unidades de Resende, Niterói e Nova Friburgo, no estado do Rio de
Janeiro.
Lançamos a graduação tecnológica, com cursos focados
em nichos específicos do mercado.
Início da expansão nacional, com a criação do primeiro
Conselho de Integração Social, órgão criado para estreitar as relações
do grupo com a sociedade civil, e implantação da primeira faculdade
privada de Medicina do Nordeste. Já estamos em São Paulo, Minas
Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará,
Pernambuco e Ceará.
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Deixamos de ser uma Sociedade Civil Filantrópica para
nos tornarmos uma Sociedade Civil com Fins Lucrativos.
Abrimos capital na Bolsa de Valores.
Os sócios-fundadores associam-se à GP Investimentos na
gestão da Estácio.
A Estácio começa a oferecer cursos na modalidade de
Ensino a Distância (EAD).
Desenvolvimento de um novo modelo de ensino, focado
no mercado de trabalho e com currículos integrados nacionalmente.
Com esta revolução, a Estácio inova mais uma vez e leva o material
didático gratuito a todo o Brasil.
A Estácio já está no Amazonas, Roraima, Rio Grande do
Norte, Amapá, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Sul.
A Estácio amplia o EaD e também consolida sua presença
em São Paulo com a aquisição da UniSeb. Além disso, chega a Brasília
e realiza mais uma aquisição em Santa Catarina.
O EaD permanece em grande expansão, já com 45 polos
credenciados para cursos a distância.
Lançamos turmas de Ensino Médio, no Rio de Janeiro.
Chegamos a mais de 600 polos EaD, em todo o País.

RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

165

Hoje, somos mais de 8.000 docentes e 5.000
colaboradores administrativos. Chegamos a mais de 90 Unidades,
sendo 49 faculdades credenciadas e 11 centros universitários, e
somos a segunda maior empresa de educação do País, com mais de
500 mil alunos.
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VII. FORMATOS INSTITUCIONAIS E
MODELOS VIGENTES (TECNOLÓGICOS,
PEDAGÓGICOS E ORGANIZACIONAIS).
BRASIL: MESTRADOS PROFISSIONAIS ANÁLISE DE CASOS
SACILOTTO, José Vitório
RODRIGUES FILHO, José Alberto Florentino
PHAIFFER, Marcelo Aparecido

Introdução
O presente texto se associa outros estudos e pesquisas
integrantes do Projeto “Dilemas de nuevas culturas de producción de
conocimientos. Los posgrados en Argentina, Brasil y Paraguay en el
contexto de la evaluación de la calidad de la Educación Superior”, em
sua segunda etapa, que investiga os programas de Pós-graduação em
educação a distância na Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Especificamente, esta seção descreve a Pós-graduação stricto sensu,
os mestrados profissionais ofertados por duas instituições públicas
federais brasileiras, no Estado de São Paulo: o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP e a Universidade
Federal de São Carlos – UFSCar.
A oferta autorizada de cursos de pós-graduação stricto sensu, de
mestrado e doutorado, na modalidade a distância se restringe a
cursos de formação continuada de professores – associados à
Universidade Aberta do Brasil (UAB) -- um programa de política
pública de origem federal. Até 2019, os cursos autorizados são de
mestrado profissional, exclusivamente. A Lei Federal 9394/1996 LDB76 prevê expressamente a utilização de “recursos e tecnologias de
Na indicação da legislação, optamos por referenciar o dispositivo (artigo, alínea
ou inciso), ao invés da página, para facilitar sua localização.
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educação a distância” para a “formação continuada e a capacitação
dos profissionais de magistério” (BRASIL, 1996, artigo 62, § 2º)77.
A norma vigente do Decreto Federal 9057/2017 manda que “a
oferta de programas de pós-graduação stricto sensu na modalidade a
distância ficará condicionada à recomendação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, observadas as
diretrizes e os pareceres do Conselho Nacional de Educação” (BRASIL,
2017, artigo 18). Anteriormente, o Decreto Federal 5622/2005
(revogado pelo Decreto Federal 9057/2017) igualmente formulou que
cabia “à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- CAPES editar as normas complementares a este Decreto, no âmbito da
pós-graduação stricto sensu” (BRASIL, 2005, artigo 24, § 2º)78.
Em seu site institucional (https://www.capes.gov.br/uab), a
Capes esclarece que os programas de “Mestrado Profissional para
Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica ProEB tem por objetivo a formação continuada stricto sensu dos
professores em exercício na rede pública de educação básica”. Os
programas contam com apoio governamental “às instituições de
ensino superior (IES) ou rede de instituições associadas do País,
responsáveis pela implantação e execução de cursos com áreas de
concentração e temáticas vinculadas diretamente à melhoria da
Educação Básica”79.
O § 3º do mesmo artigo acrescenta que “a formação inicial de profissionais de
magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de
recursos e tecnologias de educação a distância”. Ainda, o inciso III do § 3º do artigo
87 das Disposições Transitórias ordena que “o Distrito Federal, cada Estado e
Município, e, supletivamente, a União, devem [...] III - realizar programas de
capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os
recursos da educação a distância” (BRASIL, 1996).
78 Os programas de mestrado profissional aqui descritos estão estruturados
majoritariamente com base na regulamentação prescrita pelo Decreto Federal
5622/2005 e legislação complementar. Será necessário às instituições ofertantes (ou
a rede nacional) adaptar, reestruturar e reorganizar os cursos e programas na
modalidade de educação a distância ao disposto no Decreto Federal 9057/2017 e na
sua regulamentação sequencial.
79
Vide http://uab.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes. A
finalidade da melhoria da qualidade do ensino nas escolas da educação básica pública
brasileira, acrescenta a Capes, se desenvolve à medida em que “promove a formação
continuada de professores das redes públicas de educação, no nível de pós-graduação
stricto sensu, nas áreas da Educação Básica Brasileira; institui uma rede nacional para
oferta de programas de mestrados profissionais promovidos por instituições de
77
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No Brasil, há uma recente conceptualização de programas de pósgraduação stricto sensu na modalidade profissional, procedente da
Portaria MEC nº 389, de 23 de março de 2017. Nos “considerandos”, a
Portaria evoca a LDB e elege como motivo, para a instituição da
modalidade de mestrado e doutorado profissional, “a relevância social,
científica e tecnológica dos processos de formação profissional avançada,
bem como o necessário estreitamento das relações entre as universidades
e o setor produtivo”. A Portaria MEC estabelece como objetivos do
mestrado e doutorado profissional (artigo 2º):
I - capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática
profissional avançada e transformadora de procedimentos, visando
atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do
mercado de trabalho;
II - transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas
específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento
nacional, regional ou local;
III - promover a articulação integrada da formação profissional com
entidades demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a
eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas por meio da
solução de problema problemas e geração e aplicação de processos de
inovação apropriados; e
IV - contribuir para agregar competitividade e aumentar a
produtividade em empresas, organizações públicas e privadas
(BRASIL, 2017b, artigo 2º).

Este texto pretende descrever os formatos e modelos
organizacionais, acadêmicos, pedagógicos e tecnológicos do mestrado
profissional em rede nacional, na modalidade de educação a distância,
na formação de professores profissionais de educação básica,
desenvolvidos no IFSP e na UFSCar. A descrição se baseia em
documentos institucionais de ambas as instituições, em documentos
oficiais de órgãos governamentais, em alguns trabalhos e pesquisas
ensino superior públicas brasileiras de notória tradição na área de formação de
professores e que sejam partícipes do Sistema Universidade Aberta do Brasil;
valoriza as experiências advindas da prática do professor ao mesmo tempo que
colabora, através dos trabalhos realizados, para o desenvolvimento de materiais e
estratégias didáticas que ensejam a melhoria do desempenho de aprendizagem dos
alunos; cria uma rede de reflexão sobre a realidade do Ensino Básico Público
Brasileiro, apontando perspectivas de mudanças e respostas aos problemas do
cotidiano da escola e da sociedade”.
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desenvolvidos sobre os programas e em informações disponibilizadas
nos sites institucionais. São objeto de investigação os seguintes
programas de mestrado profissional em rede nacional, em oferta
pelas duas instituições:
1. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo – IFSP
Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional –
PROFMAT e Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica em Rede Nacional – ProfEPT
2. Universidade Federal de São Carlos –UFSCar
Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional –
PROFMAT, Mestrado Profissional em Filosofia - PROF-FILO e
Mestrado Profissional em Ensino de Física – MNPEF.
1.Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional
(PROFMAT): IFSP e UFSCar
1.1. Apresentação do Programa: PROFMAT
O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional –
PROFMAT “é um programa de pós-graduação stricto sensu em
Matemática, reconhecido e avaliado pela CAPES, credenciado pelo
Conselho Nacional de Educação – CNE, validado pelo Ministério da
Educação e conduzindo ao título de Mestre”. No Regimento, o Mestrado
Profissional está qualificado como “um curso semipresencial realizado
por Instituições de Ensino Superior associadas em uma Rede Nacional,
no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)”. A
Comissão Acadêmica Nacional coordena o Programa, que opera sob a
égide da Diretoria da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com
apoio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)” [PROFMAT,
2016, artigos 1º e 3º].
Constitui objetivo do PROFMAT “proporcionar formação
matemática aprofundada e relevante ao exercício da docência na
Educação Básica, visando dar ao egresso a qualificação certificada
para o exercício da profissão de professor de Matemática” (PROFMAT,
2016, artigo 2º). São objetivos específicos do Programa:
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1. Estimular a melhoria do ensino de Matemática em todos os níveis; 2.
Qualificar professores de Matemática que atuam na Educação Básica em
nível de pós-graduação stricto sensu, com ênfase no domínio aprofundado
de conteúdo, oferecendo um curso de formação profissional que
contemple as necessidades advindas do trabalho cotidiano no espaço da
escola; 3. Incentivar uma postura crítica acerca das aulas de Matemática
nos níveis do Ensino Fundamental e Médio, que enfatize o papel central do
conhecimento de matemática frente às exigências da sociedade moderna;
4. Buscar a valorização profissional do professor por meio do
aprimoramento de sua formação (CAPES, 2013, p 1).

O site institucional, na Apresentação (http://www.profmatsbm.org.br/organizacao/ apresentacao/) e em publicações do Programa
(PROFMAT, 2013 e 2017) vinculam a iniciativa da SBM ao cumprimento
das metas 14, 16, 17 e 18 do Plano Nacional de Educação – PNE,
aprovado pela Lei Federal 13005, de 25 junho de 201480.
O Programa é iniciado em 2011, em decorrência de atendimento
a edital público, publicado em novembro de 2010, da Diretoria de
Educação a Distância da CAPES para adesão de instituições de ensino
superior participantes do Sistema Universidade Aberta do Brasil (e de
instituições públicas de ensino superior que pretendam a integração
à UAB), na constituição de uma Rede Nacional para a oferta do
Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional
(CAPES, 2010, p.1). Para a primeira oferta em 2011, foram aprovadas
A Meta 14 do PNE 2014-2024 pretende “elevar gradualmente o número de
matrículas na pós-graduação de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta
mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores”. A Meta 16 almeja “formar, em
nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação
básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as)
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de
ensino”. A Meta 17 estabelece “valorizar os (as) profissionais do magistério das redes
públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as)
demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de
vigência deste PNE”. A Meta 18 manda “assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a
existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e
superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as)
profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial
nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da
Constituição Federal” (BRASIL, 2014).
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adesões de 47 instituições de ensino superior (54 polos presenciais),
com 1192 vagas disponibilizadas (Vide PROFMAT, 2017, p. 6)81.
Relatório datado de 2013, sobre anos iniciais de sua oferta,
observa que o Programa,
embora oferecido em todas as regiões do país, o seja de forma
desequilibrada, posto que localidades apresentando grandes carências
na capacitação de professores de Matemática, como o Norte e o
Nordeste do país, são ainda pouco atendidos em número de polos,
estando estes concentrados nas capitais dos estados (PROFMAT,
2013, p. 46).

Entretanto, reconhece que o programa de formação “consiste em uma
política pública inovadora e de alcance extraordinário” e “aponta para um
cenário, país afora, marcado por histórias de superação pessoal e
profissional, de enfrentamento de dificuldades diversas, de elevação da
autoestima de centenas de professores e professoras de Matemática nos
mais distantes rincões desse país” (PROFMAT, 2013, p. 46-47).
O site institucional do Programa registra, em 2019, 76 instituições
associadas e 101 locais de oferta (campi ou polos de apoio)82.

As normas para adesão, acompanhamento das atividades e do descredenciamento
das instituições associadas ao Mestrado Profissional em Matemática em Rede
Nacional estão disponíveis no site do PROFMAT (http://www.profmatsbm.org.br/wp-content/uploads/sites/23/2017/06/Normas_de
_Avaliacao_do_PROFMAT_23_05_2017.pdf).
82 A relação das instituições associadas e seus campi ou polos de apoio consta da
página http://www.profmat-sbm.org.br/instituicoes-associadas/.
81
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Figura 1. Mapa com instituições associadas ao PROFMAT

Fonte: Reproduzido de PROFMAT Mapa, in
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TP45xzn_7cEmPFTG
piz6NcGfHj4&ll=-5.212365961362391%2C-37.21772541754851&z=4

No IFSP, o Programa está sediado no campus de São Paulo e, na
UFSCar, nos campi de São Carlos e de Sorocaba. Para ingresso em
2020, são oferecidas 10 vagas no IFSP e 20 vagas na UFSCar
(PROFMAT, 2019).
1.2. Formato institucional e organizacional
O PROFMAT tem coordenação nacional da Comissão Acadêmica
Nacional, com a colaboração Comissões Acadêmicas Institucionais,
cujo funcionamento está previsto determinado pelo Regimento e
normas do programa, em consonância com os das instituições
associadas.
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A Comissão Acadêmica Nacional83 é uma comissão executiva,
responsável por:
I- Coordenar a organização de todas as ações e atividades do PROFMAT,
visando sua excelência acadêmica, incluindo as atividades de ensino,
pesquisa e extensão; II- Elaborar e publicar no sítio do PROFMAT, com
a aprovação de seus membros, editais e normas acadêmicas visando o
cumprimento do inciso anterior; III- Manter atualizado o sítio do
PROFMAT mediante apoio da Secretaria da SBM; IV- Coordenar as
atividades dos Exames Nacionais de Acesso e dos Exames Nacionais de
Qualificação; V- Elaborar e encaminhar à Diretoria da SBM o Relatório
Anual de Atividades do PROFMAT; VI- Acompanhar e homologar as
informações sobre o Programa nos sistemas da CAPES e no Sistema de
Controle Acadêmico (SCA), com vista à avaliação acadêmica e
concessão de bolsas de estudo; VII- Organizar os Encontros Nacionais
de Coordenadores; VIII- Designar comissões específicas para cumprir
atividades do Programa; IX- Certificar o cumprimento dos requisitos
nacionais para a emissão dos selos de autenticidade dos diplomas,
conforme Art. 23; X- Deliberar sobre demandas formais das Instituições
Associadas e quaisquer situações não previstas neste Regimento; XIApresentar à CAPES proposta de adesão ao Programa, bem como de
descredenciamento da Rede Nacional de Instituição Associada, em
consonância com as Normas de Avaliação do PROFMAT” (PROFMAT,
2016, artigo 7º).

A Comissão Acadêmica Institucional é designada pela instituição
associada, segundo suas normas, com as seguintes atribuições:
I- Elaborar o Regimento do Programa na Instituição Associada em
consonância com suas respectivas normas e as do PROFMAT [...]; IIManter atualizada a documentação oficial, junto à Coordenação
Acadêmica Nacional, da designação da Comissão Acadêmica
Institucional; III- Coordenar a organização e execução de todas as ações
e atividades do Programa na Instituição Associada, incluindo o
cumprimento da programação de cada disciplina; IV- Credenciar e
descredenciar os membros do corpo docente da Instituição Associada,
em consonância com suas regras institucionais e as Normas de Avalição
A composição da Comissão Acadêmica Nacional está indicada no artigo 6º do
Regimento. Os membros são indicados pela Diretoria da SBM com mandato de dois
anos, permitida a recondução (PROFMAT. Regimento, 2016. Disponível em
http://www.profmat-sbm.org.br/funcionamento/regimento/).
83
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do PROFMAT; V- Coordenar a aplicação na Instituição Associada de
todos os Exames Nacionais determinados pela Coordenação Acadêmica
Nacional, incluindo Exames Nacionais de Acesso e Exames Nacionais de
Qualificação; VI- Definir, a cada período, as atividades curriculares de
acordo com as Normas Acadêmicas do PROFMAT; VII- Organizar
atividades complementares, tais como palestras e oficinas; VIIIOrganizar e inserir na Plataforma Sucupira da CAPES e no SCA as
informações relativas à execução do PROFMAT em sua instituição, com
vista à avaliação periódica do desempenho do Programa; IX- Organizar,
inserir e manter atualizado o sistema de gestão de bolsa da CAPES
(PROFMAT, 2016, artigo 8º).

O regimento próprio de cada instituição associada deve prever
regulamentação de:
a) Critérios de credenciamento e descredenciamento de seus docentes
em consonância, onde couber, com Normas de Avaliação do PROFMAT;
b) Normas e critérios de avaliação dos discentes e de obrigatoriedade
de frequência dos discentes em cada atividade; c) Normas e critérios de
trancamento e cancelamento da inscrição de discentes em disciplinas,
de cancelamento da matrícula ou de desligamento do discente; d)
Critérios de avaliação e composição das bancas examinadoras das
dissertações de mestrado; e) A equivalência entre carga horária e
créditos das disciplinas; f) A definição de regras para o aproveitamento
de disciplinas na Instituição Associada; g) Critérios de transferência; h)
As sanções cabíveis às infrações disciplinares dos discentes; i) O prazo
máximo para integralização do curso pelos discentes; j) Requisitos para
obtenção do grau de mestre (PROFMAT, 2016, artigo 9º).

A UFSCar dispõe de um regimento para seus mestrados
profissionais, que rege também os mestrados profissionais em rede
nacional, tais como o PROFMAT e o Programa Nacional de Mestrado
Profissional em Ensino de Física (MNPEF), vinculados ao Programa
de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas – PPGECE da UFSCar
(UFSCAR. Regimento interno do Programa de Pós-Graduação em
Ensino de Ciências Exatas, s.d.). O IFSP também possui regras
próprias para sua oferta do PROFMAT (IFSP. Regulamento Interno do
Programa de Pós-Graduação – Mestrado profissional em Matemática
em Rede Nacional – PROFMAT – Polo São Paulo – IFSP, s.d.).
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1.3. Formato acadêmico
O ingresso de discentes no PROFMAT é feito anualmente, mediante
processo de seleção, por meio do Exame Nacional de Acesso (ENA),
regulamentado por Edital, elaborado pela Coordenação Acadêmica
Nacional, publicado previamente no sítio do PROFMAT na Internet.
Constitui requisito para inscrição no exame, a conclusão de curso de
graduação reconhecido pelo Ministério da Educação, em qualquer área,
respeitando-se as normas de cada Instituição Associada.
O ENA consiste em prova única simultânea para todas as
instituições associadas. A coordenação e supervisão das atividades do
exame cabe à Comissão Acadêmica Nacional. A prova é elaborada por
uma Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes do PROFMAT
designada pela Comissão Acadêmica Nacional. A Comissão Acadêmica
Institucional (de cada instituição associada) se responsabiliza pela
organização e coordenação do Exame, a correção das provas dos
candidatos, a classificação dos interessados na instituição associada - aplicados o sistema de cotas em cumprimento da Lei ou normas
internas84 --, bem como sua divulgação (PROFMAT,2019)85.
Relatório de 2013 do PROFMAT informa que os candidatos ao
Programa “são prioritariamente do sexo masculino (58%), com 29 a
33 anos de idade (23%), formados em Matemática há cerca de 5 a 9
anos (33%), configurando-se como profissionais de recente inserção
na docência, enquanto graduados”. Os aprovados no ENA
No IFSP, “do total de vagas disponíveis para o ENA 2019, no Polo IFSP, 4 (quatro) vagas
são destinadas à ampla concorrência, 2 (duas) vagas são reservadas para candidatos com
deficiência, 6 (seis) vagas são reservadas para candidatos negros (pretos ou pardos) e
candidatos indígenas e 18 (dezoito) vagas são reservadas para candidatos que sejam
professores no exercício da docência de Matemática da Educação Básica da rede pública”
(IFSP. Comunicado 02/2019. Disponível em https://spo.ifsp.edu.br/menu/68-menuprincipal-pos-graduacao/1833-processo-seletivo-2020-mestrado-profissional-emmatem%C3%A1tica-em-rede-nacional-profmat).
85 A Coordenação Nacional do PROFMAT cancelou o Edital nº 11 publicado em 29 de
julho de 2019, por medida de cautela, após receber o Ofício nº 267/2019CPCF/CGPC/DED/CAPES, datado de 13 de agosto de 2019, que determina a oferta
das vagas do programa exclusivamente[g. a.] a professores da rede pública do
Ensino
Básico
(Vide
https://spo.ifsp.edu.br/menu/68-menu-principal-posgraduacao/1833-processo-seletivo-2020-mestrado-profissional-emmatem%C3%A1tica-em-rede-nacional-profmat).
84
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são majoritariamente das regiões Sudeste e Nordeste (69% em 2011;
68% em 2012 e 71% em 2013). A aprovação feminina é mais expressiva
na região Sul, [...] e menor na região Norte. [...] A maioria dos aprovados
situa-se na faixa etária entre 23 e 32 anos e os melhores desempenhos
nas provas de acesso são obtidos por candidatos das Engenharias,
embora o maior número de candidatos seja da área da Matemática. Já
com relação aos classificados para, efetivamente cursarem o PROFMAT,
vimos que esses são majoritariamente homens jovens (23 a 27 anos) e
formados em Matemática há menos de 9 anos (PROFMAT, 2013, p. 46).

O Regimento registra que
o projeto pedagógico nacional do PROFMAT oferece atividades
presenciais e a distância, as quais são organizadas em disciplinas
obrigatórias, disciplinas eletivas e trabalho de conclusão final do
PROFMAT, conforme a Matriz Curricular definida pela Comissão
Acadêmica Nacional (PROFMAT, 2016, artigo 16).

A matriz curricular do curso de Mestrado Profissional está
disponível no site institucional do Programa e indica a oferta mínima
de disciplinas86, a ser cumprida no prazo de três anos, ressalvadas
normas próprias em contrário das instituições associadas. A matriz
curricular do Programa assinala que as disciplinas obrigatórias são
presenciais; as disciplinas eletivas podem ser ministradas na forma
presencial ou semipresencial87.
Vide http://www.profmat-sbm.org.br/rotina-academica/matriz-curricular/ e
http://www.profmat-sbm.org.br/wpcontent/uploads/sites/23/2016/08/Catalogo-de-Disciplinas_2017.pdf.
87 Matriz curricular do curso de Mestrado do PROFMAT:
Ano
Período/Disciplinas Obrigatórias
86

1º ANO

1º Período: Números e Funções Reais; Matemática Discreta
2º Período: Geometria; Aritmética

2º ANO

1º Período (Verão): Resolução de Problemas
2º Período: Fundamentos de Cálculo; Geometria Analítica; Eletiva I;
Eletiva II
Período de Verão: Finalização da Dissertação de Mestrado

3º ANO

Disciplinas Eletivas: Tópicos de História da Matemática; Tópicos de Teoria dos Números;
Introdução à Álgebra Linear; Tópicos de Cálculo Diferencial e Integral; Matemática e
Atualidade I e II; Recursos Computacionais no Ensino de Matemática; Modelagem
Matemática; Polinômios e Equações Algébricas; Geometria Espacial; Tópicos de Matemática;
Probabilidade e Estatística; Avaliação Educacional; Cálculo Numérico.
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As disciplinas ofertadas no primeiro ano letivo regulares têm
duração de 60 horas cada uma (mínimo de 12 semanas), na forma
presencial em locais definidos pela intuição credenciada. As
disciplinas agendadas para o período de verão são ministradas de
maneira concentrada em regime presencial, por três a quatro
semanas, durante os meses de janeiro e/ou fevereiro, também com
carga horária mínima de 60 horas em cada uma delas88.
As normas e critérios de avaliação dos mestrandos e de apuração
de frequência -- esta quando couber -- em cada atividade são definidos
em documento próprio pela Comissão Acadêmica Institucional. No
IFSP, de acordo com o Regulamento Interno do Programa, cabe ao
docente responsável, indicado pela Comissão Acadêmica Institucional
local, o “cumprimento integral da ementa, a assistência acadêmica aos
discentes na forma presencial e no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (http://moodle.profmat-sbm.org.br/), a aplicação e
correção das avaliações e a atribuição do conceito final”. O
aproveitamento do aluno resulta do seu desempenho em “provas,
pesquisas, seminários, trabalhos individuais e coletivos e outros”
(IFSP, s.d, artigos 18 e 22). A UFSCar dispõe de um Regimento Interno
do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas89, que
atribui ao professor responsável a avaliação do aproveitamento do
aluno em cada disciplina, expressa em menções (artigo 17). O
Regimento Interno ainda estabelece que
O Edital de Seleção para Ingresso no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas
- Área de Ensino e Matemática 2020, que inclui o PROFMAT da UFSCar, confirma que “as
aulas presenciais do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas serão
realizadas nos semestres letivos e nos períodos de recesso escolar sendo que, nos semestres
letivos, serão concentradas em um único dia da semana: às segundas-feiras em São Carlos e
às sextas-feiras em Sorocaba, tendo início em março de 2020, tanto no campus de São Carlos
como no campus de Sorocaba” (UFSCAR. 2019).
89 O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas, ao qual o PROFMAT
está vinculado na UFSCar, informa em seu site (http://www.ppgece.ufscar.br/), que
o “Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas destina-se a professores de
Física e Matemática que estejam no exercício da profissão; mais especificamente, o
curso destina-se a professores em exercício do nível fundamental (6º a 9º anos) e
médio, preferencialmente que atuem em escolas públicas”. O Programa abrange duas
áreas: Ensino de Física e Ensino de Matemática, com as seguintes linhas de pesquisa:
Desenvolvimento e avaliação de materiais instrucionais para o ensino de Física,
Conteúdo e Experimentação para o Ensino de Matemática, Tecnologias da
Informação e Comunicação no Ensino de Física, Tecnologias da Informação e
Comunicação no Ensino de Matemática.
88
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a frequência às aulas presenciais e seminários será obrigatória, sendo
reprovado o aluno que não comparecer a pelo menos 75% (setenta e
cinco por cento) do total das aulas e seminários efetivamente
realizados. Caberá ao docente responsável por cada disciplina
estabelecer o mínimo de atividades que devem ser cumpridas pelo
aluno para ter aproveitamento na disciplina (UFSCAR, s.d., artigo 17).

O Regimento do PROFMAT estabelece que todo mestrando,
imediatamente após aprovação nas quatro disciplinas básicas e
dentro do período de integralização do curso, deve se submeter ao
Exame Nacional de Qualificação (ENQ), que “consiste numa única
avaliação escrita, ofertada duas vezes por ano, versando sobre
questões discursivas envolvendo os conteúdos das disciplinas básicas
e elaborada pela Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes”
(PROFMAT. Regimento, 2016, artigos 18 e 19).
O Trabalho de Conclusão Final do PROFMAT, obrigatório para
obtenção do título de Mestre,
poderá ser apresentado em diferentes formatos, tais como dissertação,
revisão sistemática e aprofundada da literatura, artigo, patente,
registros de propriedade intelectual, projetos técnicos, publicações
tecnológicas; desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos e
instrucionais e de produtos, processos e técnicas; produção de
programas de mídia, editoria, relatórios finais de pesquisa, softwares,
projeto de aplicação ou adequação tecnológica, protótipos para
desenvolvimento ou produção de instrumentos, equipamentos e kits,
projetos de inovação tecnológica, sem prejuízo de outros formatos, de
acordo com temas específicos pertinentes ao currículo de Matemática
da Educação Básica e impacto na prática didática em sala de aula”
(PROFMAT, 2016, artigo 21).

O diploma de Mestre é expedido pela instituição associada na
qual o aluno está regularmente matriculado90, desde que tenha
cumprido todos os requisitos.91
Segundo o Regimento, “os discentes regularmente matriculados no PROFMAT em
cada Instituição Associada fazem parte do corpo discente de pós-graduação dessa
instituição” (PROFMAT, 2016, artigo 10).
91 Constam como condições para obtenção do diploma, segundo o Regimento, “I- Ter
sido aprovado em pelo menos 9 (nove) disciplinas, incluindo todas as disciplinas
obrigatórias definidas no Catálogo de Disciplinas; II- Ter sido aprovado no ENQ; IIITer sido aprovado na defesa do trabalho de conclusão final do PROFMAT; IV- Ter a
90
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As Normas Acadêmicas do Programa acenam com a
possibilidade de que os “discentes regularmente matriculados que
sejam professores no exercício da docência de Matemática no ensino
básico da rede pública” pleiteiem “bolsa de estudos da CAPES” e
advertem que “é exclusiva para professores no exercício da docência
de Matemática, no ensino básico, da rede pública, e deve respeitar a
ordem decrescente de notas, até o limite de quota de bolsas
concedidas para cada Instituição Associada” (PROFMAT, 2016, p. 3).
A Comissão Acadêmica Institucional designa os professores do
Programa, escolhidos dentre os membros do corpo docente da
instituição associada, que”têm por atribuição zelar pelo bom
funcionamento de todas as atividades da disciplina em sua Instituição,
incluindo: cumprir o programa, elaborar, aplicar e corrigir todas as
avaliações; bem como aferir o desempenho dos discentes e emitir o
conceito final” (PROFMAT, 2016, artigo 17).
1.4. Formato tecnológico
O PROFMAT dispõe de Ambiente Virtual de Aprendizagem
próprio (http://moodle.profmat-sbm.org.br/), com uso da
Plataforma Moodle, para desenvolvimento de atividades a distância
do Programa, apoiadas ainda por recursos tecnológicos da instituição
associada e sob a responsabilidade do docente da disciplina. “O
material didático do mestrado é composto pelos livros da Coleção
PROFMAT da SBM, bem como pelos vídeos, exames, provas e
dissertações de mestrado disponibilizados no sítio http://www.
profmatsbm.org.br” (PROFMAT, 2016, p. 2).
Na Avaliação Suplementar Externa do Programa, realizada pela
CAPES em 2013 (CAPES, 2013, p. 34-35), os docentes do Programa
declaram que contribuem para o desenvolvimento e utilização da
Plataforma Moodle, predominantemente, por disponibilizar recursos e
atividades e baixar o conteúdo. A maioria dos alunos declaram usar a
Plataforma apenas para baixar o conteúdo. O relatório da Avaliação
destaca que o
versão final do texto formalmente escrito inserido no Sistema de Controle Acadêmico
e na Plataforma Sucupira pela Coordenação Acadêmica Institucional; V- Satisfazer
todos os requisitos legais de sua Instituição Associada”. Cumpridos os requisitos, no
diploma é afixado “selo de autenticidade da SBM” (PROFMAT, 2016, artigo 23).
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discente está utilizando a plataforma um pouco mais que os docentes,
sobretudo no que se refere a baixar conteúdos. [...] Considerando que
se trata de um curso semipresencial, essa constatação indica ainda a
dificuldade de uma efetiva utilização das novas tecnologias na educação
(CAPES, 2013, p. 35).

Docentes e mestrandos, em sua maioria, responderam que os
recursos e atividades do ambiente virtual na plataforma são
adequados para a formação que se pretende no Programa (CAPES,
2013, p. 34-35).
1.5. Estudos e pesquisas sobre o PROFMAT
Apesar da trajetória recente do Programa, estão disponíveis
alguns trabalhos de pesquisa sobre o PROFMAT. O site institucional
divulga quatro relatórios de avaliação (http://www.profmatsbm.org.br/funcionamento/relatorios-de-avaliacao-profmat/):
✓ CAPES. Avaliação Suplementar Externa do Programa de
Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional
(PROFMAT), 2013;
✓ OMNI3. Uma análise quali-quantitativa de perfis de
candidatos ao Mestrado Profissional em Matemática em Rede
Nacional (PROFMAT), 2013;
✓ PROFMAT. PROFMAT: avaliação de possíveis impactos, 2016;
✓ PROFMAT. PROFMAT: uma reflexão e alguns resultados, 2017.
Ainda no site institucional, estão disponíveis algumas dissertações
(trabalhos de conclusão de curso) de egressos que versam sobre o
PROFMAT (http://www.profmat-sbm.org.br/dissertacoes/):
✓ BERNARDES, Fábio. Análise do Exame Nacional de Acesso
ao PROFMAT dos Alunos Egressos do Curso de Licenciatura
Plena de Matemática da UNEMAT. UNEMAT, 2019;
✓ BONFIM, Vanessa de. As Concepções de Probabilidade de
Professores de Matemática da Educação Básica e Acadêmicos do
PROFMAT. UTFPR, 2018;
✓ COSTA, Priscila Abadia Alves da. PROFMAT UNB: uma
Análise dos seus Resultados. UNB, 2019;
✓ GOMES, Leonardo da Silva. A teoria de resposta ao item na
avaliação em larga escala: um estudo sobre o Exame Nacional de
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Acesso do Mestrado Profissional em Matemática em Rede
Nacional – PROFMAT 2012. IMPA, 2014;
✓ SILVA, Felipe Alves. Uma Análise dos Impactos e
Tendências Apontadas nas Dissertações de Mestrado do
PROFMAT, Produzidas na UFG - Regional Catalão de 2014 a 2016.
UFG, 2018;
✓ VELOSO, Rebeca Nunes. O PROFMAT e a Formação
Continuada do Professor de Matemática da Educação Básica.
UFERSA, 2017.
Há outros trabalhos de pesquisa sobre o PROFMAT com acesso
pela Internet:
✓ FARIAS, José Vilani de. O PROFMAT e as relações distintivas
no campo da Matemática. UFSCar, 2017;
✓ VICENTE, João Pedro Aparecido. PROFMAT e o
desenvolvimento profissional docente: possibilidades e
desafios. Universidade de Uberaba, 2014;
✓ CALDATTO, Marlova Estela; PAVANELLO, Regina Maria;
FIORENTINI, Dario. O PROFMAT e a Formação do Professor de
Matemática: uma análise curricular a partir de uma perspectiva
processual e descentralizadora. Boletim de Educação Matemática,
vol. 30, núm. 56, 2016, p. 906-925;
✓ CALDATTO, Marlova Estela. O Profmat e a formação do
professor de Matemática: uma análise curricular a partir de uma
perspectiva processual e descentralizadora. 2015. 430 p. Tese (Doutorado
em Educação) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2015.
2. Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional
em Rede Nacional (ProfEPT): IFSP
2.1. Apresentação do Programa: ProfEPT
O Regulamento Geral (IFES, 2018) esclarece, de início, que o
Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional em
Rede Nacional – ProfEPT é um programa de pós-graduação em
Educação Profissional e Tecnológica com a oferta em rede nacional de
um “curso de mestrado profissional em Educação Profissional e
Tecnológica, pertencente à área de Ensino e reconhecido pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES do Ministério da Educação” IFES, 2018, artigo 1º).
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O Programa
é ofertado na modalidade semipresencial pela Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica – RFEPCT: Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica
e Colégio Pedro II, coordenado nacionalmente pelo Instituto Federal do
Espírito Santo – IFES” (IFES, 2018, artigo 3º).

O site institucional do ProfEPT vincula sua criação à
institucionalização da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (RFEPCT) pela Lei Federal nº 11.892/2008 –
de criação dos Institutos Federais – e à sua acentuada expansão,
iniciada em 2003, consolidada pela sua interiorização no Brasil, e
ampliada a partir de 2011, com a construção de 208 novas unidades
(BRASIL, 2008). A expansão das unidades acarretou uma
correspondente expansão do quadro de profissionais na rede, o que
levou o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de
Educação, Científica e Tecnológica (CONIF), com o apoio da
SETEC/MEC, a propor o ProfEPT,
em função da necessidade de aperfeiçoar as práticas educativas e a
gestão escolar vinculadas à EPT, em articulação com a demanda por
qualificação de profissionais da rede, mas também abrindo
possibilidades de formação qualificada ao público em geral,
aproveitando a grande capilaridade de atuação territorial da RFEPCT
para otimizar a oferta das vagas do Programa” (IFES, 2017).

A oferta do Programa tem fundamento legal na Lei Federal
11892/2008, quando esta estabelece, entre outras, a finalidade dos
Institutos Federais de “ofertar educação profissional e tecnológica,
em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local,
regional e nacional” (BRASIL, 2008, artigo 6º, inciso I)92, mediante a
Ao estabelecer que a oferta se realiza “em todos os seus níveis e modalidades”,
abrange sua atuação da educação básica à pós-graduação, em diferentes
modalidades, como a educação de jovens e adultos e a educação a distância. No caso
da educação a distância, a autonomia para criação e extinção de cursos está sujeita à
regulamentação específica da modalidade, à vista do disposto no §3º do artigo 2º da
Lei Federal 11892/2008: “Os Institutos Federais terão autonomia para criar e
92
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ministração em nível superior de “cursos de pós-graduação stricto
sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia,
com vistas no processo de geração e inovação tecnológica” (BRASIL,
2008, artigo 7º, inciso IV, alínea e).
O ProfEPT foi criado em rede nacional pelo Instituto Federal do
Espírito Santo em Resolução do seu Conselho Superior nº161/2016,
de 16 de setembro de 2016. No mesmo ato, é aprovado seu
regulamento interno. O Mestrado Profissional é o primeiro programa
ofertado em rede nos institutos federais, destinado a servidores e à
comunidade (IFES, 2016).
Freitas e outros (2016, p. 77-78) assinalam que a oferta do
ProfEPT apresenta conformidade com metas e estratégias em
desenvolvimento pelo Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024
(BRASIL, 2014) e com recomendações e diretrizes do Plano Nacional
de Pós-Graduação – PNPG 2011-2020 (CAPES, 2010). O Programa
adere ao PNE, sobretudo, no cumprimento das metas 13, 14 e 1693. O
Mestrado Profissional se se insere no PNPG na implementação de
recomendações e diretrizes relativas à
ampliação da inter(multi)disciplinaridade na Pós-Graduação; ao
combate às assimetrias regionais; à integração da Pós-Graduação com
a Educação Básica; à formação de recursos humanos para empresas; e
extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para
registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu
Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a legislação
específica”. Outra restrição a se assinalar, primariamente contraditória na educação
a distância, do “limite de sua área de atuação territorial”, na demarcação das
fronteiras geográficas para a instalação de campi e de polos de apoio.
93 Para o PNE 2014-2024, a Meta 13 estabelece: “Elevar a qualidade da educação
superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo
exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por
cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores”. A Meta
14 pretende “elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação de
modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e
cinco mil) doutores”. A Meta 16 almeja “formar, em nível de pós-graduação, 50%
(cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de
vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica
formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino” (BRASIL, 2014).
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à formação de recursos humanos vinculados a Programas Nacionais

(FREITAS e outros, 2016, p.78).
O site institucional apresenta o objetivo geral do Programa:
proporcionar formação em educação profissional e tecnológica aos
profissionais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (RFEPCT), visando tanto a produção de conhecimento
como o desenvolvimento de produtos, por meio da realização de
pesquisas que integrem os saberes inerentes ao mundo do trabalho e
ao conhecimento sistematizado (IFES, 2017).

Os objetivos específicos do Mestrado Profissional estão também
assinalados:
a) Atender à necessidade de formação continuada, numa perspectiva
interdisciplinar e em nível de mestrado, voltada para profissionais da
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica a fim de
desenvolverem atividades de ensino, gestão e pesquisa relacionados à
educação profissional e tecnológica, na perspectiva de elaboração de
produtos educacionais e materiais técnico-científicos com vistas à
inovação tecnológica.
b) Atender à necessidade de desenvolvimento de trabalhos de
investigação interdisciplinar, constituído pela interface entre Trabalho,
Ciência, Cultura e Tecnologia, na perspectiva de melhoria dos processos
educativos e de gestão em espaços formais ou não-formais.
c) Atender à demanda nacional por formação de recursos humanos em
cursos de pós-graduação stricto sensu, com vistas ao desenvolvimento
de pesquisas que integrem os saberes práticos inerentes ao mundo do
trabalho ao conhecimento sistematizado e interdisciplinar, na
perspectiva de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico,
científico e cultural nas diversas regiões do Brasil (IFES, 2017).

2.2. Formato institucional e organizacional
A descrição do formato institucional está baseada nos
documentos norteadores do Programa de Pós-Graduação em
Educação Profissional e Tecnológica, em particular:
•Regulamento Geral do Programa de Mestrado Profissional em
Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (IFES, 2018);
•Anexo ao Regulamento Geral (IFES, 2018);
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•Regulamento de Credenciamento, Recredenciamento e
Descredenciamento Docente (IFES, 2018);
•Regulamento Local do Programa de Pós-Graduação em
Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional do Instituto
Federal de São Paulo (IFSP, 2018).
Para a execução do Programa foram instituídos pela Reitoria do
IFES, como coordenador nacional do Programa, o Comitê Gestor94 e a
Comissão Acadêmica Nacional95, ambos em nível nacional, que são
auxiliados pelas Comissões Acadêmicas locais na coordenação dessas
atividades96.
Figura1. Organização e Gestão do ProfEPT

Fonte: Reproduzido de IFES. Gestão, in https://profept.ifes.edu.br/gestao

O Comitê Gestor é uma comissão deliberativa, subordinado ao
Conselho Superior do IFES. De acordo com o Regulamento Geral, são
atribuições do Comitê Gestor, especialmente:
Coordenar a execução e organização de todas as ações e atividades do
ProfEPT, visando à sua excelência acadêmica e administrativa; II Aprovar alterações pertinentes à área de concentração, às linhas de
pesquisa e à matriz curricular do ProfEPT; III - Organizar e executar o
credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de
Instituições Associadas; IV - Definir o número de vagas para cada
processo seletivo em conformidade com o quadro de docentes
O Comitê Gestor foi instituído pela Portaria IFES nº 3731, de 23 de dezembro de
2016. (Disponível em https://profept.ifes.edu.br/doc).
95 A Comissão Acadêmica Nacional do Programa de Pós-Graduação em Educação
Profissional e Tecnológica foi criada pela Portaria IFES nº 3732, de 23 de dezembro
de 2016 (Disponível em https://profept.ifes.edu.br/doc).
96 A composição do Comitê Gestor e da Comissão Acadêmica Nacional estão indicadas,
respectivamente, nos artigos 5º e 7º do Regulamento Geral do Programa de Mestrado
Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional.
94
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permanentes de cada Instituição Associada; [...] IX - Definir os
mecanismos e os procedimentos para autoavaliação do Programa, de
modo a atender aos padrões mínimos de qualidade estabelecidos pela
Área de Ensino da CAPES [...] (IFES, 2018, artigos 5º e 6º).

Subordinada ao Comitê Gestor, a Comissão Acadêmica Nacional
é uma comissão executiva, a quem compete:
I - Responsabilizar-se pela boa execução das atividades de ensino,
pesquisa e extensão no âmbito do ProfEPT, visando à sua excelência
acadêmica e administrativa; II - Coordenar a elaboração e realização do
Exame Nacional de Acesso; III - Deliberar sobre as propostas de
credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes
das Instituições Associadas ao Programa e pelo convite a professores
para integrar o corpo docente do Curso; IV - Realizar encontros
nacionais das Instituições Associadas do ProfEPT; V - Homologar as
indicações para Coordenadores Acadêmicos Locais; VI - Propor
mecanismos e procedimentos para autoavaliação do Programa, de
modo a atender aos padrões mínimos de qualidade estabelecidos; VII Coordenar o processo de avaliação das Instituições Associadas, com
base em relatório de desempenho, para fins de renovação de seu
credenciamento; VIII - Coordenar o processo de avaliação do Programa
perante a CAPES; IX - Deliberar sobre disciplinas, calendários,
demandas formais dos participantes do ProfEPT e quaisquer situações
não previstas neste Regulamento; X - Responsabilizar-se pela
manutenção do sítio do programa, no qual deverão ser disponibilizados
os Trabalhos de Conclusão de Curso e Produtos Educacionais; XI Apoiar a realização de atividades complementares, tais como palestras
e minicursos nas Instituições Associadas; XII - Criar e extinguir
comissões técnicas nacionais para atender necessidades de
funcionamento do ProfEPT e designar os respectivos titulares; XIII Elaborar e encaminhar ao Comitê Gestor relatório anual de atividades”
(IFES, 2018, artigo 8º).

À Comissão Acadêmica Local, igualmente uma comissão
executiva instituída em cada instituição associada, composta pelos
docentes do Programa, compete:
I - Coordenar a execução e organização de todas as ações e atividades
do ProfEPT, visando à sua excelência acadêmica e administrativa, na
Instituição Associada; II - Representar, na pessoa do Coordenador
Acadêmico Local, o ProfEPT junto aos órgãos da Instituição Associada
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e à sociedade onde está inserida; III - Coordenar a aplicação local do
Exame Nacional de acesso; IV - Propor, a cada período, a programação
acadêmica local e a distribuição de carga didática entre os membros do
corpo docente local; V - Designar os docentes das disciplinas locais,
dentro do seu corpo docente; VI - Propor à Comissão Acadêmica
Nacional credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de
membros de seu corpo docente; VII - Organizar atividades
complementares, tais como palestras e oficinas, a serem realizadas no
âmbito do ProfEPT; VIII - Decidir sobre solicitações de trancamento e
cancelamento de disciplinas; IX - Manter atualizado os dados
acadêmicos nos sistemas locais e nacionais; X - Coordenar os processos
para realização das qualificações e defesas de Trabalhos de Conclusão
de Curso; XI - Acompanhar o processo de emissão de declarações,
históricos e diplomas pela Instituição Associada; XII - Elaborar e
encaminhar ao Comitê Gestor, relatórios anuais de gestão sobre suas
atividades” (IFES. 2018, artigo 10).

O último edital de para ingresso de alunos (no segundo semestre
de 2019) mostra a participação de 40 instituições federais associadas
ao Programa com oferta de 906 vagas (PROFEPT, 2019)97.
De acordo com o último edital, são instituições associadas, além de Instituto
Federal do Espírito Santo, coordenador nacional do Programa, com oferta ativa de
vagas: CEFET-MG – Campus Divinópolis; Colégio Pedro II – Campus São Cristóvão, Rio
de Janeiro; Instituto Federal do Acre – Campus Rio Branco; Instituto Federal de
Alagoas - Campus Benedito Bentes, Maceió; Instituto Federal do Amazonas – Campus
Manaus/Centro; Instituto Federal do Amapá – Campus Santana/Macapá; Instituto
Federal de Brasília - Campus Brasília/Distrito Federal; Instituto Federal da Bahia –
Campus Salvador; Instituto Federal Baiano – Campus Catu; Instituto Federal
Catarinense - Campus Blumenau; Instituto Federal do Ceará – Campus Fortaleza;
Instituto Federal Farroupilha – Campus Jaguari; Instituto Federal Fluminense –
Centro de Referência Macaé; Instituto Federal de Goiás – Campus Anápolis; Instituto
Federal Goiano – Campus Morrinhos; Instituto Federal do Maranhão - Campus Monte
Castelo/São Luís; Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro; Instituto Federal
de Mato Grosso do Sul - Campus Campo Grande; Instituto Federal de Mato Grosso Campus Cuiabá; Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Montes Claros;
Instituto Federal do Pará - Campus Belém; Instituto Federal da Paraíba – Campus João
Pessoa; Instituto Federal de Pernambuco – Campus Olinda/Recife; Instituto Federal
do Piauí – Campus Parnaíba; Instituto Federal do Paraná – Campus Curitiba; Instituto
Federal do Rio de Janeiro - Campus Mesquita/Nilópolis; Instituto Federal do Rio
Grande do Norte – Campus Mossoró; Instituto Federal de Rondônia - Campus Porto
Velho; Instituto Federal de Roraima – Campus Boa Vista; Instituto Federal do Rio
Grande do Sul – Campus Porto Alegre; Instituto Federa de Sergipe – Campus Aracaju;
Instituto Federal de Santa Catarina – Centro de Referência em Formação e
EAD/Florianópolis; Instituto Federal do Sertão/PE - Campus Salgueiro; Instituto
97
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A adesão de nova instituição associada é feita por meio de edital
nacional, sob responsabilidade do Comitê Gestor, mediante avaliação
das propostas baseadas, em particular, na adequação do corpo
docente e da infraestrutura da Instituição Associada. A manutenção
da instituição no Programa como associada depende de avaliação pelo
Comitê Gestor, baseada critérios, entre os quais “I - Efetiva execução
do projeto pedagógico nacional do ProfEPT; II - Eficácia na formação
de seus egressos; III - Qualidade da produção intelectual do corpo
docente e discente; IV - Adequação de infraestrutura física” (IFES,
2018, artigos 26 a 28).
2.3. Formato acadêmico
Constituem requisitos para ingresso de alunos no Programa:
conclusão de graduação em curso reconhecido pelo MEC e aprovação
no Exame Nacional de Acesso. São reservadas metade das vagas de
cada instituição associada para servidores (docentes ou técnicoadministrativos) pertencentes ao quadro permanente das
instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica; a outra metade é disponibilizada para a comunidade em
geral98. O Exame Nacional de Acesso, de caráter eliminatório e
classificatório, “consiste num único exame, realizado uma vez por ano,
simultaneamente nas Instituições Associadas”, sendo os candidatos
classificados de acordo com a quantidade de vagas de cada instituição
associada (IFES, 2018, artigos 11 e 12).
O Programa é desenvolvido na área de concentração de
Educação Profissional e Tecnológica – EPT99, mediante duas linhas de
Federal de São Paulo – Campus Sertãozinho; Instituto Federal do Sudeste de Minas
Gerais – Campus Rio Pomba; Instituto Federal Sul-riograndense – Campus
Charqueadas; Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – Campus Poços de Caldas;
Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campus Uberaba; Instituto Federal do
Tocantins - Campus Palmas (PROFEPT, 2019, p. 17-25)
98 Na distribuição das vagas ainda deve-se respeitar as regras definidas pelas
próprias instituições associadas sobre o sistema de cotas, em “cumprimento das Leis
ou normas específicas, próprias e internas, tais como resoluções ou regimentos
internos, que disponham sobre o sistema de cotas para ingresso nos cursos de pósgraduação nas Instituições Associadas integrantes da Rede Nacional” (PROFEPT,
2019, p. 4).
99 A área de concentração de Educação Profissional e Tecnológica – EPT “compreende
os processos educativos em espaços formais e não formais relacionados ao mundo do
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pesquisa: Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica
(EPT) e Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos na
Educação Profissional e Tecnológica (EPT)100.
O itinerário formativo101 está indicado no Anexo ao Regulamento
(IFES, 2018, p. 6) e no site institucional do Mestrado Profissional
(https://profept.ifes.edu.br/itinerario), com 480 horas de atividades
didáticas, distribuídas entre disciplinas obrigatórias, eletivas e de
orientação (IFES, 2018, artigo 14). O Edital de Ingresso e do Exame
Nacional informa que
as disciplinas obrigatórias que compõem o currículo do mestrado serão
ofertadas na modalidade presencial, com carga-horária de até 30% a
distância” e que “as demais atividades do curso poderão ter oferta
presencial ou a distância, de acordo com a autonomia de cada uma das
IAs que compõem a rede (PROFEPT, 2019, p. 4)102.
trabalho e à produção de conhecimento, numa perspectiva interdisciplinar, com
vistas a integração dos campos do Trabalho, da Ciência, da Cultura e da Tecnologia.
Compreende ainda os espaços educativos em suas dimensões de organização e
implementação, com um enfoque de atuação que objetiva promover a mobilização e
a articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias para garantir a
formação integral do estudante”, conforme indicado no Anexo ao Regulamento Geral
(IFES,2018, p. 3).
100 O Anexo ao Regulamento Geral descreve as duas linhas de pesquisa e seis
macroprojetos de pesquisa e desenvolvimento que estruturam a Linha de Pesquisa
Práticas Educativas em EPT (IFES, 2018, p. 3-5).
101 A expressão “itinerário formativo’ é amplamente empregada na literatura oficial
e na legislação da educação profissional para entender o “o conjunto das etapas que
compõem a organização da oferta da Educação Profissional pela instituição de
Educação Profissional e Tecnológica, no âmbito de um determinado eixo tecnológico,
possibilitando contínuo e articulado aproveitamento de estudos e de experiências
profissionais devidamente certificadas por instituições educacionais legalizadas” e
“contempla a sequência das possibilidades articuláveis da oferta de cursos de
Educação Profissional, programado a partir de estudos quanto aos itinerários de
profissionalização no mundo do trabalho, à estrutura socio-ocupacional e aos
fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos de bens ou serviços, o
qual orienta e configura uma trajetória educacional consistente, conforme §§ 3º e 4º
do artigo 3º da Resolução CNE/CEB 6/2012 (BRASIL, 2012).
102 O site institucional informa que as disciplinas eletivas “serão realizadas,
preferencialmente, na modalidade a distância, visando a oferta de disciplinas de uma IA
para alunos de outras Ias. No caso de serem EaD, devem ser ofertadas através de ambiente
virtual de aprendizagem. As disciplinas eletivas não possuem pré-requisitos”. As
disciplinas de orientação “serão realizadas presencialmente ou a distância, a partir de
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O Regulamento Geral remete a avaliação dos alunos às normas
próprias de cada instituição associada. No IFSP, “nas disciplinas realizadas
presencialmente, para ser aprovado o estudante deverá apresentar um
mínimo de 75% de frequência e nota igual ou superior a 6,0” e “nas
disciplinas realizadas a distância, para ser aprovado, o estudante deverá
apresentar nota igual ou superior a 6,0” (IFSP, 2018, artigo 21).
Para cada aluno, a instituição associada designa “um docente
orientador que acompanhará o desenvolvimento do discente ao longo
do curso, sendo que esse orientador construirá, em conjunto com o
discente, o seu plano de estudos, que inclui o projeto de pesquisa e a
proposta de produto educacional” (IFSP, 2018, artigo 16). O aluno
deve elaborar um Trabalho de Conclusão de Curso, constituído de “um
produto educacional que possua aplicabilidade imediata,
considerando a tipologia definida pela Área de Ensino”, ao qual
acompanha “um relatório da pesquisa que contemple o processo de
desenvolvimento e avaliação da aplicação do produto, podendo ser
construído em forma de dissertação ou artigo, de acordo com decisão
da Comissão Acadêmica Local”. O aluno será arguido em Exame de
Qualificação, destinado à apresentação e defesa do projeto de
Trabalho de Conclusão de Curso, a ser realizado de 10 a 14 meses a
partir do início do curso e, posteriormente, em defesa pública do
Trabalho de Conclusão de Curso a ser efetivada num prazo máximo
de 24 meses (IFES, 2018, artigos 16 e 20).
Os mestrandos integram o corpo discente regular de pósgraduação do IFSP, a quem compete expedir o respectivo Diploma de
Mestre em Educação Profissional e Tecnológica, uma vez cumpridos
todos os requisitos para a conclusão do curso (IFES, 2018, artigo 13).
Os requisitos para o corpo docente do Programa em cada
instituição associada estão descritos no Regulamento Geral do
Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica em Rede Nacional (IFES, 2018). O corpo docente
permanente do ProfEPT é composto por docentes pertencentes ao
quadro permanente das instituições associadas “com título de doutor
com produção na área de ensino ou educação”103. O Regulamento
acordo entre orientador e orientandos, mantendo registro acadêmico (diários) dos
encontros”. (Vide https://profept.ifes.edu.br/componentescurriculares).
103 O Edital nº 2/2019 do ProfEPT limita o credenciamento de professores
permanentes do Programa, “aos docentes efetivos da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, que atuem em regime de trabalho de 40h ou DE,
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Geral estabelece as normas para o credenciamento de docentes das
Instituições Associadas, que “se dá mediante a aprovação da Comissão
Acadêmica Nacional, por indicação da Comissão Acadêmica Local, por
meio de edital nacional”, bem como o recredenciamento e
descredenciamento, “conforme normas regulamentadas e aprovadas
por esta” (IFES, 2018, artigos 23-25).
2.4. Formato tecnológico
Para as atividades a distância das disciplinas eletivas e outras
atividades do Programa planejadas on line, os docentes e alunos
devem recorrer ao ambiente virtual de aprendizagem da própria
instituição associada a que estão vinculados.
3. Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO): UFSCar
3.1. Apresentação do Programa: PROF-FILO
O Mestrado Profissional em Filosofia - PROF-FILO é um
programa de pós-graduação stricto sensu “destinado a ofertar curso
de mestrado em Filosofia, na modalidade mestrado profissional, em
rede, com abrangência nacional, aos professores de Filosofia na
Educação Básica preferencialmente aqueles que atuam nas escolas
das redes públicas de ensino”104. O PROF-FILO tem por finalidade, de
acordo com o Regulamento, a “melhoria da qualidade da docência em
Filosofia na Educação Básica, oferecendo aos profissionais admitidos
como seus discentes uma formação filosófica e pedagógica
aprofundada voltada para o exercício da docência da Filosofia, em
especial na Educação Básica”. O Programa “integra as políticas de
portadores do título de Doutor, em programa reconhecido pela CAPES, que
apresentem produção científica intelectual nos últimos dois anos (mais a fração do
ano corrente) compatível com o especificado nos Critérios da Comissão da Área de
ENSINO da CAPES” (IFES. Edital de Inscrição para Credenciamento de Docentes
Permanentes para atuarem junto ao Mestrado Profissional em Educação Profissional
e Tecnológica em Rede Nacional, 2019, p. 1).
104 No site institucional, o público-alvo do PROF-FILO é identificado como
“professores de Filosofia do Ensino Médio que estejam em exercício da docência em
sala de aula, preferencialmente, em escola da rede pública de ensino e que tenham
concluído o curso de graduação em Filosofia ou área afim” (Vide http://www.
humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/publico-alvo/).
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formação de professores da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), sendo resultado de
uma iniciativa apoiada pela ANPOF (Associação Nacional de PósGraduação em Filosofia)”105 [PROF-FILO, s.d., artigos 1º, 2º e 5º].
O Programa é coordenado nacionalmente pelo Departamento de
Filosofia da Universidade Federal do Paraná – UFPR, que mantém o
site institucional (http://www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/),
com informações sobre o Programa, entre outras, histórico,
regulamento, processo seletivo, disciplinas, área de concentração e
linhas de pesquisa, etc..
O Programa está estruturado
a partir de Núcleos sediados em Instituições de Ensino Superior (IES) do
País que são responsáveis pela coordenação e execução local do Curso de
acordo com o Regulamento Geral e segundo suas próprias normas
institucionais, no que couber. O credenciamento ou o descredenciamento
como Núcleo Local dependem do oferecimento, pela Instituição do Ensino
Superior interessada, de infraestrutura mínima, que inclui espaço físico,
biblioteca e instalações e equipamentos didáticos, reunir um número
mínimo de seis professores permanentes com produção acadêmica [...] e
assegurar o ingresso no processo seletivo, no quadriênio de avaliação da
CAPES, de no mínimo de 50% dos discentes previstos no edital de vagas”
(PROF-FILO, s.d., artigo 4º).

O site institucional registra a existência de núcleos locais do
Programa nas seguintes universidades: Universidade Federal do ABC;
Universidade Federal do Amazonas; Universidade Federal de
Campina Grande; Universidade Federal do Ceará; Universidade
Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Maranhão;
Universidade Federal do Mato Grosso; Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul; Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade
Estadual de Montes Claros; Universidade Estadual do Paraná;
Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do
O “Histórico”, disposto no site institucional do PROF-FILO, indica várias ações e
movimentos de profissionais da educação ligadas ao ensino da Filosofia no Ensino
Médio, que resultaram na proposta de curso submetida à CAPES e, por esta, aprovado
(http://www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/historico/). Acrescente-se que, aos
movimentos de profissionais pelo reconhecimento do valor formativo da Filosofia na
educação básica, se soma a aprovação da Lei Federal 11.684, de 2 de junho de 2008,
que tornou obrigatória a Filosofia como disciplina do currículo do Ensino Médio.
105
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Pernambuco; Universidade do Estado do Rio Grande no Norte;
Universidade Federal de São Carlos; Universidade Federal do Piauí e
Universidade Federal do Tocantins.
Freitas e Pisani (2017, p. 65) entendem que o PROF-FILO
pode se libertar das operações mestras de reposição, reciclagem e
atualização, que governam os programas dos mestrados profissionais
do tipo PROF, que lidam diretamente com formação de professores.
Pode também escapar às ciladas de alguns habitus importados da
estrutura disciplinar do mestrado acadêmico, que não são adequados
ao trabalho com os estudantes-professores.

Na UFSCar, o PROF-FILO foi aprovado institucionalmente em
2017, com início de suas atividades em 2018 (UFSCAR, 2018, p. 81);
está sediado no campus de São Carlos. Para ingresso de novos
estudantes em 2020, foram oferecidas seis vagas na UFSCar (PROFFILO, 2019, p. 2).
3.2. Formato organizacional e institucional
Para a UFSCar, o mestrado profissional “visa oferecer ao pósgraduando condições para o desenvolvimento de uma prática
profissional transformadora, por meio da incorporação do método
científico e da aplicação dos conhecimentos de novas técnicas e
processos” (UFSCAR, 2013, artigo 1º, §2º).
O PROF-FILO dispõe de instâncias administrativas de gestão
nacional e local: “I. Colegiado Geral; II. Coordenação Geral; III. Comitê
Gestor; IV. Colegiado de Núcleo; V. Coordenação de Núcleo” (PROFFILO, s.d., artigo 6º). Na coordenação da rede nacional, encontram-se
os três primeiros órgãos. Compete ao Colegiado Geral:
I. coordenar, orientar e fiscalizar o funcionamento didático e orçamentário
do Curso e colaborar com a Coordenação Geral do Curso; II. avaliar e
propor mudanças no Regulamento do PROF-FILO; III. aprovar o
credenciamento de novos Núcleos e o descredenciamento de Núcleos que
não atendam as condições básicas de funcionamento [...]; IV. analisar e
deliberar sobre as disciplinas obrigatórias e eletivas integrantes do
currículo do Curso, com os respectivos títulos, ementas indicativas do
conteúdo programático, cargas horárias, número de créditos e prérequisitos para matrícula; V. analisar e se posicionar sobre as sugestões da
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Coordenação Geral, do Comitê Gestor e dos Núcleos relativas ao
funcionamento do Curso; VI. aprovar anualmente o Edital de Distribuição
de Bolsas para os alunos do PROFFILO, incluindo o número de bolsas
destinadas a cada Núcleo PROF-FILO, s.d., artigos 8º).

O Coordenador Geral, designado pelo Colegiado do Núcleo da
Instituição Sede, é responsável por divulgar institucionalmente as
decisões do Colegiado, representar o Programa junto a entidades
externas, promover convênios e intercâmbios com outras instituições
e coordenar a elaboração dos relatórios oficiais do Programa.
O Comitê Gestor tem por atribuições:
[...] II. sugerir ao Colegiado Geral diretrizes para o PROF-FILO; III.
elaborar alterações no Regulamento do PROF-FILO, para posterior
homologação pelo Colegiado Geral; IV. coordenar o processo nacional
unificado de seleção e admissão de candidatos ao Curso; V. proceder à
seleção, implantação e acompanhamento do funcionamento dos novos
Núcleos locais do PROF-FILO, de acordo com as orientações da DEDCAPES e com homologação pelo Colegiado Geral; VI. realizar visitas
técnicas e acompanhar avaliações nos Núcleos locais, atentando para a
sua excelência acadêmica e administrativa; VII. organizar e executar o
credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de Núcleos
do PROF-FILO, com a homologação pelo Colegiado Geral; VIII.
pronunciar-se, sempre que necessário, sobre matéria de interesse do
PROF-FILO; IX. criar comissões temáticas de acordo com as
necessidades do PROF-FILO” (PROF-FILO, s.d., artigo 13).

Na instância local, ao Colegiado do Núcleo compete:
I. coordenar, organizar e executar em nível local as ações e atividades
do PROF-FILO nas Instituições de Ensino Superior integrantes do
programa; II. organizar atividades complementares, tais como
palestras e oficinas, a serem realizadas no âmbito local do PROF-FILO;
III. credenciar e descredenciar professores conforme critérios do
Núcleo e seguindo o disposto [no] Regulamento. IV. designar os
responsáveis locais pelas disciplinas; V. seguindo as orientações do
Colegiado Geral, selecionar dentre as disciplinas ofertadas pelo PROFFILO aquelas que serão oferecidas aos discentes do Núcleo a cada
período letivo, bem como as prioridades de matrícula entre os
discentes que as pleitearem, atendidos os limites de vagas; VI. analisar
e se posicionar sobre as sugestões dos docentes e dos discentes
relativas ao funcionamento do Curso; VII. designar uma comissão,
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composta pelo Coordenador do Núcleo e outros membros do Colegiado,
incluindo ao menos um discente, para distribuir as bolsas de estudo aos
discentes regularmente matriculados, acompanhar o desempenho
exigido do aluno para a manutenção das bolsas e substituir o aluno
bolsista em caso de desempenho insuficiente; VIII. opinar sobre
infrações disciplinares estudantis e encaminhá-las, quando for o caso,
aos órgãos competentes, respeitando o Regimento e/ou Estatuto da sua
Instituição; IX. decidir sobre recursos de alunos, referentes a assuntos
acadêmicos; X. definir a forma e os critérios de avaliação e frequência
nas disciplinas, respeitando as normas de pós-graduação de sua
Instituição; XI. apreciar, homologar e (quando for o caso) designar os
orientadores dos alunos do Curso; XII. homologar as bancas
examinadoras para a qualificação e defesa dos Trabalhos de Conclusão
do Curso [...] (PROF-FILO, s.d., artigo 15).

Ao coordenador local de Núcleo cabe, entre outras atribuições,
coordenar e supervisionar as atividades administrativas e
acadêmicas do Núcleo Local, representar a instância local junto aos
colegiados centrais, zelando pela execução das decisões da rede
nacional sejam cumpridas, encaminhar os trabalhos de conclusão
para as bancas examinadoras e coordenar a aplicação local do
processo nacional de seleção de ingressantes do Programa (PROFFILO, s.d., artigos 14-17).
3.3. Formato acadêmico
O site oficial do Programa106 e o Regimento nacional assinalam
que “o Curso, com área de concentração em Ensino de Filosofia, é
predominantemente presencial e confere aos estudantes concluintes
o título de Mestre em Filosofia” (PROF-FILO, s.d., artigo 3º). O site
institucional, ao apresentar as disciplinas e os créditos do PROF-FILO,
menciona que “o curso mantém a possibilidade da oferta de algumas
disciplinas optativas a distância, preferencialmente na modalidade
semipresencial”107. Entretanto, o edital deste ano, para ingresso de
alunos em 2020, registra no seu item 1.2 que o “PROF-FILO é um curso
presencial, na modalidade mestrado profissional, com área de
concentração em Ensino de Filosofia [...]” PROF-FILO, 2019, p. 1).
106
107

Site: http://www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/prof-filo/, link: O PROF-FILO.
In: http://www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/disciplinas/.
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A área de concentração escolhida para o PROF-FILO é Ensino de
Filosofia, em duas linhas de pesquisa: Filosofia e Ensino108 e Prática
de Ensino de Filosofia109, a que se vinculam os projetos de pesquisa
desenvolvidos pelos mestrandos e docentes do Programa.
O acesso ao PROF-FILO está restrito a “professores da Educação
Básica que estejam em exercício regular da docência em Filosofia em
sala de aula, preferencialmente em escola da rede pública de ensino,
e tenham concluído o Curso de Graduação, modalidade licenciatura,
em Filosofia ou área afim” (PROF-FILO, s.d., artigo 27) e “que tenham
se submetido ao processo seletivo do curso e nele obtido aprovação e
classificação suficiente” (PROF-FILO, 2019, p. 3). O processo seletivo
é coordenado pelo Comitê Gestor do Programa, único para toda a rede
e aplicado nos núcleos locais (PROF-FILO, s.d., artigos 28 e 30). O
processo seletivo unificado compreende a “a apresentação de um
projeto de pesquisa, uma prova teórica e uma arguição do projeto com
ao menos dois membros do corpo docente do PROF-FILO”, sob
responsabilidade dos núcleos locais, devendo nas arguições dos
projetos, “observar as normas e recomendações administrativas e/ou
judiciais vigentes em suas Instituições para o caso ou para casos
similares”110 (PROF-FILO, 2019, artigo 33).
No site institucional (http://www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/area-deconcentracao-e-linhas-de-pesquisa/) a linha de pesquisa Filosofia e Ensino inclui
“estudos sobre os aspectos históricos do ensino de filosofia, sobre as diferentes
concepções sobre o ensino de filosofia, sobre os aspectos institucionais do ensino de
filosofia, e, naquilo que cabe em um viés teórico-prático, os estudos, propostas,
avaliações sobre didática da filosofia, sobre as suas mais variadas formas,
fundamentos do ensino de filosofia, processos de avaliação em Filosofia e, por último,
mas não menos importante, estudos curriculares voltados para a disciplina”.
109 As Práticas de Ensino de Filosofia, o PROF-FILO abrangem “estudos e pesquisas,
que visam, de algum modo, passar pelo crivo do cotidiano interno e externo ao
ambiente escolar, no contexto das mais variadas formas de transdisciplinaridade e de
transculturalidade. Isso inclui um amplo conjunto de experimentações na área de
elaboração e avaliação de materiais didáticos, de novas metodologias de ensino, de
processos de avaliação na disciplina, de análise conceitual de relatos de caso, de
propostas de renovação curriculares, sempre tendo em vista o contexto cultural,
social e político brasileiro contemporâneo” (Vide http://www.humanas.ufpr.br/
portal/prof-filo/area-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa/).
110 O Edital adverte que “na eventualidade de haver impedimento formal para a sua
realização [da arguição sobre os projetos e entrevista], a etapa correspondente à
entrevista deverá ser suprimida do processo seletivo, que ficará, então, reduzido às
etapas correspondentes ao projeto de pesquisa e a prova de conteúdo” (PROF-FILO,
2019, artigo 33).
108
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No Programa são oferecidas disciplinas obrigatórias e
optativas111; cada núcleo deve oferecer as disciplinas obrigatórias e
um conjunto de optativas visando a formação do estudante e o
embasamento teórico de seu trabalho de conclusão, conforme
indicado no site institucional.
A avaliação do aproveitamento do mestrando, em cada disciplina,
será feita pelo professor responsável, conforme dispositivos
estabelecidos “no Regimento Geral da Instituição à qual o Núcleo está
ligado ou em níveis expressos de acordo com os seguintes conceitos e
seus correspondentes numéricos”, expressos no artigo 25 do
Regimento Geral (PROF-FILO, s.d., artigos 25 e 26). Durante o
Programa, “os alunos terão seus estudos supervisionados por um
orientador do quadro de docentes permanentes ou colaboradores do
Núcleo no qual está matriculado” (PROF-FILO, s.d., artigo 39). Para a
conclusão do Curso, o aluno tem prazo regular mínimo de 12 meses e
máximo de 24 meses, podendo o prazo máximo ser dilatado em casos
excepcionais, pelo Colegiado Local (PROF-FILO, s.d., artigo 41). A
obtenção do título de Mestre em Filosofia depende ainda da aprovação
em arguição pública do trabalho de conclusão do curso
apresentado na forma de uma dissertação, [que deve versar] sobre um
processo planejado e implementado pelo aluno no contexto de sua
prática docente como professor de Filosofia, com o objetivo alcançar
resultados e suscitar discussões que motivem outras intervenções
similares em favor da expansão e da melhoria do ensino de Filosofia

(PROF-FILO, s.d., artigo 46).
A expedição do diploma do concluinte do Curso é de
responsabilidade da Instituição à qual o discente se encontra
vinculado, administrativa e academicamente, cumpridas as
exigências das normas internas da Instituição e do Regulamento do
PROF-FILO (PROF-FILO, s.d., artigo 53-54).
Disciplinas Obrigatórias: Filosofia do Ensino de Filosofia; Laboratório de Ensino
de Filosofia; Seminário de Projetos e Seminário de Pesquisa.
Disciplinas Optativas: Filosofia na Sala de Aula; Tópicos Específicos de Filosofia e o
seu ensino; Pesquisa em Filosofia e o seu Ensino; História do Ensino de Filosofia no
Brasil; Elaboração de Material Didático e Argumentação, dialética e retórica (Vide
http://www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/disciplinas/).
111
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No PROF-FILO, o corpo docente - responsável pelas suas
atividades de ensino, pesquisa e extensão - é constituído por
professores do “Núcleo da Instituição Sede e dos demais Núcleos, com
título de Doutor em Filosofia ou área afim e se dividem nas categorias
de Permanente, Visitante e Colaborador”. O credenciamento (ou
descredenciamento) dos docentes é tarefa do Colegiado do Núcleo
Local (PROF-FILO, s.d., artigos 18-19)112.
3.4. Formato tecnológico
O PROF-FILO não dispõe de um ambiente virtual de
aprendizagem próprio. Para as atividades a distância das disciplinas
optativas e outras atividades do Programa planejadas on line pelos
docentes dos núcleos locais utilizam os recursos próprios disponíveis
pelas instituições universitárias a que estão vinculados.
4. Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de
Física (MNPEF): UFSCar
4.1. Apresentação do Programa: MNPEF
O Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de
Física (MNPEF), de iniciativa da Sociedade Brasileira de Física (SBF),
é “um programa nacional de pós-graduação de caráter profissional,
voltado a professores de ensino médio e fundamental com ênfase
principal em aspectos de conteúdos na Área de Física”. O Programa
tem por objetivo capacitar, em nível de mestrado,
professores da Educação Básica quanto ao domínio de conteúdos de
Física e de técnicas atuais de ensino para aplicação em sala de aula
como, por exemplo, estratégias que utilizam recursos de mídia
eletrônica, tecnológicos e/ou computacionais para motivação,
O parágrafo único do artigo 20 do Regulamento do PROF-FILO estabelece que
“no mínimo, a cada quadriênio, concomitantemente com a avaliação quadrienal do
Curso pela CAPES, o Colegiado Local deve proceder ao recredenciamento de todos
os docentes vinculados ao Núcleo”.
112

RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

199

informação, experimentação e demonstrações de diferentes fenômenos
físicos (MNPEF. Apresentação, s.d.)113.

O Programa, de abrangência nacional, está “organizado em Polos
Regionais, hospedados por alguma IES, onde ocorrerão as orientações
das dissertações e serão ministradas as disciplinas do currículo”
(MNPEF. Apresentação, s.d.).
A SBF mantém um site institucional para o MNPEF (http://
www1.fisica.org.br/mnpef/) com informações e documentos sobre o
Programa: apresentação, Conselho e Comissão Nacional, grade
curricular, linhas de pesquisa, polos, processos seletivos, produção
acadêmica, divulgação de eventos etc..
O primeiro edital de seleção foi publicado em 2013 para ingresso
de alunos no segundo semestre daquele ano. Esse edital registra a
oferta do curso em 21 polos regionais, dentre os quais o polo da
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, no município de São
Carlos (MNPEF, 2013). Em 2019, o site institucional do Programa
assinala a existência de 60 polos regionais (Vide http://www1.
fisica.org.br/mnpef/?q=polos/todos).
4.2. Formato organizacional e institucional
O Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física é uma
iniciativa da Sociedade Brasileira de Física, que o coordena no
território brasileiro (SBF). De acordo com o Regimento do Programa,
o “mestrado nacional constitui um sistema de formação intelectual e
de desenvolvimento de técnicas e produtos na área de Ensino de
Física que visam a habilitar ao exercício altamente qualificado de
funções envolvendo ensino de Física na Educação Básica” (MNPEF,
2015, artigo 1º).
No âmbito nacional, o Programa é coordenado por um Conselho de
Pós-Graduação e por uma Comissão de Pós-Graduação, articulados às
Segundo o Regimento, o MNPEF pretende “a melhoria da qualificação profissional
de professores de Física em exercício na Educação Básica visando tanto ao
desempenho do professor no exercício de sua profissão como ao desenvolvimento de
técnicas e produtos para a aprendizagem de Física” (MNPEF. Regimento do Mestrado
Nacional Profissional em Ensino de Física, 2015, artigo 3º. Disponível em
http://www1.fisica.org.br/mnpef/?q=regimento-geral-em-vigor-do-mestradonacional-profissional-em-ensino-de-f%C3%ADsica-mnpef).
113
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coordenações dos polos participantes para a organização das atividades
de ensino, pesquisa e orientação. Ao Conselho de Pós-Graduação incumbe
“I – elaborar o regimento do MNPEF e suas respectivas alterações, para
posterior homologação pelo Conselho da SBF; II – estabelecer diretrizes
gerais do MNPEF; [...] IV – julgar os recursos interpostos de decisões do
Coordenador e da CPG” (MNPEF, 2015, artigo 15).
Ao Conselho de Pós-Graduação compete, entre outras
atribuições:
I – elaborar o regimento do MNPEF e suas respectivas alterações, para
posterior homologação pelo Conselho da SBF; II – estabelecer diretrizes
gerais do MNPEF; III – pronunciar-se, sempre que convocado, sobre
matéria de interesse do MNPEF; IV – julgar os recursos interpostos de
decisões do Coordenador e da CPG”. As atribuições da Comissão de PósGraduação constam do Regimento: “I – assessorar o Coordenador em
tudo o que for necessário para o bom funcionamento do MNPEF; II –
propor modificações no Regimento ao Conselho de Pós-Graduação; III
– aprovar as bancas examinadoras das dissertações encaminhadas pela
Coordenação do Polo; IV – avaliar e proceder ao credenciamento, ao
recredenciamento e ao descredenciamento de docentes no MNPEF; V –
aprovar o elenco de disciplinas e suas respectivas ementas e cargas
horárias; VI – avaliar pedidos de recurso e uso de verbas pelos polos;
VII – indicar à SBF demandas financeiras para a realização das
atividades do MNPEF; VIII – avaliar as ações dos polos do MNPEF,
periódica e sistematicamente; IX – deliberar sobre processos de
transferência de alunos, aproveitamento e revalidação de créditos
obtidos em outros cursos de pós-graduação, dispensa de disciplinas e
assuntos correlatos; X – organizar comissões internas à CPG para
seleção de novos alunos, concessão de bolsas, além de outras que
venham a ser necessárias; XI – organizar e executar o credenciamento
de polos do MNPEF, por edital público ou por demanda induzida; XII –
elaborar relatório bienal de gestão para apresentação ao Conselho de
Pós-Graduação e ao Conselho da SBF (MNPEF, 2015, artigo 18).

O Regimento nacional do Programa regulamenta a criação de
polos de apoio. São “localizados em diferentes Instituições de Ensino
Superior do País, em institutos, centros ou departamentos de Física
ou áreas afins”; cada polo “pode congregar mais de uma instituição de
ensino superior, sendo necessário que uma delas assuma a
coordenação geral do polo”. Os polos são instituídos “mediante
avaliação da Comissão de Pós-Graduação do MNPEF (CPG), em
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resposta a editais ou demandas induzidas”. Os polos podem dispor de
um regimento interno próprio, aprovado pelas instâncias
competentes das instituições universitárias e adequado ao Regimento
nacional do Programa. A UFSCar dispõe de um regimento para seus
mestrados profissionais, que rege também os mestrados profissionais
em rede nacional, tais como o MNPEF e Mestrado Profissional em
Matemática em Rede Nacional – PROFMAT, vinculados ao Programa
de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas – PPGECE da
Universidade (UFSCAR, s.d.).
4.3. Formato acadêmico
Preliminarmente, é necessário assinalar que os documentos
institucionais do MNPEF (Regimento nacional, Edital de Ingresso etc.)
não mencionam que o Programa é desenvolvido a distância, de forma
presencial ou semipresencial. Na proposta apresentada à CAPES para
criação do Programa, a SBF anota que “MNPEF será oferecido em
âmbito nacional, de forma presencial sempre que possível [g.n.],
mas privilegiando-se a participação de discentes que são professores
em exercício da rede de ensino básico e, portanto, não dispõem de
tempo integral disponível” (SBF, s.d.). Moreira (2015) esclarece que
as aulas no MNPEF devem usar, rotineiramente, recursos tecnológicos
(simulações, modelagem computacional, internet, celulares, vídeos,
fotos digitais, ebooks, redes sociais,...). Não tem mais sentido o ensino
apenas de giz e lousa. Isso, no entanto, não significa ensino a
distância. O MNPEF é presencial [g.n.], mas deve incorporar as TICs e
estimular seus alunos a usarem essas tecnologias nas suas práticas no
Ensino Médio (MOREIRA, 2015, p. 3).

O processo seletivo para ingresso no Programa é realizado por
demanda induzida, a partir de abertura de editais anuais específicos.
O Edital MNPEF – SBF No 01/2019 - Processo Seletivo de Ingresso no
Curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, no
primeiro semestre de 2020, restringe o acesso ao MNPEF a
professores em efetivo exercício de docência em Física na educação básica
ou em Ciências no nível fundamental, que sejam portadores de diplomas
de graduação em Física (Licenciatura ou Bacharelado) ou áreas afins, em
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cursos reconhecidos pelo Ministério de Educação, ou estudantes do último
semestre desses cursos (MNPEF, 2019, item 1.3).

O processo unificado de seleção dos candidatos é composto por
duas etapas:
•em caráter eliminatório: Prova Escrita Nacional,
elaborada pela Comissão de Seleção Nacional e corrigida pela
Comissão de Seleção do Polo;
•em caráter classificatório: Prova de Defesa de Memorial,
realizada pela Comissão de Seleção do Polo (MNPEF, 2019).
Para o ingresso em 2020, a UFSCar disponibiliza 10 vagas no polo
de apoio (campus) de Sorocaba114.
O regime didático do MNPEF exige de cada aluno a integralização
de “um mínimo de 32 (trinta e dois) créditos, dos quais 24 (vinte e
quatro) em disciplinas obrigatórias, definidas pela CPG, 4 (quatro) em
atividade didática supervisionada e 4 (quatro) em disciplinas
opcionais” (MNPEF, 2015, artigo 22). A organização curricular inclui
estudos de conteúdos científicos da Física, para aprendizagem
significativa, aproveitando os aspectos epistemológicos da área para
uma abordagem não formalista no ensino para alunos da educação
básica (MOREIRA, 2015, p. 1). Assim, dentre as disciplinas
obrigatórias constam Termodinâmica e Mecânica Estatística;
Eletromagnetismo; Mecânica Quântica; Física Contemporânea;
Marcos no Desenvolvimento da Física; Fundamentos Teóricos em
Ensino e Aprendizagem e Acompanhamento da implementação do
produto educacional. A disciplina Acompanhamento da
Implementação do Produto Educacional corresponde ao
Estágio Supervisionado [obrigatório] nas diretrizes da CAPES para o
Mestrado Profissional em Ensino. Trata-se, na prática, do
acompanhamento do processo de implementação de estratégia
Vide Edital Nacional (Anexo II), disponível em http://www1.fisica.org.br/
mnpef/?q=ps/2020/editais-nacionais e Edital Complementar MNPEF –
UFSCar_Sorocaba Nº 01/2019 - Processo Seletivo de Ingresso no Curso de Mestrado
Nacional Profissional em Ensino de Física – Polo 42, disponível em http://
www1.fisica.org.br/mnpef/?q=ps/2020/editais-locais. O primeiro processo seletivo
para ingresso do Programa no campus de Sorocaba da UFSCar foi em 2014, para
matrícula no segundo semestre do mesmo ano (Vide UFSCAR, Edital Complementar
MNPEF- UFSCar_Sorocaba n° 01/2014. Disponível em http://www.mnpefsorocab
a.ufscar.br/processo-seletivo-1/processo-seletivo-1/processo-seletivo-2014).
114
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didática que deve gerar o produto educacional do MNPEF. Esse
acompanhamento deverá conter observações feitas pelo orientador
durante uma ou mais etapas da referida implementação (MNPEF. Grade
Curricular – MNPEF-SBF, s.d..).

As disciplinas optativas abrangem conhecimentos de Física com
aplicação didática115.
A obtenção do título de Mestre depende do “desenvolvimento de
um produto educacional e uma dissertação de mestrado em que
estejam descritos os processos que culminaram neste produto e sua
aplicação em situações de ensino”. A avaliação do desempenho dos
alunos é atribuída aos professores responsáveis pelas disciplinas,
mediante a utilização de critérios estabelecidos pela IES que sediam o
Polo; o resultado final obtido pelo aluno em cada disciplina deve ser
comunicado à CPG do Programa. A duração do curso do MNPEF é de
“4 (quatro) semestres, podendo a Coordenação do Polo estendê-lo até
o máximo de 6 (seis) semestres por solicitação encaminhada pelo
orientador, devidamente justificada, satisfeitas as normas da IES sede
do polo” (MNPEF, 2015, artigos 23 a 26).
O MNPEF seleciona três linhas de pesquisa (Física no Ensino
Fundamental, Física no Ensino Médio e Processos de Ensino e
Aprendizagem e Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino
de Física), direcionadas ao processo de ensino-aprendizagem do
componente curricular na educação básica116.
São disciplinas optativas: Atividades Experimentais para o Ensino Médio e
Fundamental, Atividades Computacionais para o Ensino Médio e Fundamental,
Ensino Processos e Sequências de Ensino e Aprendizagem em Física no Ensino Médio
e Física no Ensino Fundamental em uma perspectiva multidisciplinar
116 A descrição das linhas de pesquisa mostra a pretensão de aplicação didática:
•Física no Ensino Fundamental: “Desenvolvimento de produtos e formas de
abordagem visando conteúdos de Física adequados a estudantes do Ensino
Fundamental, de forma integrada com outras disciplinas”.
•Física no Ensino Médio: “Atualização do currículo de Física para o Ensino Médio de
modo a contemplar resultados e teorias da Física Contemporânea visando uma
compreensão adequada das mudanças que esses conhecimentos provocaram e irão
provocar na vida dos cidadãos”.
•Processos de Ensino e Aprendizagem e Tecnologias de Informação e Comunicação
no Ensino de Física: “Desenvolvimento de produtos e processos de ensino e
aprendizagem que utilizem tecnologias de informação e comunicação tais como
aplicativos para computadores, midia para tablets, plataforma para simulações e
modelagem computacionais, aquisição automática de dados, celulares e redes
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A Banca Examinadora da Dissertação de Mestrado é constituída
no polo no qual foi realizada a dissertação, previamente aprovada
pela Comissão de Pós-Graduação do MNPEF. A dissertação é
“aprovada ou reprovada de acordo com os critérios do Regimento de
Pós-graduação do Polo”. Os diplomas são expedidos “pela autoridade
competente da IES em que o aluno está matriculado”, e neles consta o
título de Mestre em Ensino de Física (MNPEF, 2015, artigos 28 a 33).
4.4. Formato Tecnológico
O MNPEF não dispõe de um ambiente virtual de aprendizagem
próprio. Para as atividades a distância, quando houver, as instituições
universitárias associadas ao Programa provavelmente recorrem aos
seus recursos nelas disponíveis.
Considerações finais
Os mestrados profissionais em rede nacional ofertados por
instituições universitárias públicas no Brasil identificam programas
de qualificação de professores, consoante diretriz prevista pela LDB
para a formação inicial (contingente) e para a formação continuada
(complementar) com a utilização de recursos de educação a distância.
Os mestrados profissionais integram um programa de formação
continuada de docentes da educação básica, com uso de recursos de
tecnologias de informação e comunicação. Os programas de formação
inicial e continuada de professores de educação básica e de outros
profissionais de educação constituem instrumentos da
implementação das políticas públicas educacionais no Brasil.
Alguns dos programas descritos (PROFMAT e ProfEPT, por
exemplo) assinalam explicitamente a vinculação dos programas de
mestrado profissional à consecução de metas do Plano Nacional de
Educação, sobretudo das metas 14 a 18, que tratam da formação
continuada de profissionais da educação e de sua valorização e da
expansão dos programas de pós-graduação. Particularmente, a Meta
16 pretende, até 2020, “formar, em nível de pós-graduação, 50%
(cinquenta por cento) dos professores da educação básica”, além de
sociais” (MNPEF. Linhas de Pesquisa MNPEF-SBF, s. d.. Disponível em: http://www1
.fisica.org.br/mnpef/?q=linhas-de-pesquisa).
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“garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica
formação continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino”
(BRASIL, 2014). As justificativas para a implantação dos programas
também mencionam sua colaboração para a realização do Plano
Nacional de Pós-Graduação em cada área.
Os quatro programas descritos procedem de iniciativas e de
movimentos oriundos de associações profissionais corporativas da
área científica ou profissional, respaldadas por incentivos
provenientes de órgãos governamentais, vinculados ao MEC, como a
Secretaria de Educação Básica, Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica, Conselho Nacional de Educação, Capes, entre outros. O
Mestrado profissional em rede nacional em Matemática contou com a
decisiva iniciativa da Sociedade Brasileira de Matemática e do
Instituto de Matemática Pura e Aplicada; o Programa em Física deveu
aos esforços e iniciativas da Sociedade Brasileira de Física; o
mestrado profissional em Filosofia às ações e movimentos de
profissionais da educação ligados ao ensino da disciplina e ao
desdobramento de várias atividades de estudos e debates da
Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia (ANPOF); o
Programa em Educação Profissional decorre do protagonismo do
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação,
Científica e Tecnológica (CONIF), com o apoio da SETEC/MEC.
A descrição dos programas pelos formatos (institucionais,
pedagógicos, acadêmicos, tecnológicos) executados e pelos seus
elementos constituintes, com base nas suas ofertas concretas, permite
vislumbrar a estruturação dos mestrados profissionais no Brasil
segundo um modelo nacional, que apresenta várias similaridades seja
na gestão dos programas, seja em procedimentos acadêmicos, em
condições de ingresso, participação e aprovação, seja pelos
instrumentos didáticos. Todos os programas possuem um
regulamento (ou regimento) geral, de âmbito nacional, aprovado (ou
acordado com) pelas instituições participantes. Alguns desses
regulamentos sofreram revisões e atualizações ao longo da trajetória
do programa. Os modelos nacionais de cada programa, normatizados
pelos respectivos regulamentos gerais, se distendem em formatos
institucionais, em geral regrados pela adoção de regulamentos
próprios do polo de apoio ofertante – desde que não colidam com
dispositivos do regulamento geral - para abrigar as peculiaridades de
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cada instituição universitária, respeitar as decisões de órgãos
colegiados deliberativos e, mesmo, cumprir decisões judiciais
específicas a que estão submetidas.
Cada programa tem uma coordenação nacional sob diferentes
denominações: Comissão Acadêmica Nacional no PROFMAT; o Comitê
Gestor e a Comissão Acadêmica Nacional no ProfEPT; um Colegiado Geral,
uma Coordenação Geral e um Comitê Gestor no PROF-FILO; um Conselho
de Pós-Graduação e uma Comissão de Pós-Graduação no MNPEF.
Pelas suas finalidades básicas, programas descritos estão
destinados à capacitação de profissionais de educação básica,
mediante a oferta de pós-graduação stricto sensu, mestrados
profissionais, preferencialmente em exercício em escolas e em
instituições públicas e constitui seu requisito de acesso. Para
ingresso, os programas exigem a aprovação em exame nacional
unificado, realizados nas instituições-sede dos polos de apoio.
A caracterização dos programas na modalidade a distância pode
se delinear controversa. Nenhum programa identifica o curso como
desenvolvido na modalidade EaD. O PROFMAT declara ser um curso
semipresencial. A matriz curricular do Programa assinala que as
disciplinas obrigatórias são presenciais; as disciplinas eletivas podem
ser ministradas na forma presencial ou semipresencial. Igualmente, o
ProfEPT afirma ser ofertado na modalidade semipresencial. O Edital de
Ingresso do Exame Nacional deste Programa informa que as
disciplinas obrigatórias são ofertadas na modalidade presencial, mas
parte da sua carga horária podem ser a distância; outras atividades
didáticas do curso poderão ser presenciais ou a distância, a critério
das instituições associadas integrantes da rede nacional. O PROFFILO é apresentado como “predominantemente presencial”; o
Programa oferece a possibilidade da oferta de algumas disciplinas
optativas “a distância, preferencialmente na modalidade
semipresencial”. Os documentos institucionais do MNPEF são
omissos na caracterização da modalidade. A SBF, na proposta
apresentada à Capes, esclarece que o Programa será “oferecido em
âmbito nacional, de forma presencial sempre que possível”.
O desenvolvimento do processo didático dos programas na forma
“semipresencial” favorece as condições concretas dos mestrandos, que
são predominantemente professores em exercício na educação básica
pública ou profissionais de educação em atividade, situação que limita a
disponibilidade em tempo integral para dedicação ao curso. O uso de
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recursos de TIC no programa colabora para a introdução e difusão desses
instrumentos – e da própria linguagem que os embasa – na prática
docente desses profissionais.
Os programas dispõem ainda de instrumentos que lhes permitem
conferir graus de unidade aos mestrados profissionais como a
regulação e credenciamento (ou descredenciamento) de instituições
participantes e de docentes para os programas. Tais mecanismos,
operados de maneira centralizada, mormente quando associados a
outros instrumentos (como os exames nacionais de ingresso, como as
matrizes curriculares com disciplinas obrigatórias para todos os polos
de apoio), proporcionam graus de controle e homogeneidade da rede
nacional. A seu modo, os polos de apoio, conquanto sejam instituições
universitárias, conservam graus de autonomia na definição da
quantidade e distribuição das vagas de ingresso, na aplicação dos
sistemas próprios de avaliação, nas exigências e critérios para
aprovação dos trabalhos de conclusão de curso (dissertação). Os
mestrandos são classificados como alunos regulares das instituições
ofertantes, a quem compete conferir o título de Mestre aos concluintes
e expedir o respectivo diploma, em seu nome.
Os programas de mestrado profissional em rede nacional estão
estruturados com base na aplicação parcial da regulamentação da
modalidade à distância pelo Decreto Federal 5622/2005, revogado
pelo Decreto Federal 9507/2017. Potencialmente, o decreto vigente e
sua regulamentação concedem maiores graus de flexibilidade na
oferta de pós-graduação stricto sensu à distância, que, porventura,
permitem ampliar os tempos não presenciais dos programas e
introduzir novas formas desenvolvimento dos cursos.
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Mapa da oferta de pós-graduação stricto e lato sensu a distância
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo – IFSP, Universidade Federal de São Carlos - UFSCar e
Universidade Estácio de Sá – UNESA (Estado de São Paulo)
1.Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo – IFSP
Especialização: não oferece
Mestrado Profissional: Mestrado Profissional em Matemática em
Rede Nacional - PROFMAT e Mestrado Profissional em Educação
Profissional e Tecnológica em Rede Nacional – ProfEPT
2.Universidade Federal de São Carlos –UFSCar
Especialização: Gestão Pública, Mídia na Educação, Educação e
Tecnologias, Ensino de Filosofia e Ensino de Matemática no Ensino
Médio
Mestrado Profissional: Mestrado Profissional em Matemática em
Rede Nacional – PROFMAT, Mestrado Profissional em Filosofia PROF-FILO e Mestrado Profissional em Ensino de Física – MNPEF.
3.Universidade Estácio de Sá (Estado de São Paulo)
Especialização: Design Digital; Direito Civil e Processual Civil;
Direito do Consumidor; Direito e Planejamento. Tributário; Direito
e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário; Direito Penal e
Processual Penal; Direito Público: Constitucional, Administrativo e
Tributário; Legislação, Pericia e Auditoria Ambiental; Políticas e
Gestão em Segurança Pública; Docência e Gestão do Ensino
Superior; Educação Corporativa e Gestão do Conhecimento;
Educação Física Escolar; Psicopedagogia Clínica e Institucional;
Engenharia Ambiental e Saneamento Básico; Engenharia
Biomédicas com Ênfase em Eng. Clínica Engenharia de Segurança
do Trabalho; Engenharia e Gestão de Energias Renováveis;
Administração Estratégica; Administração Pública; Consultoria
Empresarial; Gestão de Operações, Produção e Serviços; Gestão de
Projetos; Gestão Empresarial; Gestão Estratégica de Pessoas;
Gestão Financeira e Controladoria; Liderança e Coaching; Logística
Empresarial; Políticas Sociais Integradas; Comunicação e
Marketing em Mídias Digitais; Marketing; Enfermagem do
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Trabalho; Gestão da Saúde com Ênfase em Adm. Hospitalar; Gestão
da Saúde com Ênfase em Administração Estratégica; Gestão da
Saúde com Ênfase em Auditoria; Saúde da Família; Saúde Mental e
Atenção Psicossocial; Arquitetura e Projetos de Cloud Computing;
Ciência de Dados e Big Data Analytics; Desenvolvimento de Jogos
Digitais;
Desenvolvimento
em
Tecnologias
Digitais;
Desenvolvimento Mobile; Engenharia de Software; Inteligência de
Negócios - Business Intelligence; Segurança da Informação.
Mestrado Profissional: não oferece
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A MODO DE CONCLUSÕES

A identificação, (a partir de uma perspectiva comparativa), as
convergências e divergências - semelhanças e/ou diferenças entre os
programas de pós-graduação nas esferas pública e privada desenha os
contornos da narrativa conclusiva. . Importante ressaltar que as
instituições privadas de educação superior investiram na oferta de
cursos de pós-graduação lato sensu presencial e a distância uma vez que
este tipo de curso não demanda nenhum tipo de regulação por parte do
governo federal. Para oferecê-los basta que a instituição seja
credenciada. Muito recentemente o MEC passou a exigir que os cursos
desta modalidade fossem informados apenas para fins de publicidade
dos mesmos. A diversidade identificada na oferta dos cursos pode ser
resultado da autonomia universitária que concede certas flexibilidades
às instituições para atender demandas locais e regionais e aproveitar
oportunidades de mercado. As oportunidades de mercado que
demarcam os cursos de pós-graduação lato sensu estão situadas
especialmente na esfera privada, não obstante os cursos de
especialização e aperfeiçoamento (e outros a título de extensão
universitária) de universidades públicas não serem gratuitos. Eles não
estão vinculados às vice-reitorias de pós-graduação, mas a vice-reitorias
de extensão universitária e formação continuada. Já os programas stricto
sensu presenciais e a distância ofertados são regulados no âmbito do
Sistema Nacional de Avaliação da Pós-graduação (SNPG), uma política de
Estado sob a responsabilidade da CAPES que implica na validade dos
diplomas emitidos.
Os novos cursos stricto sensu no âmbito do novo marco
regulatório estão em processo de avaliação com previsão de início de
funcionamento para o ano de 2020. Há indícios de que a partir de
agora a política seja flexibilizada a fim de atender as demandas do
mercado que se apresentam muito fortemente a partir de 2016. A
descrição dos programas pelos formatos (institucionais, pedagógicos,
acadêmicos, tecnológicos) executados e pelos seus elementos
constituintes, com base nas suas ofertas concretas, permite
vislumbrar a estruturação dos mestrados profissionais no Brasil
segundo um modelo nacional, que apresenta várias similaridades seja
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na gestão dos programas, seja em procedimentos acadêmicos, em
condições de ingresso, participação e aprovação dos alunos, seja pelos
instrumentos didáticos.
Todos os programas possuem um regulamento (ou regimento)
geral, de âmbito nacional, aprovado (ou acordado com) pelas
instituições participantes. Os modelos nacionais de cada programa se
distendem em formatos institucionais, em geral regrados pela adoção
de regulamentos próprios das instituições associadas ofertantes para
abrigar as peculiaridades e respeitar a autonomia de cada instituição
universitária e decisões de órgãos colegiados deliberativos e, mesmo,
cumprir decisões judiciais específicas a que estão submetidas.
Cada programa tem uma comissão nacional sob diferentes
denominações, responsável pela coordenação da rede nacional. Cada
instituição associada institui um comitê local, encarregado de
organizar as atividades locais e implementar as orientações e normas
do programa nacional. Para ingresso, os programas exigem a
aprovação em exame nacional unificado, realizados nas instituiçõessede de oferta do curso.
Os programas dispõem ainda de instrumentos que lhes
permitem conferir graus de unidade aos mestrados profissionais
como a regulação e credenciamento (ou descredenciamento) de
instituições participantes e de docentes para os programas. Tais
mecanismos, operados de maneira centralizada, mormente quando
associados a outros instrumentos (como os exames nacionais de
ingresso, as matrizes curriculares com disciplinas obrigatórias para
todos os polos de apoio), proporcionam graus de controle e
homogeneidade da rede nacional. A seu modo, as instituições
associadas, conquanto universitárias, conservam graus de autonomia
na definição da quantidade e distribuição das vagas de ingresso, na
aplicação dos sistemas próprios de avaliação, nas exigências e
critérios para aprovação dos trabalhos de conclusão de curso
(dissertação). Os mestrandos são classificados como alunos regulares
das instituições ofertantes, a quem compete conferir o título de
Mestre aos concluintes e expedir o respectivo diploma, em seu nome.
Neste momento, a finais de 2019, o Brasil experimenta um
período de transição da regulamentação da modalidade a distância, à
vista da revogação do Decreto Federal 5622/2005 e da edição do
Decreto Federal 9057/2017. Os modelos e formatos descritos estão
organizados com base nas normativas do Decreto Federal 5622/2005
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e legislação complementar. Entendemos que a compreensão dos
formatos e modelos não podem prescindir do conhecimento da oferta
concreta – tal como esses modelos e formatos são efetivamente
implantados pelas instituições - e implantação das duas modalidades,
presencial e a distância, nem da trajetória desses cursos e programas
nos sistemas de ensino brasileiros. Além disso, as alterações recentes
de regulamentação, porque ainda não plenamente implantadas,
autorizam precariamente a continuidade de formatos e modelos
precedentes ou, mesmo, se combinam com resíduos da sua
organização anterior. Resta-nos investigar, a posteriori, se as novas
alterações normativas impactarão os formatos e modelos dos cursos
de pós-graduação lato e stricto sensu, a distância no Brasil.
A produção de conhecimento para fortalecer o processo de
formulação de políticas públicas para a formação de pós-graduação e suas
articulações com outras questões relacionadas no ensino superior que
contribuam para a tomada de decisões nas áreas institucionais e
governamentais na presente pesquisa nos permitiu revelar:
- que é imprescindível um aperfeiçoamento do marco regulatório
para a pós-graduação lato sensu e stricto sensu em EaD, pois observase um crescimento desordenado e sem mensuração da qualidade;
- que seria desejável associar a ação reguladora do Estado com
políticas inclusivas e políticas de expansão vinculada a corrigir as
assimetrias regionais e converter-se em subsídio das agendas de
desenvolvimento como é clara a intenção no CNE;
- que desta relação - políticas inclusivas e políticas de expansão emerja virtuosa uma avaliação da qualidade para assegurar a
promessa intrínseca nas políticas de inclusão;
- que a ênfase na avaliação da qualidade da oferta de pósgraduação EaD está intimamente relacionada às políticas
institucionais e as agendas institucionais em harmonia com estes
anseios presentes na trajetória da política e nos planos de pósgraduação nacional já existentes;
- que o marco regulatório não seja afetado pelas mudanças de
governo que se formalize políticas de Estado e se afaste de ações que
facilitam a mercantilização da oferta educacional;
- que a oferta pública de pós-graduação EaD seja fomentada
financeiramente pelo Estado de modo a se equiparar com os dados
quantitativos que exibe a oferta privada de pós-graduação em EaD
segundo dados do Censo da Educação Superior de 2018;
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- que a ampliação da oferta das instituições de educação
superior esteja atrelada à incorporação de novas tecnologias
educacionais e a estratégias de cooperação com atividades
presenciais.
O equilíbrio dos dados quantitativos da esfera pública e privada
da oferta de pós-graduação como de todos os outros níveis e
modalidades no sistema educacional brasileiro mostraria:
- uma vocação a favor da inclusão e da expansão se afastando do
perfil mercantilista que se observa no desequilíbrio atual da oferta na
esfera privada;
- uma vontade política expressa de buscar a qualidade da
educação oferecida e reduzir ao máximos os efeitos da
mercantilização “per se” sobre a qualidade;
- uma vontade política expressa de equilibrar a estrutura de
decisões sobre políticas educacionais entre a esfera pública e privada
de modo a contribuir com um equilíbrio da representação nas
instâncias de definição do rumo da política.
Achados finais
O desenvolvimento da oferta de pós-graduação a distância no
Brasil está estritamente relacionado ao desenho que o Estado, por
meio de políticas públicas, imprime no sistema educacional, incluindo
as esferas pública e privada. É importante enfatizar que o menor
sucesso do projeto estatal para a implementação de políticas públicas
para o desenvolvimento da oferta de pós-graduação se apoia na
função de acatamento que a estrutura regulatória outorga à política.
Esta Rede produziu e continua produzindo conhecimento sobre o
relacionamento estabelecido entre o marco regulatório e as políticas
regulatórias. A elaboração e implementação de políticas regulatórias exibe
uma trajetória de diferenciação progressiva das políticas de avaliação,
uma vez que desde o início da implementação da avaliação como política,
foi possível encontrar aspectos regulatórios que mimetizavam os dois
propósitos do Estado: avaliar e regular.
Ao longo de sua história conceitual, a regulação e a avaliação
seguiram uma trajetória semelhante, cruzando seus caminhos, uma vez
que a ação do Estado em regular e avaliar tornou explícitos seus
propósitos de homogeneizar, parametrizar e, também, diferenciar. É
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possível afirmar que essa sequência de propósitos é intencional e deve ser
entendida como um processo: homogeneizar para diferenciar.
A especificidade do caso brasileiro baseia-se na relação de que o
sistema educacional brasileiro trabalha com o papel do Estado em sua
capacidade de homogeneizar e se diferenciar por meio do marco
regulatório.
Essa ação regulatória, como política regulatória, é desenvolvida a
priori e a posteriori. A priori, induzindo procedimentos, formatando
institucionalmente a estrutura e operação de uma atividade e
corrigindo e disciplinando a posteriori para garantir a
homogeneidade do sistema.
É possível afirmar que a marca ou efeito do marco regulatório nas
pesquisas comparativas é verificada na leitura histórica que fazemos
dos períodos de desenvolvimento estudados e, em grande parte, na
interpretação que fazemos para a análise da política de pósgraduação à distância nos países da rede.
O desenvolvimento da pós-graduação à distância no caso
brasileiro mostra processos convergentes e divergentes quando
analisamos como esse desenvolvimento ocorre nas esferas pública e
privada. Podemos afirmar, da perspectiva da macroanálise, que a
convergência pode ser identificada a partir da forma como as duas
esferas se ajustam à estrutura regulatória e às políticas regulatórias
em termos de:
- como se seguem os procedimentos de criação, reconhecimento,
credenciamento, (re) credenciamento e renovação estabelecidos para
criar programas / carreiras à distância;
-como eles seguem as indicações de organização, estrutura e
operação do programa de pós-graduação à distância e como modelam
toda a política de avaliação.
Da perspectiva da microanálise, a convergência também é
verificada em
-como as instituições ajustam os regulamentos internos e seus
Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) ao marco regulatório,
às políticas regulatórias e às políticas de avaliação, desenhando,
assim, sua própria política institucional;
Existem trajetórias de divergência nas esferas pública e privada
quando analisamos os pontos de partida e os ritmos do
desenvolvimento institucional.
Justificamos esta afirmação porque:
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- a estrutura de decisão das instituições públicas de ensino
superior (IES) possui estruturas deliberativas que orientam suas
decisões com base em sua vocação pública, o que gera demandas de
financiamento que nem sempre estão sincronizadas;
- nas instituições privadas de ensino superior, não apenas a estrutura
deliberativa se diferencia por sua vocação, mas também pelas lógicas de
mercado que criam um abismo diferenciador nessa análise.
Na esfera pública, esse desenvolvimento é promissor, mas lento
e na esfera privada, acelerado e obedece às lógicas do mercado.
As análises sobre a mercantilização do ensino superior encontram
um suporte crucial, uma vez que as estruturas deliberativas e as formas de
financiamento nas duas esferas parecem apontar para uma
reconfiguração do cenário da oferta de pós-graduação a distância, como
em outras modalidades do sistema educacional.
Na esfera pública, as instituições de ensino superior enfrentam o
dilema de incorporar a disputa de mercado em suas decisões com o
fator agravante de cada vez menos financiamento estatal e, na esfera
privada, o dinamismo que dá às instituições de ensino superior o fato
de ingressar na lista de empresas que cotizam no mercado financeiro.
O Estado, em certa medida, oscila em relação às lógicas de
mercado que são introduzidas no sistema educacional, especialmente
no ensino superior e nas políticas de promoção da inclusão e
expansão de ofertas públicas para garantir um desenvolvimento
regional equilibrado. Essa oscilação é verificada na flexibilização das
formas de regulação da expansão das IES privadas, com as quais ocorre
um processo acelerado de expansão que mais tarde produzirá
pressão para ocupar e manter espaços de poder de decisão na
estrutura de decisão ministerial.
O dilema estatal de promover a inclusão no sistema como um
todo pode deprimir a oferta pública, promovendo um crescimento
exponencial da oferta privada.
O dilema parece maior quando a análise da qualidade da oferta é
adicionada à análise da expansão acelerada, pois, do lado da
mercantilização acelerada do ensino superior, há uma preocupação
na mesma velocidade com a degradação da qualidade da oferta.
Portanto, é necessária uma análise quando o Estado e as esferas
pública e privada enfrentam os dilemas que a expansão, a inclusão e
a qualidade colocam para as políticas regulatórias e de avaliação.
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Talvez seja a hora de discutir, com vistas ao futuro, as políticas de
inclusão e expansão na perspectiva da qualidade da oferta para, a partir
dessas políticas, melhorar o papel do estado regulador e avaliador.
Todo o conteúdo deste Relatório de Investigação está referenciado
no trabalho das equipes que desenvolveram seus estudos para elaborar
o caso brasileiro. A Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP,
através do Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento
Educacional -LaPPlanE- e os pesquisadores convidados das equipes da
Universidade Estadual de Londrina _UEL e Universidade Regional de
Blumenau – FURB cujos nomes seguem como referências bibliográficas
e seus textos completos integram o Relatório de pesquisa – Projeto
02/2018-2019 – Dilemas de nuevas culturas de producción de
conocimiento. A pós-graduação a distância no Mercosul: formatos,
regulações e acreditação. Núcleo de Estudios e Investigaciones em
Educación Superior del Sector Educativo del MERCOSUR. Relatório
Sectorial (versão sucinta)
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ANEXOS DOCUMENTAIS

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 20/12/2018 | Edição: 244 | Seção: 1 | Página: 126
Órgão: Ministério da Educação/Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/Gabinete
PORTARIA Nº 275, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018
Dispõe sobre os programas de pós-graduação stricto sensu na
modalidade a distância
O PRESIDENTE SUBSTITUTO DA COORDENAÇÃO DE
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas, tendo em vista o disposto na Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Decreto nº 8.977, de 30 de
janeiro de 2017, no Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 e na
Resolução CNE/CES nº 7, de 11 de dezembro de 2017,
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº
23038.021381/2017-95, resolve:
Art.1º Regulamentar os programas de pós-graduação stricto
sensu na modalidade a distância.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º Um programa de pós-graduação é composto por no
máximo dois cursos, sendo um em nível de mestrado e outro em nível
de doutorado, podendo serem ofertados nas modalidades presencial
ou a distância de acordo com as normas vigentes.
Art. 3º Os cursos de pós-graduação na modalidade a distância
seguirão as normas vigentes aplicáveis a todos os programas de pósgraduação stricto sensu, atendendo também às especificidades desta
Portaria e de outros regulamentos próprios.
Art. 4º Os cursos de pós-graduação stricto sensu na modalidade a
distância poderão se estruturar pedagogicamente em níveis de
mestrado ou doutorado, acadêmicos ou profissionais.
Art. 5º Os títulos de mestres e de doutores obtidos nos cursos a
distância avaliados positivamente pela CAPES, reconhecidos pela
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
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CNE/CES, e homologados pelo Ministro da Educação, terão validade
nacional.
Art. 6ºA oferta de disciplinas esparsas a distância não
caracteriza, per se, os cursos como a distância, pois as instituições de
ensino podem introduzir, na organização pedagógica e curricular de
seus cursos presenciais reconhecidos, a oferta de disciplinas que, em
seu todo ou em parte, utilizem método não presencial, com base na
Lei nº 9.394, de 1.996, e na Portaria MEC nº 1.134, de 10 de outubro
de 2016, no que couber.
Art. 7º Na oferta de cursos stricto sensu, por meio da educação a
distância, devem ser obrigatoriamente realizados de forma
presencial:
I - estágios obrigatórios, seminários integrativos, práticas
profissionais e avaliações presenciais, em conformidade com o
projeto pedagógico e previstos nos respectivos regulamentos;
II - pesquisas de campo, quando se aplicar; e
III - atividades relacionadas a laboratórios, quando se aplicar.
Art. 8º As atividades presenciais previstas no projeto dos cursos
poderão ser realizadas na sede da(s) instituição(ões), em ambiente
profissional ou em polos de educação a distância, que deverão ser
regularmente constituídos e deverão acompanhar a proposta atendendo
aos requisitos da organização da pesquisa adotada pela instituição.
Parágrafo único. A criação de polo de educação a distância, para curso
stricto sensu, regulada por esta Portaria, de competência da instituição de
ensino já credenciada para a oferta nesta modalidade, fica condicionada a
autorização da Capes através de instrumento específico.
Art 9º Os cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos a
distância obedecerão às mesmas regras e exigências de autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento estabelecidas na
Resolução CES/CNE nº 7, de 2017, dependendo necessariamente de
avaliação prévia da Capes.
CAPÍTULO II
DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR QUE OFERECERÃO
CURSOS A DISTÂNCIA
Art. 10. Para a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu na
modalidade a distância, as Instituições de Ensino Superior - IES
deverão, necessariamente, ser credenciadas junto ao MEC para a
oferta de cursos a distância, atendendo ao disposto no Decreto nº
9.057, de 2017.
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Art. 11. O regulamento do programa que possua curso a distância na
modalidade stricto sensu, deverá abranger, obrigatoriamente, e sem
prejuízo de outros que possam ser incluídos, os seguintes capítulos:
I - da infraestrutura compatível com a oferta de EaD;
II - da estrutura curricular do programa;
III - dos critérios de credenciamento e descredenciamento de
docentes do programa;
IV - das estratégias para evitar fraudes nas avaliações; e
V - dos critérios para manutenção da qualidade do programa.
§1º No caso das instituições que tenham polos, o regulamento
deverá necessariamente incluir também os seguintes capítulos:
I - da infraestrutura na sede e nos polos; e
II - do funcionamento dos polos.
§2º O regulamento deverá ser aprovado e assinado pela
respectiva instância deliberativa da IES, submetido junto com a
proposta de curso novo, e mantido atualizado na Plataforma Sucupira
durante todo o funcionamento do programa.
§3º O regulamento deverá dispor sobre a emissão de diplomas,
que será feita necessariamente pela IES ou, no caso de formas
associativas, pelas diferentes instituições.
CAPÍTULO III
DA SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE CURSOS NOVOS NA
MODALIDADE A DISTÂNCIA
Art. 12. A análise das propostas de cursos novos de mestrado e de
doutorado a distância será realizada pela CAPES, por meio de comissões
de avaliação próprias, necessariamente, com a participação de
especialistas em educação a distância, utilizando fichas de avaliação
específicas, com fins de garantir os parâmetros de qualidade.
Art. 13. Instituições não credenciadas para oferta de educação a
distância junto ao MEC terão suas propostas de cursos novos
automaticamente indeferidas e não seguirão para análise de mérito.
Art. 14. É permitida a submissão para a Avaliação de Propostas de
Cursos Novos (APCN) através de propostas individuais ou em formas
associativas, desde que a instituição proponente seja credenciada para a
oferta de educação a distância, e com Índice Geral de Cursos (IGC) igual ou
superior a 4 (quatro), no caso das instituições de ensino.
§1º Instituições de Ensino Superior com IGC 3 poderão submeter
propostas de cursos novos, desde que já tenham uma estrutura de
RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

227

pós-graduação stricto sensu, bem como a presença desta em seu Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI).
§2º Nos casos em que não se aplica o uso do IGC, a proponente
deverá possuir, no mínimo, um curso de pós-graduação stricto sensu
reconhecido pelo MEC na mesma área de avaliação.
Art. 15. No caso dos programas em formas associativas, a
diplomação dos estudantes poderá ser realizada pela Instituição
Coordenadora ou pelas Instituições Associadas, desde que
credenciadas em Educação a Distância pelo MEC e nos termos do art.
14, parágrafos 1º e 2º.
Art. 16. As propostas de cursos novos de mestrado e de
doutorado a distância serão apresentadas à CAPES de acordo com as
orientações e os prazos definidos no calendário da Diretoria de
Avaliação (DAV).
Art. 17. As orientações específicas para a elaboração das
propostas de cursos novos serão explicitadas nos documentos
orientadores de cada Área de Avaliação.
Art. 18. As propostas apresentadas serão avaliadas exclusivamente
quanto ao seu mérito acadêmico, não implicando, necessariamente, caso
sejam aprovadas, em apoio financeiro pela CAPES.
Art. 19. Na análise da proposta, deverá ser considerado o conjunto
dos docentes das Instituições de Ensino proponentes e associadas e sua
respectiva produção acadêmica; artística e/ou técnica.
Parágrafo único. Os docentes do curso proposto não
representam duplicidade no cômputo para fins de avaliação de curso
na modalidade presencial anteriormente autorizado, quando se
tratarem do mesmo programa de pós-graduação.
CAPÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE CURSOS
Art. 20. A Capes acompanhará e avaliará periodicamente o
desempenho dos cursos de mestrado e de doutorado a distância, com
atribuição de notas, respeitando as regras previstas para o ciclo de
avaliação conforme legislação em vigor.
§1º Haverá comissões de avaliação próprias para os cursos a
distância, com a participação de especialistas em educação a
distância, que utilizarão fichas de avaliação específicas.
§2º A avaliação pela Capes dos cursos de pós-graduação stricto
sensu a distância utilizará critérios que cumpram os preceitos desta
Portaria e garantam a qualidade da formação assegurada por esses
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cursos e a dos cursos presenciais, a serem definidos nos Documentos
de Área de Avaliação.
CAPÍTULO V
DO CORPO DOCENTE E DA EQUIPE DE APOIO
Art. 21. O corpo docente dos programas de pós-graduação stricto
sensu a distância deverá ser composto por docentes permanentes e
poderá incluir outras categorias, conforme legislação em vigor.
Parágrafo único. O desempenho de atividades esporádicas como
conteudista, conferencista, membro de banca de exame ou co-autor
de trabalhos não caracteriza um profissional como integrante do
corpo docente do programa.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 22. Somente serão permitidas propostas de doutorado a
distância após o primeiro ciclo avaliativo da implementação do
respectivo programa de mestrado a distância, com renovação do
reconhecimento e no mínimo, nota 4, nos termos da legislação
vigente.
Parágrafo único. As Instituições que não atenderem o disposto
no caput terão suas propostas de cursos novos automaticamente
indeferidas e não seguirão para análise de mérito.
Art. 23. As instituições autorizadas com base na presente
Portaria não poderão reconhecer estudos ou diplomas obtidos em
instituições estrangeiras, antes de cumprir seu primeiro ciclo
avaliativo, com o devido reconhecimento, em conformidade com o
presente instrumento.
Art. 24. O reconhecimento de estudos previsto no artigo anterior,
deverá ser realizado, preferencialmente, por meio da Plataforma
Carolina Bori, do Ministério da Educação, conforme legislação em
vigor.
Art. 25. Os casos omissos nesta Portaria serão dirimidos pela
CAPES.
Art. 26. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
GERALDO NUNES SOBRINHO
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ANEXO I – Parecer CNE/CES Nº 146/2018
PARECER HOMOLOGADO
Despacho do Ministro, publicado no D.O.U. de 6/4/2018, Seçao
1, Pag. 120.
MINISTERIO DA EDUCAÇÃ O CONSELHO NACIONAL DE
EDUCAÇÃ O

INTERESSADO: Ministerio da Educaçao
UF: DF
ASSUNTO: Reexame do Parecer CNE/CES no 245/2016, que
trata das Diretrizes Nacionais dos Cursos de Pos-Graduaçao Lato
Sensu.
RELATOR: Gilberto Gonçalves Garcia
PROCESSO No: 23001.000023/2013-32
PARECER
COLEGIADO:
APROVADO EM:
CNE/CES No: 146/2018 CES
8/3/2018
I – RELATORIO
1. Introduçao
Trata-se de reexame do Parecer CNE/CES no 245/2016 e de seu
respectivo projeto de resoluçao, que estabelece novas Diretrizes
Nacionais dos Cursos de Pos-Graduaçao Lato Sensu.
Segundo se depreende dos autos, em 21/2/2013, editou-se a
Indicaçao CNE/CES no 3/2013, que teve por objetivo a organizaçao
de comissao no ambito da Camara de Educaçao Superior (CES), do
Conselho Nacional de Educaçao (CNE), para estudar as condiçoes e a
viabilidade de procedimentos regulatorios previos destinados a
subsidiar alteraçoes na Resoluçao CNE/CES no 7/2011, que dispoe
sobre a revogaçao das normas para o credenciamento especial de
instituiçoes nao educacionais, na modalidade presencial e a distancia.
Em atendimento a referida indicaçao, em 20/3/2013, a Camara
de Educaçao Superior emitiu a Portaria CNE/CES no 3/2013,
constituindo comissao para analisar e estudar o marco regulatorio da
pos-graduaçao lato sensu em vigor, visando a proposiçao de nova
Resoluçao.
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A comissao da CES que elaborou o respectivo texto normativo,
agora em reexame, fora constituída no início de 2013 para atualizar e
consolidar as normas vigentes sobre os cursos de pos-graduaçao lato
sensu em um corpus normativo mais abrangente, portanto, em
Diretrizes Nacionais dos Cursos de Especializaçao. Na ocasiao, fora
composta pelos Conselheiros Erasto Fortes Mendonça, Presidente da
comissao, Jose Eustaquio Romao, relator, tendo ainda os Conselheiros
Benno Sander, Luiz Fernandes Dourado, Luiz Roberto Liza Curi, e
Sergio Roberto Kieling Franco como membros.
Como parte dos estudos empreendidos pela comissao entao
formada, e frente a necessidade e a pertinencia da obtençao de
informaçoes cadastrais que permitam a construçao de um panorama
nacional sobre a oferta de cursos de especializaçao no país, com fulcro
nas normas em vigor, por meio do Parecer CNE/CES no 266/2013, os
membros votaram pela instituiçao do cadastro nacional de oferta de
cursos de pos-graduaçao lato sensu das instituiçoes credenciadas no
Sistema Federal de Ensino, na forma do projeto de resoluçao que
elaboraram, o qual foi aprovado por unanimidade pela Camara de
Educaçao Superior, em 7/11/2013.
Apos manifestaçao favoravel da Secretaria de Regulaçao e
Supervisao da Educaçao Superior (SERES), por meio da Nota Tecnica
nº 42, emitida aos 23 de janeiro de 2014, o Parecer CNE/CES no
266/2013, com o respectivo projeto de resoluçao, foi devidamente
homologado, em 30 de janeiro de 2014, pelo entao Ministro de Estado
da Educaçao, dando ensejo a Resoluçao CNE/CES no 2/2014, de 12 de
fevereiro de 2014, publicada no Diario Oficial da Uniao (DOU) em 13
de fevereiro de 2014, seçao l, pagina 41.
Visando ultimar os trabalhos para os quais fora designada, a
Comissao, por meio do Parecer CNE/CES no 245/2016, apresentou
minudente a trajetoria da pos-graduaçao lato sensu no país e, ao final,
o Projeto de Resoluçao que estabelece Diretrizes Nacionais dos
Cursos de Pos-Graduaçao Lato Sensu, o qual, juntamente com o
respectivo parecer, foi aprovado pela Camara de Educaçao Superior,
em 4/5/2016.
Um dado extremamente importante trazido pelo texto do
referido Parecer foi o exaustivo levantamento sobre a trajetoria
historica do conjunto de normas a respeito da materia, bem como
sobre os dispositivos legais, em vigor, relativos aos cursos desse nível
de ensino. Considerando, pois, a relevancia do trabalho elaborado
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pela Comissao supracitada, conservo nesse novo Parecer, em sede de
reexame, grande parte da reconstituiçao historica e do detalhamento
das normas vigentes sobre o tema, com o mesmo intuito, conforme
ressalta o relator do referido texto, de:
[...]facilitar [...] os trabalhos do plenario da Camara de Educaçao
Superior, “a partir da verificaçao das intençoes e dos encaminhamentos
dos(as) legisladores(as), que antecederam os atuais conselheiros, de
modo que se detectem os problemas que se apresentaram no percurso
da Pos-Graduaçao Lato Sensu, desde sua criaçao e implantaçao nos
sistemas educacionais brasileiros ate os dias de hoje.

2. A pos-graduaçao lato sensu e seu curso historico no Brasil
Inicio com a transcriçao da trajetoria historica da pos-graduaçao no
Brasil, conforme apresentado no texto do Parecer CNE/CES nº
245/2016:
No Brasil, poder-se-ia ainda considerar como antecedentes do
que seria denominado pelo Parecer CFE 977, de 1965, como “curso de
pos-graduaçao lato sensu” as experiencias das decadas de 20 e 30 do
seculo XX.
No contexto da denominada Reforma Rocha Vaz (13/1/1925),
por meio do Decreto nº 16.782-A, criou-se o Curso Especial de Higiene
e Saude Publica, para portadores do título de graduaçao em Medicina,
a ser coordenado pelo diretor do Instituto Oswaldo Cruz.
Cursos de mesma natureza aparecem, explicitamente, na
reforma Francisco Campos de 1931. O Decreto nº 19.851, de 11 de
abril de 1931, relaciona, em seu art. 35, entre os cursos a serem
oferecidos pelos estabelecimentos de ensino superior “c) cursos de
aperfeiçoamento que se destinam a ampliar os conhecimentos de
qualquer disciplina ou de determinados domínios da mesma” e “d)
cursos de especializaçao, destinados a aprofundar, em ensino
intensivo e sistematizado, os conhecimentos necessarios a finalidades
profissionais ou científicas”. Este mesmo diploma legal criou o que se
poderia denominar “Mandato de Especializaçao”, autorizando
instituiçoes nao universitarias, dentre as quais o Instituto Oswaldo
Cruz, o Museu Nacional e o Jardim Botanico, a ministrar esses cursos.
Entretanto, os cursos ali oferecidos nao eram obrigatoriamente de
pos-graduaçao, porque admitia-se, em alguns deles, alem dos
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portadores de diploma de Medicina, estudantes ainda fazendo a
graduaçao do mesmo curso (art. 70).
No entanto, ate a decada de 50 do seculo XX, a graduaçao
constituiu, praticamente, o ultimo grau da formaçao de profissionais
de nível superior no Brasil. E, embora a Pos-Graduaçao Stricto Sensu
tenha se iniciado somente nas primeiras decadas dos anos 60 do
mesmo seculo, por meio de cursos de mestrado e doutorado, os cursos
de especializaçao e aperfeiçoamento ja vinham se insinuando nas
instituiçoes universitarias e, principalmente, nos institutos de
pesquisa, criados apos a II Guerra Mundial.
A diversificaçao horizontal da graduaçao passou a ser
simultaneamente acompanhada pela diversificaçao vertical, com o
incentivo a pos-graduaçao, seja pelas necessidades da burocracia estatal,
seja pelas demandas de um mercado produtivo e de prestaçao de serviços
cada vez mais reconvertido do ponto de vista tecnologico. Assim, os cursos
de pos-graduaçao foram se convertendo, de complementaçao da formaçao
generalista em formaçao especializada, visando a formar profissionais
altamente qualificados, seja ele pesquisador, seja ele cientista e ate mesmo
professor de nível superior.
Na maioria das vezes, esses cursos eram patrocinados pelo
Conselho Nacional de Pesquisas, autarquia criada pela Lei nº 1.310,
de 15 de janeiro de 1951, sancionada pelo presidente Eurico Gaspar
Dutra e vinculada a Presidencia da Republica.
Eram tambem promovidos pela Campanha Nacional de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, criada pelo Decreto nº
29.741, de 11 de julho de 1951. Ambas as instituiçoes conferiram
institucionalidade governamental as incipientes pesquisas
brasileiras. O primeiro – futuro Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnologico (CNPq) – tinha por
finalidade promover e estimular a investigaçao científica e
tecnologica. A segunda – futura Coordenaçao para o Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes) – visava a capacitaçao e ao
aperfeiçoamento de recursos humanos de nível superior para o País.
A Lei nº 4.533, de 8 de dezembro de 1964, alterou a lei de criaçao
do Conselho, tornando-o responsavel pela formulaçao da política
científico-tecnologica nacional. Somente em 1974, por meio da Lei nº
6.129, de 6 de novembro, foi que o CNPq passou a ter a denominaçao
atual, mantendo-se a mesma sigla. Em 1985, com a criaçao do
Ministerio da Ciencia e Tecnologia (Decreto n 91.146, de 15 de março
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de 1985), o CNPq passou a vincular-se aquela pasta, entao concebida
como o think tank da ciencia e da tecnologia no Brasil.
Ja a Capes, iniciada como “campanha”, apresentou grande grau de
informalidade nos seus primordios, e seu pioneiro secretario-geral,
Anísio Teixeira, logo estimulou o Programa Universitario (1953) junto as
poucas universidades e institutos de pesquisa, concitando-os ao
intercambio e a cooperaçao com instituiçoes estrangeiras congeneres e
com maior experiencia no campo da pesquisa.
As bolsas de aperfeiçoamento ja apareceram expressivamente
nas concessoes voltadas para a implementaçao do Programa: 23 das
79 oferecidas em 1953 e 51 das 155 concedidas em 1954.
Em 1961, a Capes vinculou-se a Presidencia da Republica, para
retornar, em 1964, a estrutura do entao Ministerio da Educaçao e
Cultura (MEC).
O ano de 1965 e um marco na historia da pos-graduaçao do País:
convocou- se o Conselho de Ensino Superior para regulamenta-la.
Dentre os notaveis educadores que compunham o mencionado
colegiado, destacaram-se Alceu de Amoroso Lima, Anísio Spinola
Teixeira, Antonio Ferreira de Almeida Junior, Clovis Salgado,
Durmeval Trigueiro e Newton Sucupira. Este ultimo foi o relator do
que pode ser considerada como a verdadeira certidao de nascimento
normativa da pos- graduaçao nacional: o Parecer CFE no 977, de 3 de
dezembro de 1965, que tratou da pos-graduaçao stricto sensu.
Entendeu o relator que os cursos de especializaçao e de
aperfeiçoamento nao deveriam ser regulamentados, dentre outras
razoes, “em consideraçao a autonomia didatico-científica das
instituiçoes de ensino superior” (SUCUPIRA, Newton. Prefacio a obra
Pos-graduaçao: educaçao e mercado de trabalho, Campinas SP:
Papirus, 1995, p. 11).
Cabe registrar que esta posiçao do relator ja induzia um primeiro
princípio a ser considerado em qualquer normatizaçao da posgraduaçao lato sensu: o respeito a autonomia universitaria. À epoca, o
relator mencionava a distinçao que, na tipologia das matrizes
institucionais de hoje, esta estabelecida no universo das instituiçoes de
ensino superior (IES): universidade, centro universitario e faculdade ou
instituto. Informava ainda o relator que a Lei nº 5.540, de 28 de
novembro de 1968, ratificou “a doutrina do [entao] Conselho Federal de
Educaçao, instituiu o credenciamento dos cursos de pos-graduaçao
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stricto sensu pelo mesmo Conselho [e] assentou a carreira do magisterio
[superior] sobre os graus de mestre e de doutor” (id., ib.).
A partir da decada de 70 do seculo passado, no entanto, os cursos
de pos-graduaçao lato sensu tiveram um crescimento exponencial de
oferta, o que levou o Conselho Federal de Educaçao (CFE) a destacalo como tema importante do “IX Seminario de Assuntos
Universitarios” (1976). No ano seguinte foi criada uma comissao,
presidida por Newton Sucupira, encarregada de definir as
modalidades de cursos de especializaçao e de aperfeiçoamento, cujos
títulos seriam reconhecidos pelo CFE como validos nos processos de
reconhecimento de Instituiçoes de Educaçao Superior (IES).
Na sequencia prossigo com a transcriçao do Parecer CNE/CES no
245/2016:
O Parecer CFE nº 2.288, de 2 de setembro de 1977, voltado para
a “regulamentaçao dos cursos de aperfeiçoamento e especializaçao
para o magisterio superior do sistema federal de ensino” acabou
dando origem a Resoluçao CFE nº 14, de 1977. No ano seguinte, o
Parecer CFE nº 2.120, de 4 de julho de 1978, de que resultou a
Resoluçao CFE nº 2, de 27 de abril de 1979, alterou o paragrafo unico
do art. 3o da Resoluçao CFE nº 14, definitivamente substituída pela
Resoluçao CFE nº 12, de 6 de outubro de 1983 que, resultante do
Parecer nº 432, de 1o de setembro de 1983, estabeleceu, dentre
outras, as seguintes disposiçoes:
a) carga horaria mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas,
excluído o tempo dedicado a estudos individuais ou coletivos;
b) corpo docente constituído de, no mínimo, mestres titulados
em IES credenciadas, admitindo-se 1/3 (um terço) de nao portadores
do título de mestre, credenciados pelos conselhos competentes;
c) IES com cursos de graduaçao ou de mestrado reconhecidos
pelo menos ha 5 (cinco) anos na mesma area do curso de posgraduaçao lato sensu pretendido;
d) frequencia mínima de 85% da carga horaria e 70% de
aproveitamento mínimo na escala de notas.
Na intençao do legislador da epoca, títulos obtidos nos cursos de
especializaçao e aperfeiçoamento, realizados de acordo com “o
modelo estabelecido pelo Conselho Federal de Educaçao” (id., ib., p.
12), seriam suficientes para a qualificaçao dos corpos docentes das
IES autorizadas e reconhecidas, conforme os conceitos da epoca.
Portanto, esses títulos qualificavam o docente para o ingresso,
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inclusive, na “carreira do magisterio federal em grau inicial” (id., ib.),
para lecionar nos cursos de graduaçao.
O relator fundador da regulaçao, referente a pos-graduaçao
brasileira e presidente da comissao, que tratou das primeiras normas
de autorizaçao e funcionamento de estabelecimentos de ensino
superior, manifestou-se, entretanto, por mais de uma vez, hesitante
em relaçao a identidade distintiva da especializaçao e do
aperfeiçoamento. Sao suas palavras textuais: “[...] discute-se ainda a
natureza da especializaçao e do aperfeiçoamento, a distinçao entre
ambos bem como sua relaçao com os cursos de mestrado” (id., ib.).
Apesar das dificuldades para se identificar a singularidade de
cada uma dessas modalidades, o relator descartava qualquer
possibilidade de ser a pos-graduaçao lato sensu adstrita
exclusivamente a formaçao profissionalizante, ja que ela pode ser a
educaçao permanente, ou “continuada”, como se diz nos dias de hoje,
seja para a complementaçao da formaçao superior profissional inicial,
seja, na area academica, ate mesmo em complemento aos cursos de
mestrado e doutorado.
Do Parecer CFE nº 977, de 1965, pode-se inferir que e a area de
conhecimento que define a natureza do curso de pos-graduaçao lato
sensu, conferindo-lhe um estatuto mais teorico ou profissionalizante.
Na sua trajetoria historica, cabem ainda algumas consideraçoes
sumarias sobre a presença da pos-graduaçao lato sensu nos Planos
Nacionais de Pos- Graduaçao (PNPGs).
Pouco antes da promulgaçao da Lei nº 5.540, de 28 de novembro
de 1968, que instituiu a reforma do Ensino Superior, os militares
haviam criado, pelo Decreto nº 63.343, de 1º de outubro de 1968, os
Centros Regionais de Pos-Graduaçao, que nao chegaram a ganhar
efetividade pratica. O entao ministro da Educaçao, Coronel Jarbas
Passarinho, criou uma comissao especial (professores Heitor
Gurgulino, Newton Sucupira e Roberto Santos, mais o Coronel Confucio
Pamplona), que se encarregou de iniciar o processo de formulaçao de
uma política nacional de pos- graduaçao para o País. A comissao
propos, entao, a criaçao do Conselho Nacional de Pos-Graduaçao,
instituído pelo Decreto nº 73.411, de 4 de janeiro de 1974. A criaçao e
implantaçao desse Conselho revogou a norma que criara os Centros
Regionais de Pos-Graduaçao e encarregou-se, entao, da formulaçao do
Plano Nacional de Pos- Graduaçao (I PNPG), aprovado pelo Decreto nº
76.058, de 30 de julho de 1975, para o período de 1975 a 1979. Os
236

RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

diagnosticos da epoca demonstravam que a ausencia de cursos de posgraduaçao lato sensu provocavam distorçoes na pos-graduaçao stricto
sensu, como o fato de muitos mestrandos – sem dissertaçao defendida
– orientarem-se para o mercado de trabalho que exigia formaçao
especializada. Embora seu foco fosse a pos-graduaçao stricto sensu,
voltada para a “formaçao de pessoal qualificado para a Educaçao
Superior e a Pesquisa” (DOU, 4/8/1975, p. 96), o I PNPG estimulava a
“pos-graduaçao no sentido lato – aperfeiçoamento e especializaçao –,
atraves (sic) de programas específicos, para que possam atender de
maneira mais eficiente e flexível as necessidades conjunturais do
mercado de trabalho” (id., ib.). O mencionado Plano nao deixava
qualquer margem de duvida quanto ao carater de pos-graduaçao dos
cursos de aperfeiçoamento e especializaçao, nem quanto as
responsabilidades da Capes em relaçao a eles.
Cabe salientar, ainda que, se o Programa Institucional de
Capacitaçao de Docentes (PICD) voltava-se para a formaçao de
professores das IES brasileiras em cursos de mestrado e de
doutorado, o Programa Nacional de Capacitaçao de Professores de
Instituiçoes de Ensino Superior (Procapies) voltava-se para a
formaçao de docentes, para atuaçao no mesmo grau de ensino, em
cursos de aperfeiçoamento e especializaçao. Aí, claramente se
estabeleceu a diferença entre cursos de aperfeiçoamento – “cursos ou
atividade teorico-pratica com finalidade de ampliaçao e
desenvolvimento de conhecimentos de metodologia do ensino
superior, de metodologia científica, de conteudos específicos, com
duraçao mínima de 180 horas-aula” – e cursos de especializaçao –
“curso ou atividade com finalidade de aprofundamento de
conhecimentos teoricos e praticos, em setores específicos do saber,
de capacitaçao em metodologia do ensino e em metodologia científica,
com duraçao mínima de 300 horas-aula” [MEC/CAPES. Plano
Nacional de Pos- Graduaçao. Brasília: Departamento de
Documentaçao e Divulgaçao, 1975, p. 72].
Aparentemente, a diferença entre cursos de aperfeiçoamento e de
especializaçao se estabelecia apenas pelo maior aprofundamento e,
portanto, pela maior carga horaria dos ultimos. Os primeiros
apareciam, claramente, como uma primeira etapa dos segundos que,
configurando uma especie de terminalidade intermediaria,
conducente, quando articulados com os segundos, a terminalidade
definitiva neste nível de ensino. Cabe ressaltar que a articulaçao
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poderia se estabelecer “para cima”, com a previsao, inclusive, de
aproveitamento de creditos de especializaçao nos cursos de mestrado.
[...]
No Governo do General Figueiredo (1979-1984), o ultimo do
regime militar, foi instituído o II PNPG, por meio do Decreto nº 87.814,
de 16 de novembro de 1982, publicado dois dias depois no Diario
Oficial da Uniao, para vigorar de 1982 a 1985. Ja se percebe, na
transiçao do I para ao II PNPG um vacuo de 2 (dois) anos, pois o
primeiro terminou em 1979 e o segundo so foi iniciado em 1982.
Esses vacuos vao aumentar, como se vera mais adiante,
especialmente entre o III (1986-1989) e o IV PNPG (2005-2010),
sendo que este ultimo nao saiu do papel.
[...]
Se quisermos estabelecer uma diferença entre os tres primeiros
PNPGs em relaçao a pos-graduaçao, poder-se-ia dizer que o primeiro
estava mais preocupado com a formaçao para a docencia superior; o
segundo com a formaçao profissional para o mercado que exige
formaçao superior; e o terceiro com a formaçao de pesquisadores e
com a articulaçao da pos-graduaçao com a ciencia e com a tecnologia.
Como foi mencionado, houve nao apenas um grande vacuo entre
o III e o IV PNPG, mas uma verdadeira desarticulaçao geral, pois o III
terminou em 1989 e, somente em 1996, a Capes constituiu uma
comissao para realizar um seminario, com vistas a dar início a
elaboraçao do IV Plano Nacional de Pos-Graduaçao. Alem disso, como
informou essa coordenaçao, nos antecedentes do V PNPG, apesar de
todo seu esforço, a autarquia nao conseguiu implanta-lo:
Uma serie de circunstancias, envolvendo restriçoes orçamentarias
e falta de articulaçao entre as agencias de fomento nacional, impediu
que o Documento Final se concretizasse num efetivo Plano PosGraduaçao. No entanto, diversas recomendaçoes que subsidiaram as
discussoes foram implantadas pela Diretoria da CAPES, ao longo do
período, tais como: expansao do sistema, diversificaçao do modelo de
pos-graduaçao, mudanças no processo de avaliaçao e inserçao
internacional da pos-graduaçao [CAPES. Plano Nacional de PosGraduaçao (PNPG) – 2011-2020. Brasília: CAPES, p. 29, v. I].
[...]
O V PNPG nao apresenta qualquer item relativo pos-graduaçao
lato sensu, como tampouco o Plano Nacional de Educaçao proposto
para a primeira decada do seculo XXI.
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Ja na legislaçao atual, a fundamentaçao da pos-graduaçao lato
sensu tem por base a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei
de Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional (LDB), que assim
estabeleceu, ipsis verbis:
Art. 44. A educaçao superior abrangera os seguintes cursos e
programas:
I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis
de abrangencia, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos pelas instituiçoes de ensino, desde que tenham
concluído o ensino medio ou equivalente (Redaçao dada pela Lei no
11.632, de 2007);
II - de graduaçao, abertos a candidatos que tenham concluído o
ensino medio ou equivalente e tenham sido classificados em processo
seletivo;
III - de pos-graduaçao, compreendendo programas de mestrado
e doutorado, cursos de especializaçao, aperfeiçoamento e outros,
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduaçao e que
atendam as exigencias das instituiçoes de ensino;
IV - de extensao, abertos a candidatos que atendam aos
requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituiçoes de ensino.
No mesmo ano de promulgaçao da LDB, o Conselho Nacional de
Educaçao/Camara de Educaçao Superior, pela Resoluçao nº 2, de 20
de setembro de 1996, publicada no DOU, no dia 17 do mes
subsequente, regulamentara os cursos pos-graduaçao lato sensu
presenciais, a serem desenvolvidos fora da sede e voltados para a
qualificaçao de corpo docente.
A partir da Resoluçao CNE/CES nº 1, de 3 de abril de 2001, a posgraduaçao lato sensu foi regulamentada em seu artigo 6º, que,
conforme afirma o referido parecer,
[...] determinava que os cursos independiam de autorizaçao, de
reconhecimento e de renovaçao de reconhecimento, atendendo
apenas ao que dispunha essa norma. Ratificou, mais uma vez,
explicitamente, a natureza de pos- graduaçao dos cursos
regulamentados, dada sua destinaçao a portadores de diplomas de
curso de graduaçao. Sua supervisao ficou vinculada ao processo de
recredenciamento da instituiçao. [...] Cabe salientar que foi esta
Resoluçao que enquadrou os cursos de Master Business
Administration (MBA) como de pos- graduaçao lato sensu.
[...]
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A Resoluçao CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, que atualizou
as normas relativas aos cursos de pos-graduaçao lato sensu, merece
uma analise mais destacada pois ainda esta em vigor. Ela apresentase, em sua ementa, com uma restriçao: “Estabelece normas para o
funcionamento de cursos de pos-graduaçao lato sensu, em nível de
especializaçao”, ou seja, restringe-se a normatizaçao da
especializaçao, como e o caso da finalidade da norma que se pretende
fixar com este Parecer. Contudo, como veremos, pelo modo como esta
redigida, ultrapassa esses limites, estendendo-se a outros campos da
pos-graduaçao lato sensu.
Em primeiro lugar, essa norma estabeleceu que os cursos de posgraduaçao lato sensu, oferecidos por instituiçoes credenciadas,
independem de reconhecimento ou de renovaçao de reconhecimento
(art. 1º). Por uma manobra redacional que combina significantes, no
mínimo ambíguos, de dois paragrafos, a Resoluçao CNE/CES nº 1, de
2007, excluiu os cursos de aperfeiçoamento e outros, que sempre
figuraram em resoluçoes congeneres, no universo dos cursos de posgraduaçao lato sensu. Vejamos o que rezam, literalmente, os
paragrafos mencionados:
§ 1o - Incluem-se na categoria de curso de pos-graduaçao lato
sensu aqueles cuja equivalencia se ajuste aos termos desta Resoluçao.
§ 2o - Excluem-se desta Resoluçao os cursos de pos-graduaçao
denominados de aperfeiçoamento e outros.
O texto do § 1º inclui, na pos-graduaçao lato sensu, apenas os
cursos “cuja equivalencia se ajuste aos termos desta norma”, o que
significa dizer que os que nao se ajustem aos termos da Resoluçao nao
podem ser considerados como de pos- graduaçao lato sensu. O § 2º
exclui, in limine, da Resoluçao, os cursos de aperfeiçoamento e outros.
Pode-se entao deduzir que, seja pelo criterio do nao ajuste da
equivalencia aos termos da norma, seja por outro criterio, apenas os
cursos de especializaçao passam a ser considerados como de posgraduaçao lato sensu. Esta exclusao contraria norma superior, pois,
como ja foi destacado neste Parecer, o inciso III, do art. 44 da LDB, e
cristalino quanto a natureza pos-graduada que podem ter os cursos
de aperfeiçoamento e outros:
Art. 44. A educaçao superior abrangera os seguintes cursos e
programas:
[...]
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III - de pos-graduaçao, compreendendo programas de mestrado
e doutorado, cursos de especializaçao, aperfeiçoamento e outros,
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduaçao e que
atendam as exigencias das instituiçoes de ensino.
Mas, continua a Resoluçao nº 1, de 2007, determinando que
somente os diplomados em cursos de graduaçao, ou demais cursos
superiores, e que atendam as exigencias das instituiçoes de ensino,
podem ter acesso aos cursos de pos-graduaçao lato sensu. Mesmo que
as IES credenciadas possam oferecer esses cursos por sua propria
iniciativa, so podem faze-lo na area do saber e no endereço definidos
no ato de seu credenciamento, ficando “sujeitos a avaliaçao dos
orgaos competentes a ser efetuada por ocasiao do recredenciamento
da instituiçao” (art. 2o).
Sao exigidos 50% (cinquenta por cento) de titulados em
mestrado e doutorado de programa de pos-graduaçao stricto sensu
reconhecido; deverao ter duraçao de 360 (trezentas e sessenta)
horas, nao estando nelas computadas o tempo reservado para estudo
individual ou em grupo, nem o destinado a “elaboraçao individual de
monografia ou trabalho de conclusao de curso” (art. 4o e 5o).
Reservam-se as instituiçoes credenciadas, de acordo com o
disposto no § 1º do art. 80 da Lei nº 9.394, de 1996, a prerrogativa da
oferta de cursos de pos-graduaçao lato sensu a distancia e, ainda assim,
com verificaçao da aprendizagem (provas) e defesa de trabalho final na
modalidade presencial. Os criterios de avaliaçao da aprendizagem
estabelecidos pelos planos dos cursos devem respeitar o mínimo de 75%
(setenta e cinco por cento) de frequencia dos estudantes nos cursos e nas
atividades presenciais. Finalmente, os demais dispositivos da Resoluçao
1, de 2007, tratam da certificaçao, acompanhada do historico escolar
com os devidos registros (disciplinas, carga horaria, nota ou conceito
obtido pelo aluno, nome e qualificaçao dos professores, período de
realizaçao, duraçao total em horas de efetivo trabalho academico, título
da monografia ou do trabalho de conclusao, nota ou conceito obtido, ato
legal de credenciamento da IES, alem de declaraçao da instituiçao de que
o curso cumpriu todas as disposiçoes da Resoluçao). A Resoluçao nº 1, de
2007, revogou os arts. 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 da Resoluçao CNE/CES
nº 1, de 3 de abril de 2001, e demais disposiçoes em contrario.
Posteriormente, em 25 de setembro de 2008, com base no
Parecer nº 82, de 2008, foi publicada a Resoluçao nº 5, que
estabeleceu o credenciamento especial para instituiçoes nao
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educacionais para a oferta de cursos de especializaçao (presenciais).
A Resoluçao nº 4, de 16 de fevereiro de 2011, completou-a,
estabelecendo normas transitorias sobre o credenciamento especial
de instituiçoes nao educacionais para oferta de cursos de
especializaçao (presenciais e a distancia).
Finalmente, a Resoluçao nº 7, de 8 de setembro de 2011, revogou
a Resoluçao nº 5, de 2008, o § 4º do art. 1º da Resoluçao CNE/CES nº
1, de 2007, e a Resoluçao nº 4 de 2011, alem de tornar sem efeito os
pareceres CNE/CES nº 82, de 2008, e CNE/CES nº 908 de 1998,
revogando, consequentemente, o credenciamento especial para a
oferta de cursos de especializaçao.
A reconstituiçao historica das normas a respeito da posgraduaçao lato sensu, trazidas pelo Parecer CNE/CES nº 245/2016
nos permite observar que a Resoluçao CNE/CES nº 1, de 2007, em
especial, define o que, de fato, seja curso de pos-graduaçao lato sensu,
nao deixando duvidas quanto ao proposito de regular apenas a
especializaçao como carater de pos- graduaçao lato sensu. De fato, a
especializaçao, ao longo da historia das normas e das praticas, foi se
tornando a pos-graduaçao lato sensu por excelencia.
A carga horaria de 360 (trezentas e sessenta) horas da especializaçao
de efetivo contato entre professores e estudante e um aspecto recorrente
em todas as normativas, apresentado pequenas variaçoes. Da mesma
forma, a exigencia de titulados stricto sensu na composiçao do corpo
docente dos cursos de especializaçao nunca foi inferior a 50% (cinquenta
por cento) do total de professores de cada curso.
E curioso notar como, ao longo dos anos, as normas fixaram
diferentes finalidades da pos-graduaçao, segundo as diversas
necessidades, conforme o momento historico da educaçao superior do
Brasil. Em um determinado período, o acento foi para a formaçao de
docentes para o Ensino Superior. Em outro, focou-se a preparaçao de
pesquisadores e cientistas nas varias areas do conhecimento. Adiante,
apresentou-se voltada para a qualificaçao de profissionais de formaçao
superior para a ocupaçao das funçoes estrategicas nos quadros do
Estado e da sociedade brasileira. Mais recentemente, foi entendida com
o objetivo de complementar a formaçao inicial, atualizar, incorporar
competencias e desenvolver perfis profissionais, tendo em vista o
aprimoramento para a atuaçao no mundo do trabalho.
Dentro desse universo, percebe-se que, conforme afirma o
Parecer CNE/CES nº 254/2016, a pós-graduação lato sensu exerce um
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papel importante, de médio e curto prazo, para atender às demandas
públicas e privadas mais imediatas por recursos humanos, seja para a
docência superior, [...] seja para suprir os postos estratégicos da
administração pública ou para o aprimoramento na atuação
profissional no mundo do trabalho.
Dessa forma, entende-se que as funçoes da pos-graduaçao lato
sensu, nas atuais circunstancias da educaçao superior brasileira, estao
voltadas para os aspectos da atualizaçao, do aperfeiçoamento e,
propriamente dizendo, da especializaçao, que sugerem aquisiçao,
desenvolvimento continuado e consolidaçao de expertises adicionais
em um determinado setor de uma area de conhecimentos ou de
atuaçao profissional.
Este relator, pois, entende que a oferta de cursos de pos-graduaçao
lato sensu pode ser praticada por instituiçoes para alem daquelas
credenciadas nos sistemas de ensino para a oferta inicial de cursos de
graduaçao. Toma-se, por exemplo, instituiçao de qualquer natureza que
ofereça curso de Mestrado ou Doutorado recomendado pela
Coordenaçao de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Outro exemplo pode ser encontrado em instituiçao de pesquisa científica
ou tecnologica, publica ou privada, de comprovada qualidade.
Dessa forma, as Escolas de Governo, voltadas para a formaçao
dos quadros da Administraçao Publica, conforme consta no Parecer
CNE/CES nº 245/2016, tambem devem merecer destaque. Vale
ressaltar que:
[...] por meio do Ofício nº 1.091, de 24 de julho de 2013, o
presidente da Escola Nacional de Administraçao Publica, na condiçao
de coordenadora do Sistema Nacional de Escolas de Governo da Uniao
(SEGU), no termos do Decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que
instituiu a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal
da Administraçao Publica federal direta, autarquica e fundacional,
especialmente em seu art. 3o, inciso XIII, e no paragrafo unico do art.
6o, emitiu a Nota Tecnica nº 29, de 2013.
Acerca do conteudo da referida Nota Tecnica, registrou-se no
Parecer CNE/CES nº 245/206 o seguinte:
Nessa Nota, reconstitui historicamente a trajetoria dos cursos de
pos- graduaçao lato sensu (especializaçao) nas Escolas de Governo,
fazendo consideraçoes sobre a natureza dessas instituiçoes,
modalidades e finalidades dos cursos etc., concluindo pela sugestao,
ao Conselho Nacional de Educaçao, relativamente aos cursos de
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especializaçao, de observar as “especificidades [dessas escolas] no
desempenho de sua funçao de gerar o desenvolvimento permanente
de competencias dos servidores [...]” (p. 20).
Sugere, ainda, “a aplicaçao de regras de transiçao relativas ao
credenciamento e a avaliaçao dos cursos de pos-graduaçao lato sensu,
em nível de especializaçao, no período de ausencia de norma
específica a serem aplicadas as Escolas de Governo [...]” (id., ib.).
Feito esse destaque especial, prossigo com a transcriçao do texto
do Parecer CNE/CES no 245/2016:
[...]
Cabe, tambem, nestas Diretrizes, um topico específico sobre a
Residencia Medica, cuja tradiçao amparada em norma legal, ate a
atualidade, e a da equivalencia ao título de especialista, portanto, a
conclusao da pos-graduaçao lato sensu nesta modalidade.
Considerando a Medida Provisoria nº 621, de 9 de julho de 2013,
convertida na Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, a residencia
medica, regulada pela Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, passara por
alteraçoes profundas, a começar pela meta de universalizar as vagas
para todos os egressos da graduaçao em Medicina ate 31 de dezembro
de 2018 (art. 5º e 6º), em (i) Programas de Residencia em Medicina
Geral, instituiçoes relacionadas ao mundo do trabalho, cujo
desempenho formativo seja de reconhecida qualidade e de grande
relevancia na formaçao de profissionais dentro de sua determinada
area de conhecimento ou campo do saber. Alias, quanto a estas, a
propria Lei nº 9.394/1996, nos artigos 39 e 40, estabeleceu
expressamente o campo de atuaçao que abrange tambem a posgraduaçao lato sensu. de Família e Comunidade, com duraçao mínima
de dois anos e obrigatoria para ingresso nos programas de residencia
medica de Medicina Interna (Clínica Geral), Pediatria, Ginecologia e
Obstetrícia, Cirurgia Geral, Psiquiatria e Medicina Preventiva e Social,
e, em (ii) Programas de Residencia Medica de acesso direto, nas
especialidades Genetica Medica, Medicina do Trafego, Medicina do
Trabalho, Medicina Esportiva, Medicina Física e Reabilitaçao,
Medicina Legal, Medicina Nuclear, Patologia e Radioterapia.
Excetuando os de acesso direto, os programas de Residencia em
Medicina Geral de Família e Comunidade serão pre-requisito, durante
1 (um) ou 2 (dois) anos de duraçao, para os demais programas de
Residencia Medica, a partir da universalizaçao das vagas de
Residencia Medica mencionada.
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Neste Parecer, e na Resoluçao a ele integrada, faz-se a distinçao
entre a Especialidade e a Especializaçao. A primeira diz respeito a
formaçao em serviço, apos a graduaçao, obtida em programas de
Residencia Medica ou Multiprofissional, enquanto a especializaçao e
o título de pos-graduaçao lato sensu obtido em cursos que seguem as
normas contidas na mencionada Resoluçao.
De forma alguma, o título de Especializaçao certifica o titulado ao
automatico exercício de Especialidade, ainda que a Especialidade
possa equivaler a Especializaçao, desde que aprovada no processo de
avaliaçao prevista no § 1º do art. 9º da Lei nº 12.871, de 2013, como,
por exemplo, a titulaçao dos professores e preceptores envolvidos na
Residencia Medica.
O problema dessa equivalencia, ainda que resolvido na Medicina,
nao esta devidamente resolvido na area mais ampla da saude, cujas
especialidades nao estao regulamentadas como residencia medica.
Dessa forma, a título de exemplo, um curso de pos-graduaçao lato
sensu no campo das especialidades odontologicas, que exigem maior
carga horaria em funçao de suas especificidades, dentre as quais se
destacam as expertises praticas, nao poderia ensejar a especializaçao
lato sensu ao exercício da especialidade, que e, muito mais um
problema de regulamentaçao do campo do exercício profissional.
3. Da solicitaçao de reexame do Parecer CNE/CES nº 245/2016.
Apos a deliberaçao do Parecer CNE/CES nº 245/2016 por parte do
Camara de Educaçao Superior do CNE, o texto seguiu seu fluxo instrucional
ao Ministerio da Educaçao para homologaçao. No entanto, devido ao
ambiente de incertezas que acompanhou o ano político nacional de em
2016, um período de crise com mudança no comando do executivo federal,
o referido parecer permaneceu nao homologado.
A liderança do Ministerio da Educaçao que assume finalmente a
pasta do executivo, herda um passivo homologatorio de pareceres do
CNE, que e encaminhado a Consultoria Jurídica do MEC para subsidiar
a decisao ministerial. No caso específico, o Parecer CNE/CES nº
245/2016 foi submetido pela CONJUR a SERES, que emitiu a Nota
Tecnica nº 282/2016, texto que orientou a manifestaçao final da
Consultoria Jurídica e a decisao do Ministro pela devoluçao do
processo ao Colegiado, para reexame.
A Secretaria entao, por meio da referida Nota Tecnica, se
manifestou no seguinte sentido:
[...]
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II2 - Da Resoluçao apresentada pelo Parecer CNE/CES no
245/2016
16. Esta Coordenaçao, ao proceder a analise das Diretrizes
Nacionais indicadas na Resoluçao, deparou-se com varios
questionamentos relacionados a possíveis contradiçoes entre o texto
proposto e a legislaçao educacional em vigor.
17. Para melhor compreensao, crível se faz salientar alguns
topicos, como no caso do inciso II do artigo 2o que estabelece:
Art. 2º O Curso de Especializaçao podera ser oferecido por:
(...)
III - Escola de Governo (EG) criada e mantida por instituiçao
publica, no ambito da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na forma do art. 39, § 2º da Constituiçao Federal de 1988,
e do art. 4º do Decreto no 5.707, de 23 de fevereiro de 2006,
precipuamente para a formaçao continuada de servidores publicos,
mediante credenciamento especial concedido por ato do Ministerio
da Educaçao (MEC), por meio de avaliaçao do Instituto Nacional de
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e de deliberaçao do
CNE, ou concedido por ato dos orgaos normativos dos respectivos
sistemas de ensino;
(...)
18. No caso em tela, entra-se na discussao de competencia e
autonomia dos Conselhos Estaduais que afirmam:
A inflaçao normativa no Direito Educacional, sobretudo nos
ultimos anos, advindas dos diversos orgaos do Ministerio e do
Conselho Nacional de Educaçao, desnorteiam ate mesmo as mentes
mais lucidas e conhecedoras das autonomias de competencia dos
Entes federados, e, no caso, dos Sistemas de Ensino Federal, Estadual
e Municipal.
Compreende-se que sao complexas as relaçoes que se
estabelecem na area da Educaçao Superior entre a Uniao e os Estados
federados, e entre a Uniao e as Instituiçoes de educaçao superior',
porem e descabido e ilegal o constante controle do sistema federal,
expresso por meio de medidas normativas improprias e deliberaçoes
que aparentemente legitimam a garantia de qualidade, mas ferem a
autonomia dos Sistemas Estaduais e Municipais de Ensino, revelando
desconhecimento dos propositores das regras sobre a Constituiçao e
a Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional.
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Observa-se uma avalanche de regras que tentam controlar ou
cercear a possibilidade de autonomia dos Sistemas de Ensino e das
instituiçoes.
19. E oportuno lembrar um renomado Conselheiro do Conselho
Estadual de Educaçao de Santa Catarina, professor Osvaldo Ferreira
de Melo que afirmou:
(...) na organizaçao de uma Federaçao, depreende-se que os
orgaos centrais da Uniao deveriam reservar para si apenas o poder
indispensavel para o exercício de suas proprias atividades, na
indeclinavel funçao de coordenaçao de metas nacionais e para
assegurar a Soberania do Estado. [...] Em vez disso, encontra-se uma
pletora de decretos, portarias, resoluçoes, instruçoes normativas,
notas tecnicas, com objetivos centralizadores como se precisassem os
Estados-membros da permanente tutela de uma tecnoburocracia
instalada na esfera federal.
20.Preliminarmente, necessario se faz invocar a Constituiçao da
Republica Federativa do Brasil de 1988, que em seu Título III,
Capítulos I a VII, artigos 18 a 43, que tratam da Organizaçao PolíticoAdministrativa do Estado, pontualmente, traz disposiçoes que
interessam ao assunto.
21. O art. 18 da Constituiçao prescreve que a Organizaçao
Político- Administrativa do Brasil "compreende a Uniao, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autonomos, nos termos desta
Constituiçao". Assim, como um Estado Federal, a organizaçao
federativa contem competencias da Uniao, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios estabelecidas na Magna Carta brasileira.
Sobre as competencias privativas da Uniao, art. 22, XXIV estao aquelas
para legislar sobre Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional, e assim
fez promulgando a Lei n° 9.394/96, que discriminou as competencias
dos Sistemas de Ensino e das Instituiçoes. Ademais, outras
competencias sobre Educaçao sao sempre concorrentes.
22. Para o cumprimento das competencias federativas, em
materia de educaçao, a Constituiçao da Republica Federativa do Brasil
de 1988, em seu artigo 211 criou os Sistemas de Ensino, sem
hierarquia entre si.
23. Em atendimento ao princípio federativo, a Lei n° 9.394/96
disciplinou as competencias dos Entes federados, em materia de
educaçao, por meio dos seus Sistemas de Ensino. Assim sendo, com
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meridiana clareza, a Lei citada estabelece que esses sistemas atuem,
preferencialmente, em regime de colaboraçao.
24. A Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional (LDB) em seus
artigos 9°, 10 e 11 prescreve, respectivamente, as competencias dos
Sistemas de Ensino Federal, Estadual e Municipal, como se pode ler:
Art. 9º. A Uniao incumbir-se-a de:
I - elaborar o Plano Nacional de Educaçao, em colaboraçao com
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - organizar, manter e desenvolver os orgaos e instituiçoes
oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territorios;
(...)
VIII - assegurar processo nacional de avaliaçao das instituiçoes
de educaçao superior, com a cooperaçao dos sistemas que tiverem
responsabilidade sobre este nível de ensino;
(...)
IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar,
respectivamente, os cursos das instituiçoes de educaçao superior e
seus estabelecimentos do seu sistema de ensino (grifei).
(...)
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ao de:
I - organizar, manter e desenvolver os orgaos e instituiçoes
oficiais dos seus sistemas de ensino;
II - definir, com os Municípios, formas de colaboraçao na oferta
do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuiçao
proporcional das responsabilidades, de acordo com a populaçao a ser
atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas
esferas do Poder Publico;
III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em
consonancia com as diretrizes e planos nacionais de educaçao,
integrando e coordenando as suas açoes e as dos seus Municípios;
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar,
respectivamente, os cursos das instituiçoes de educaçao superior e os
estabelecimentos do seu sistema de ensino;
V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade,
o ensino medio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no
art. 38 desta Lei; (Redaçao dada pela Lei no 12.061. de 2009)
VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.
(Incluído pela Lei n° 10.709. de 31.7.20031)
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Paragrafo unico. Ao Distrito Federal aplicar-se-ao as
competencias referentes aos Estados e aos Municípios.
25. Ja o artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao
Nacional fixa as competencias, em materia educacional, dos
municípios.
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ao de:
I - organizar, manter e desenvolver os orgaos e instituiçoes
oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os as políticas e
planos educacionais da Uniao e dos Estados;
(...)
III - baixar normas complementares para o seu sistema de
ensino;
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do
seu sistema de ensino;
(...)
26. Mas a Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional nao se
limitou a fixar as competencias da Uniao, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Ela tambem determinou quais seriam as
instituiçoes que compoem cada um desses sistemas, sem obediencia
a qualquer hierarquia entre eles, mas autonomos desde que
respeitando a norma geral. Assim sendo, a Lei n° 9.394/96, em seus
artigos 16, 17, 18 define a composiçao dos Sistemas de Ensino.
Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:
I - as instituiçoes de ensino mantidas pela Uniao;
II - as instituiçoes de educaçao superior criadas e mantidas pela
iniciativa privada;
III - os orgaos federais de educaçao.
Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal
compreendem:
I - as instituiçoes de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder
Publico estadual e pelo Distrito Federai; (grifei)
II - as instituiçoes de educaçao superior mantidas pelo Poder
Publico Municipal;
III - as instituiçoes de ensino fundamental e medio criadas e
mantidas pela iniciativa privada;
IV - os orgaos de educaçao estaduais e do Distrito Federal,
respectivamente. Paragrafo unico. No Distrito Federal, as instituiçoes
de educaçao infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada,
integram seu sistema de ensino.
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Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem:
I - as instituiçoes do ensino fundamental, medio e de educaçao
infantil mantidas pelo Poder Publico municipal;
II - as instituiçoes de educaçao infantil criadas e mantidas pela
iniciativa privada;
III - os orgaos municipais de educaçao.
27. Os Sistemas de Ensino da Uniao, do Distrito Federal, dos
Estados e dos Municípios devem organizar-se de forma autonoma e
suas normas se dirigem as instituiçoes a eles pertencentes.
28. Nesse mesmo sentido, convem citar que, em relaçao a autonomia
dos Sistemas de Ensino dos Estados, o Conselho Estadual de Sao
Paulo, ja ha anos, por meio de circunstanciado Parecer nº 061, de 31
de março de 2004, reafirmou a autonomia do Sistema Estadual
daquele Estado no que se refere as competencias expressas no artigo
10, IV da LDB (autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionara
avaliar, respectivamente, os cursos das instituiçoes de educaçao
superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino).
29. Alerta ainda, o Conselho Estadual de Sao Paulo, que as
competencias nao estao restritas aos cursos de graduaçao, mas a
todos os níveis dispostos no artigo 44 da LDB, incluindo as Escolas de
Governo e a Pos-Graduaçao Stricto Sensu.
30. Algumas decisoes dos Tribunais apontam para a validade das
decisoes dos Conselhos Estaduais de Educaçao, como orgaos normativos
dos Estados e dos Municípios. A primeira: Acordao do Egregio Superior
Tribunal de Justiça (MS n° 7801-DF/2001/0094880-1, publicado na
ediçao no 36, de 25/02/2002 - DJ) cuja relatora foi a eminente Ministra
Eliana Calmon. Tal acordao e decisao em Mandado de Segurança
impetrado pela Universidade Estadual do Vale do Acarau (UVA), do
Estado do Ceara, e o impetrado o Ministerio da Educaçao. A decisao
enaltece os Conselhos de Educaçao dos Sistemas de Ensino como orgaos
de Estado. Diz, in verbis:
O termo "sistema de ensino" deve ser entendido em seu
significado de conjunto de instituiçoes, recursos e procedimentos,
organizados de forma integrada pelo poder publico, com o proposito
de atingir objetivos voltados para a manutençao e o desenvolvimento
do ensino.
[..] Por meio da liberdade de organizaçao, cada sistema deve
procurar a forma mais adequada para atingir seus propositos. Neste
sentido de "nacional" nao deve ser confundido com o de
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"centralizado". Ê fato que patogenia da corrupçao esta na
centralizaçao e na falta de transparencia. Daí que, entre os ímpetos da
centralizaçao, de um lado, e o clamor pela autonomia, de outro, deve
prevalecer a proposta de um trabalho conjunto realizado sob o signo
da colaboraçao e da transparencia.
31. Em se tratando do controle e fiscalizaçao do seu sistema de
ensino, em julgamento de Recurso de Agravo, sendo relator o Ministro
Marco Aurelio Mello, assim decidiu:
O artigo 211 da Constituiçao Federal determina que "a Uniao, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarao em regime de
colaboraçao seus sistemas de ensino".
Desse modo, a determinaçao judicial tem por escopo a efetiva
concretizaçao da norma constitucional, sem implicaçoes com o
princípio da separaçao dos Poderes. (Supremo Tribunal Federal. ARE
858084 AgR/MA – Maranhao).
32.Outras decisoes poderiam ser buscadas e elucidam,
cristalinamente, a competencia dos Conselhos Estaduais de Educaçao
em estabelecer as normas, credenciar instituiçoes, reconhecer cursos
do seu sistema de ensino, guardada a observancia da norma geral.
33.Diante do exposto, nao resta duvida em confirmar a
possibilidade de interferencia e desrespeito a autonomia estadual,
enfraquecendo o pacto federativo e ferindo a propria Constituiçao
Federal.
34. Ainda em analise as referidas Diretrizes Nacionais, verifica-se que
a inclusao do inciso IV e V do artigo 2º apresenta contradiçao com as
discussoes emanadas pelo proprio CNE no que diz respeito as
“especialmente credenciadas, in verbis:
Artigo 2º: (...)
IV- instituiçao de pesquisa científica ou tecnologica, publica ou
privada, de comprovada qualidade, mediante credenciamento especial
concedido por ato do MEC, por meio de avaliaçao do Inep e deliberaçao do
CNE, para oferta de Curso de Especializaçao na(s) grande(s) area(s) de
conhecimento das pesquisas que desenvolve, ou concedido por a todos
orgaos normativos dos respectivos sistemas de ensino;
V - instituiçao relacionada ao mundo do trabalho, publica ou
privada, de comprovada qualidade, mediante credenciamento
especial concedido por ato do MEC, por meio de avaliaçao do Inep e
deliberaçao do CNE, para oferta de cursos de especializaçao na(s)
area(s) de sua atuaçao e nos termos desta Resoluçao.
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35. Ha de se ressaltar que as entidades que nao se enquadravam
na categoria de Instituiçao de Ensino Superior - IES podiam obter o
entao denominado “credenciamento especial” para ofertar cursos de
Pos-Graduaçao Lato Sensu, conforme previsto na Resoluçao CNE/CES
no 1/2007 e disciplinada pela Resoluçao CNE/CES nº 5/2008. No
entanto, com o advento da Resoluçao CNE/CES nº 4/2011 e CNE/CES
nº7/2011, tal possibilidade foi revogada.
36.A oferta de cursos de Pos-Graduaçao Lato Sensu por
instituiçoes nao educacionais sempre foi considerada pelo Conselho
Nacional de Educaçao como “uma exceçao a regra geral de que as
atividades formais de ensino, credenciadas pelo CNE/MEC,
constituem prerrogativa monopolica das Instituiçoes de Educaçao
Superior” (Parecer CNE/CES nº 238/2009).
37. Se atentarmos para este assunto a vista dos comandos da
LDB, e imperioso que se observem os termos finais do inciso III, do
seu art. 44, abaixo incorporados e destacados, em que se conclui que
o credenciamento especial, concedido a instituiçoes naoeducacionais, constituiu exceçao ao regramento legal, caracterizandose como uma permissao especial que precisava ser extinta, razao pela
qual procedem os argumentos desenvolvidos no Parecer CNE/CES nº
238, de 7/8/2009, para que seja obedecido, em sua integridade, o
seguinte comando dessa Lei.
Art. 44. A educaçao superior abrangera os seguintes cursos e
programas: III - de pos-graduaçao, compreendendo programas de
mestrado e doutorado, cursos de especializaçao, aperfeiçoamento e
outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduaçao e
que atendam as exigencias das instituiçoes de ensino;
38. À luz dessa realidade e das sucessivas normas que desde 1998
autorizavam esses credenciamentos, infringiam a propria LDB (art. 9º, §
1º). O aparato regulatorio da LDB se destina a educaçao regular, formal,
em ambientes devidamente estruturados e credenciados
academicamente como IES. Por outro angulo, mesmo que essa Lei tenha
previsto situaçoes experimentais em seu art. 80 §3º, o que poderia ser
aplicado ao caso, ainda que por analogia, esse tipo de credenciamento
nao se mostrou adequado e, por isso, os relatores estao convencidos de
que tais deliberaçoes nao encontram respaldo na LDB, alem de
confrontarem diretamente com o art. 44 da LDB.
39. Segundo o Parecer CNE/CES nº 18/2010 que apresenta o
mesmo debate, “Para a Administraçao, trata-se de inconveniencia;
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para a organizaçao nao-educacional (Nao-IES) que oferta cursos de
especializaçao, a unica diferença entre ser ou nao ser “credenciada
especialmente” e o benefício chamado por muitos de “chancela”
oficial do MEC.”
40. Melhor sorte nao ampare o §4º do artigo 2º ao se permitir
convenio ou termo de parceria entre IES e nao IES, in verbis:
Artigo 2º: (...)
§ 4º fica permitido convenio ou termo de parceria congenere entre
instituiçoes credenciadas e entre credenciadas e nao credenciadas para
a oferta de Curso de Especializaçao, desde que a instituiçao certificadora
se responsabilize e assuma a realizaçao do curso.
41. No que tange a oferta fora da sede da IES de cursos de PosGraduaçao Lato Sensu em nível de especializaçao, o CNE entende que as
instituiçoes regularmente credenciadas possuem liberdade para ofertar
os referidos cursos, de maneira presencial, em qualquer area do saber e
em localidade/município diverso daquele constante na Portaria que a
credenciou, conforme disposto no Parecer CNE/CES nº 263/2006.
42. Observa-se, porem, que somente sera regular a oferta pela
IES de curso de Pos- Graduaçao Lato Sensu em nível de especializaçao
em município diverso da abrangencia geografica do ato de
credenciamento em vigor se for feita de forma direta. Ou seja, a IES
credenciada devera se responsabilizar diretamente pela contrataçao
e definiçao do perfil do corpo docente, organizaçao didaticopedagogica do curso ofertado, integralizaçao do mesmo, relaçao das
disciplinas, carga horaria oferecida e demais requisitos que
demonstrem a presença de qualidade inerente a sua atuaçao em sua
sede e pela qual obteve autorizaçao do MEC para funcionamento.
43. E necessario esclarecer que a legislaçao educacional vigente
ja preve a possibilidade de oferta de cursos superiores na modalidade
de Ensino a Distancia - EaD por meio de parceria de Instituiçao de
Educaçao Superior- IES credenciadas com entidades consideradas
como nao-IES, porem nao contempla em sua estrutura esta
informaçao, caso que se repete nesta nova resoluçao. Ressalta-se que
sao constantes as demandas encaminhadas por autoridades judiciais
questionando a regularidade de convenios e termos de parcerias.
44. O artigo 7º determina:
Art. 7º O corpo docente de Curso de Especializaçao sera
constituído preferencialmente por, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) de portadores do título de pos-graduaçao stricto sensu, obtido
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em programa devidamente reconhecido pelo poder publico, ou
revalidado no caso de diploma obtido no exterior, da mesma grande
area, de area correlata, interdisciplinar ou profissional do curso em
que vai ministrar aulas ou orientar monografia.
§ 1o Os demais membros do corpo docente serao portadores, no
mínimo, de certificado obtido em Curso de Especializaçao da mesma area,
area correlata, interdisciplinar ou profissional do curso em que lecionara.
§ 2o Para fins de cumprimento do art. 66 da Lei no 9.394, de
1996, para o exercício do magisterio superior, a formaçao mínima
recomendavel sera a obtida em Curso de Especializaçao, organizado e
desenvolvido nos termos desta Resoluçao, cuja matriz curricular
contera, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas que serao dedicadas a
disciplinas ou atividades de conteudo pedagogico.
§ 3º cada membro do corpo docente, observada a expertise de
sua qualificaçao, podera lecionar apenas 1/3 (um terço) das
disciplinas previstas na matriz curricular do curso por turma.
45. Neste caso, verifica-se que o índice mínimo de 50%
(cinquenta por cento) de docentes portadores de diploma stricto
sensu poderia exceder o numero de profissionais disponíveis no
mercado de trabalho. Para que seja definido um índice mínimo tornase imperioso a realizaçao de estudos sobre o tema, comprovando a
existencia de profissionais titulados com diplomas Stricto Sensu
disponíveis para pertencer aos cursos de Pos-Graduação Lato Sensu
ofertado a nível regional e nacional por IES e nao-IES.
46. No que concerne ao artigo 11, in verbis:
Art. 11. As IES que oferecerem cursos de mestrado ou de
doutorado poderao conceder certificado de Especializaçao a
estudante que nao concluir a dissertaçao ou a tese, nas seguintes
condiçoes:
a) integralizaçao dos creditos das disciplinas prevista para o curso de
pos- graduaçao stricto sensu respectivo;
b) aprovaçao em exame de qualificaçao do respectivo curso de
pos-graduaçao stricto sensu;
c) previsao desta prerrogativa no regulamento do curso de posgraduaçao stricto sensu.
47.Neste caso, ressalta-se que temas vinculados a cursos de PosGraduaçao Stricto Sensu sao de competencia da Coordenaçao de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundaçao do
Ministerio da Educaçao (MEC), que desempenha papel fundamental
254

RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

na expansao e consolidaçao da pos-graduaçao em todos os estados da
Federaçao. Neste caso, devem ser observadas as competencias e
diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7692 de 02/03/2012,
principalmente nas questoes de avaliaçao destes cursos.
48. Outro tema que envolve este artigo perpassa pela
obrigatoriedade da inscriçao dos cursos de Pos-Graduaçao Lato Sensu
no Cadastro Nacional de Cursos de Pos Graduaçao Lato Sensu para que
as mesmas sejam consideradas regulares, in verbis:
Art. 1º decorrido o prazo previsto no Art. 1º da Instruçao
Normativa nº 4, de 28 de agosto de 2014, da SERES, serao
considerados irregulares os cursos de pos-graduaçao lato sensu nao
inscritos, de forma tempestiva, no Cadastro Nacional de Cursos de
Especializaçao que apresentarem, cumulativamente, as seguintes
características:
I. ofertados, na modalidade presencial ou a distancia, por
instituiçoes de educaçao superior (IES) credenciadas no Sistema
Federal Ensino; e II. Ofertados a partir de janeiro de 2012 e vigentes
ate 2 de março de 2015.
Art. 2º as IES do Sistema Federal de Ensino deverao, a partir da
publicaçao desta Instruçao Normativa, inscrever, no Cadastro
Nacional de Cursos de Especializaçao, os cursos de pos-graduaçao
lato sensu (especializaçao) ofertados a partir de 2 de março de 2015.
§ 1º As IES deverao inscrever os novos cursos de pos- graduaçao
lato sensu (especializaçao) no Cadastro Nacional de Cursos de
Especializaçao em ate 60 (sessenta) dias a contar do início da oferta,
definido esse pelo início efetivo das aulas, e dentro do ano corrente
49. Portanto, estamos diante de uma possível antinomia visto
que as regras apresentadas estao aparentemente em conflito. No
mínimo, podemos observar que ha uma aparente falta de clareza na
norma sobre qual a conduta a ser seguida no caso.
50. Ja o artigo 12 estabelece que estas Diretrizes Nacionais
deverao ser aplicadas ao Sistema de Ensino Militar quando da oferta
de cursos de Pos-Graduaçao, in verbis:
Art. 12. Os estudos realizados no sistema de ensino militar,
exclusivos para membros da corporaçao respectiva, poderao ser
considerados equivalentes a Curso de Especializaçao, desde que
atendam aos requisitos previstos nos dispositivos desta Resoluçao.
51. A LDB estabelece, em seu artigo 83 que o ensino militar e
regulado por lei específica, admitida a equivalencia de estudos de
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acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Infere-se do
dispositivo legal que o legislador ordinario tao-somente permitiu a
equivalencia do ensino militar com o ensino ministrado pelos
sistemas de ensino, desde que observadas as normas de cada sistema.
52. No caso, a lei apenas autoriza a possibilidade da equivalencia
de estudos militares com o estudo civil, e confere a cada sistema de
ensino, individualmente, a competencia para estabelecer o
procedimento para tanto.
53. Portanto, depreende-se que o ordenamento jurídico
reconhece a equivalencia do ensino superior ao nível de educaçao
superior, de acordo com as normas fixadas por cada sistema de
ensino. No caso específico do exercito brasileiro, com a Lei nº 9786 de
08/02/1999, foi instituído o Sistema de Ensino Militar, com
características proprias, com a finalidade de qualificar recursos
humanos, desempenho e funçoes e organizaçoes e como tal
elaboraçao de regulamentaçao propria de equivalencia de estudos.
III. Conclusao
54.[...] considerando o disposto no Parecer CNE/CES nº
245/2016, esta Coordenaçao entende que ha possíveis pontos de
conflito com o ordenamento jurídico hoje vigente, razao pela qual
sugere o encaminhamento desta Nota ao Conselho Nacional de
Educaçao a título de consulta, antes de emitir posicionamento
definitivo sobre o tema no regular tramite de homologaçao do
multicitado Parecer.
Paralelamente, o Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras (CRUB), por meio do Ofício nº 097/2016 – P, emitiu as
seguintes consideraçoes:
[...] consideramos pertinente a reavaliaçao do Parecer CNE/CES
Nº 245/2016 [...], bem como a reabertura de um dialogo profícuo
junto ao CNE, especialmente junto a Camara de Educaçao Superior,
para que se construa um documento que reflita a importancia
estrategica da pos-graduaçao Lato Sensu para o desenvolvimento da
educaçao no Brasil.
Na sequencia, manifestou-se novamente a SERES, afirmando, por
meio da Nota Tecnica nº 352/2016, que:
[...] em analise das Diretrizes Nacionais indicadas na Resoluçao,
verificou a necessidade de que o texto pudesse esclarecer e detalhar
questoes que tem sido objeto de questionamentos de instituiçoes de
ensino superiores publicas e particulares, como, por exemplo, relativas a:
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tipologia de instituiçoes aptas a ofertar cursos de pos- graduaçao Lato
Sensu; divisao das competencias e autonomia dos Sistemas de Ensino dos
Estados; oferta de cursos de Pos-Graduaçao Lato Sensu em nível de
especializaçao fora da sede da IES; criterios relativos a composiçao do
corpo docente; obrigatoriedade da inscriçao dos cursos de Pos-Graduaçao
Lato Sensu no Cadastro Nacional de Cursos de Pos-Graduaçao Lato Sensu
para que as mesmas sejam consideradas regulares. [...] Considerando a
importancia da materia e o impacto no Sistema de Educaçao Superior, esta
Coordenaçao devolve o presente processo a CONJUR/MEC com a sugestao
de que seja solicitado reexame do Parecer CNE/CES nº 245/2016 pelo
CNE, a juízo do Gabinete do Senhor Ministro da Educaçao.
Em 3/11/2016, a CONJUR/MEC emitiu o Parecer nº
01375/2016/CONJUR- MEC/CGU/AGU, em que sugeriu:
[...] a restituiçao dos autos ao Gabinete do Ministro, via Secretaria
Executiva, para que proceda a devoluçao do processo ao Conselho
Nacional de Educaçao, a fim de que aquele colegiado proceda ao
reexame do Parecer CNE/CES nº 245/2016, haja vista as
consideraçoes apontadas pela Secretaria de Regulaçao e Supervisao
da Educaçao Superior [...].
O Ministro de Estado da Educaçao, por meio do Ofício nº
294/2016-GM/MEC, encaminhou os autos em apreço ao CNE, para
que o Colegiado promovesse o reexame do Parecer CNE/CES nº
245/2016.
Pelos motivos acima expostos, o referido Parecer juntamente
com o respectivo projeto de resoluçao, retornou ao CNE, sendo
distribuído a este Relator em 8/12/2016 para a devida apreciaçao.
Eis a síntese do necessario. Passo, entao, as minhas
consideraçoes.
3. Consideraçoes do relator
Como se extrai do relatorio destes autos, o Parecer CNE/CES nº
245/2016 retornou a esta Camara para reexame, por meio do Ofício
nº
294/2016-GM/MEC,
em
virtude
do
Parecer
nº
01375/2016/CONJUR-MEC/CGU/AGU, fundamentado nos destaques
apontados, inicialmente, pela Nota Tecnica nº 282/2016 e,
posteriormente, pela Nota Tecnica nº 352/2016, ambas emanadas
pela SERES.
As analises feitas tanto pela Secretaria de Regulaçao e
Supervisao da Educaçao Superior quanto pela Consultoria Jurídica do
MEC, apresentam eventuais “pontos conflitantes” entre o
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ordenamento jurídico, entao vigente, e o Projeto de Resoluçao do
Parecer CNE/CES nº 245/2016.
Os assim denominados “pontos conflitantes” sao apresentados
na Nota Tecnica nº 282/2016 em forma de questionamentos
relacionados a possíveis contradiçoes entre o texto proposto e a
legislaçao educacional em vigor.
Desse modo, para melhor compreensao, passo a destacar sete
topicos, objeto de questionamentos diversos e que ensejaram a
devoluçao para reexame do parecer em tela.
Topico 1º: Possível interferencia em competencias dos sistemas

estaduais, Distrito Federal e municipais de ensino – art. 2º, inciso III,
do Projeto de Resoluçao.
Art. 2º O Curso de Especializaçao podera ser oferecido por:
(...)
III - Escola de Governo (EG) criada e mantida por instituiçao
publica, no ambito da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na forma do art. 39, § 2º da Constituiçao Federal de 1988,
e do art. 4º do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006,
precipuamente para a formaçao continuada de servidores publicos,
mediante credenciamento especial concedido por ato do Ministerio
da Educaçao (MEC), por meio de avaliaçao do Instituto Nacional de
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e de deliberaçao do
CNE, ou concedido por ato dos orgaos normativos dos respectivos
sistemas de ensino;
Sobre esse ponto a SERES consignou: Os Sistemas de Ensino da
Uniao, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios devem
organizar-se de forma autonoma e suas normas se dirigem as
instituiçoes a eles pertencentes. Portanto, nao cabe ao Conselho
Nacional de Educaçao, alcançar em sua norma os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
Comentario do Relator: A observaçao apontada pela nota tecnica,
de fato, procede, mas apenas parcialmente. Isto porque para os casos
de oferta de pos-graduaçao lato sensu a distancia, entendo sim que a
norma deve alcançar todos os sistemas de ensino, conforme o
disposto no Decreto nº 9.057/2017 e pela Portaria Normativa MEC nº
11/2017. Se entendermos que as duas normas legais ora citadas, por
si, sejam suficientes para a interpretaçao da oferta a distancia de
cursos de pos-graduaçao lato sensu, a referencia aos demais sistemas

258

RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

de ensino no texto da Resoluçao, a exceçao do sistema federal, de fato,
se torna desnecessaria. De qualquer forma, para evitar o
estabelecimento de qualquer polemica esteril em torno do tema
debatido, proponho a retirada da referencia aos demais sistemas,
restando mantida a mençao apenas ao sistema federal de educaçao.
Topico 2º: Referencia ao Credenciamento Especial – art. 2º,

incisos IV e V, do Projeto de Resoluçao.
Artigo 2º: (...)
IV- instituiçao de pesquisa científica ou tecnologica, publica ou
privada, de comprovada qualidade, mediante credenciamento
especial concedido por ato do MEC, por meio de avaliaçao do Inep e
deliberaçao do CNE, para oferta de Curso de Especializaçao na(s)
grande(s) area(s) de conhecimento das pesquisas que desenvolve, ou
concedido por a todos orgaos normativos dos respectivos sistemas de
ensino;
V - instituiçao relacionada ao mundo do trabalho, publica ou
privada, de comprovada qualidade, mediante credenciamento
especial concedido por ato do MEC, por meio de avaliaçao do Inep e
deliberaçao do CNE, para oferta de cursos de especializaçao na(s)
area(s) de sua atuaçao e nos termos desta Resoluçao.
Sobre esses pontos a SERES consignou: Ainda em analise as
referidas Diretrizes Nacionais, verifica-se que a inclusao do inciso IV
e V do artigo 2º apresenta contradiçao com as discussoes emanadas
pelo proprio CNE no que diz respeito as “especialmente credenciadas
[...] Ha de se ressaltar que as entidades que nao se enquadravam na
categoria de Instituiçao de Ensino Superior - IES podiam obter o entao
denominado “credenciamento especial” para ofertar cursos de PosGraduaçao Lato Sensu, conforme previsto na Resoluçao CNE/CES nº
1/2007 e disciplinada pela Resoluçao CNE/CES nº 5/2008. No
entanto, com o advento da Resoluçao CNE/CES nº 4/2011 e CNE/CES
nº 7/2011, tal possibilidade foi revogada.
Comentario do Relator: De fato, a oferta de cursos de posgraduaçao lato sensu por instituiçoes nao educacionais sempre foi
considerada pelo Conselho Nacional de Educaçao como uma exceçao
a regra geral de que as atividades formais de ensino, credenciadas
pelo CNE/MEC, constituem prerrogativa monopolica das Instituiçoes
de Educaçao Superior conforme afirma o Parecer CNE/CES nº
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238/2009, o que foi totalmente extinto a partir da Resoluçao
CNE/CES nº 7/2011.
No entanto, a excepcionalidade de credenciamento conferida as
chamadas Escolas de Governo nao encontra, no texto da referida
Resoluçao, nenhuma denominaçao específica de credenciamento, seja
especial, seja exclusivo. A pergunta que restaria a Resoluçao CNE/CES
nº 7/2011, referida na contestaçao da nota tecnica, seria: “qual a
tipologia do credenciamento das Escolas de Governo, uma vez que
estas nao se constituem como Instituiçoes de Ensino?” Esse vazio
semantico, a meu ver, alem de legitimar a atuaçao do CNE no exercício
de sua atribuiçao normativa, conforme dispoe o artigo 7º da Lei no
4.024/1961, com redaçao mantida pela Lei nº 9.131/1995, abre
oportunidade para outras excepcionalidades de credenciamento lato
sensu, para alem de instituiçoes credenciadas para graduaçao: os
institutos de pesquisa e as instituiçoes ligadas ao mundo do trabalho,
ambas inscritas nos incisos IV e V do artigo 2º da proposta de
resoluçao do Parecer CNE/CES nº 245/2016.
O Decreto nº 9.235/2017, aparentemente, amplia a
complexidade que envolve o tema, uma vez que no artigo 29 permite
a oferta de pos-graduaçao lato sensu as instituiçoes de ensino
credenciadas para oferta de graduaçao e as instituiçoes ofertantes de
programas de pos- graduaçao stricto sensu. O caput do artigo 29
permite a oferta de pos-graduaçao lato sensu as IES credenciadas para
oferta de cursos de graduaçao. Os paragrafos do mencionado artigo
ampliam o escopo para tambem permitir a oferta de pos-graduaçao
lato sensu por instituiçoes que ofertem pos-graduaçao stricto sensu,
conforme seu § 1º. Na sequencia o § 2º explicita o caput para dizer
que a oferta de pos-graduaçao lato sensu, por IES, esta condicionada a
oferta de pelo menos um curso de graduaçao.
Assim, o Decreto nº 9.235/2017 nao exclui nem veda
expressamente a possibilidade de oferta de pos-graduaçao lato sensu
por outras instituiçoes, ate porque essas outras instituiçoes podem
ser destinatarias de normas específicas que permitam a elas essa
oferta, que e exatamente o que ocorre com as instituiçoes
especializadas e com as instituiçoes do mundo do trabalho.
Rigorosamente, quando se trata de instituiçoes especializadas (a
exemplo dos institutos de pesquisa) e de instituiçoes ligadas ao
mundo do trabalho, nao ha sequer o que falar em excepcionalidade,
pois a regra extraída dos artigos 39 e 40 da Lei nº 9.394/1996
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assegura a elas atuaçao e oferta regular de cursos de pos-graduaçao
lato sensu.
Isso porque o Decreto nº 9.235/2017 possui natureza de norma
regulamentadora, e ao dispor sobre a regulaçao e a supervisao da
educaçao superior nao pode inviabilizar condiçao ou garantia inserta
na Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional.
Primeiro, em razao de sua estatura jurídica inferior. Nao pode o
decreto restringir ou ampliar o que esta estabelecido na lei.
Segundo, porque nao podem existir no marco regulatorio
garantias incompatíveis, ou seja, segundo as regras de hermeneutica,
na interpretaçao das normas cabe ao interprete estabelecer um ponto
de equilíbrio de modo a compatibiliza-las. Isso significa, por exemplo,
que o exercício de uma garantia constitucional nao pode inviabilizar
ou tornar inocua outra garantia tambem assentada na Carta Magna.
Desse modo, a atuaçao de institutos de pesquisa e de instituiçoes
ligadas ao mundo do trabalho na oferta de pos-graduaçao lato sensu nao
pode ser restringida por vedaçao contida no Decreto nº 9.235/2017,
posto que se trata de atuaçao assegurada pelo artigo 40 da LDB. Ao
contrario, essa atuaçao deve ser regulamentada, como esta a fazer esse
Colegiado, no exercício de sua competencia normativa, por meio do
Projeto de Resoluçao anexo ao Parecer CNE/CES nº 245/206.
Topico 3º: Convenios ou termos de parceria – art. 2º, § 4º do
Projeto de Resoluçao.
Artigo 2º: (...)
§ 4º fica permitido convenio ou termo de parceria congenere entre
instituiçoes credenciadas e entre credenciadas e nao credenciadas para
a oferta de Curso de Especializaçao, desde que a instituiçao certificadora
se responsabilize e assuma a realizaçao do curso.
Sobre esse ponto a SERES consignou: Melhor sorte nao ampare o
§4º do artigo 2º ao se permitir convenio ou termo de parceria entre
IES e nao IES.
Comentario do Relator: De fato, a redaçao do texto da margem a
interpretaçoes erroneas. O que se quis permitir eram os convenios
entre instituiçoes credenciadas e empresas ou organismos, para que
cursos pudessem ser exclusivos, os chamados cursos in company. O
texto do artigo foi ajustado conforme esse comentario.
Topico 4º: Titulaçao do Corpo Docente – art. 7º do Projeto de
Resoluçao.
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Art. 7º. O corpo docente de Curso de Especializaçao sera constituído
preferencialmente por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de
portadores do título de pos-graduaçao stricto sensu, obtido em programa
devidamente reconhecido pelo poder publico, ou revalidado no caso de
diploma obtido no exterior, da mesma grande area, de area correlata,
interdisciplinar ou profissional do curso em que vai ministrar aulas ou
orientar monografia.
§ 1o Os demais membros do corpo docente serao portadores, no
mínimo, de certificado obtido em Curso de Especializaçao da mesma
area, area correlata, interdisciplinar ou profissional do curso em que
lecionara.
Sobre esse ponto a SERES consignou: Neste caso, verifica-se que
o índice mínimo de 50% (cinquenta por cento) de docentes
portadores de diploma stricto sensu poderia exceder o numero de
profissionais disponíveis no mercado de trabalho. Para que seja
definido um índice mínimo torna-se imperioso a realizaçao de
estudos sobre o tema, comprovando a existencia de profissionais
titulados com diplomas Stricto Sensu disponíveis para pertencer aos
cursos de Pos-Graduaçao Lato Sensu ofertado a (sic) nível regional e
nacional por IES e nao - IES.
Comentario do Relator: Entendo que qualquer índice relativo a
titulaçao docente para definiçao do perfil do docente de cursos de
pos-graduaçao lato sensu seja uma questao, de fato, extremamente
complexa. A complexidade passa por discussoes, por exemplo, sobre
o perfil do professor de cursos ligados ao mundo do trabalho e de
serviços; e sobre o carater de pos-graduaçao desses cursos e sua
correlaçao com titulaçao stricto sensu. Por outro lado, e tambem uma
característica comum desses cursos o valor da experiencia
profissional, acima da titulaçao e, em muitos casos, do notorio saber
dos professores. Entendo que esse índice deve ser revisto.
Topico 5º: Aproveitamento de creditos de cursos stricto sensu
para cursos lato sensu – art. 11 do Projeto de Resoluçao.
Art. 11. As IES que oferecerem cursos de mestrado ou de
doutorado poderao conceder certificado de Especializaçao a
estudante que nao concluir a dissertaçao ou a tese, nas seguintes
condiçoes:
a) integralizaçao dos creditos das disciplinas prevista para o curso de
pos- graduaçao stricto sensu respectivo;
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b) aprovaçao em exame de qualificaçao do respectivo curso de
pos-graduaçao stricto sensu;
c) previsao desta prerrogativa no regulamento do curso de posgraduaçao stricto sensu.
esse ponto a SERES consignou: Neste caso, ressalta-se que temas
vinculados a cursos de Pos-Graduaçao Stricto Sensu sao de
competencia da Coordenaçao de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), fundaçao do Ministerio da Educaçao (MEC), que
desempenha papel fundamental na expansao e consolidaçao da posgraduaçao em todos os estados da Federaçao. Neste caso, devem ser
observadas as competencias e diretrizes estabelecidas pelo Decreto
nº 7692 de 02/03/2012, principalmente nas questoes de avaliaçao
destes cursos.
Comentario: Entendo haver grande equívoco no destaque
apontado na Nota Tecnica nº 282/2016 da SERES. O artigo 11 da
proposta de resoluçao so se refere ao stricto sensu de forma indireta,
nao direta. Muito menos estabelece conflito de competencias, ate
porque e competencia do CNE credenciar programas stricto sensu e
autorizar seus cursos. A Capes e orgao, sobretudo, de avaliaçao.
Os creditos de cursos nao concluídos por discentes em
programas de stricto sensu tambem nao sao da competencia avaliativa
da Capes. Perante esse orgao eles sao simplesmente creditos
inexistentes. Vale ressaltar que a competencia para apreciaçao e
possível aproveitamento de creditos cursados em disciplinas de
cursos stricto sensu e exclusiva da instituiçao ofertante no ambito de
sua autonomia academica.
O que o texto do artigo 11 da proposta de resoluçao destaca e
justamente a possibilidade de aproveitamento de creditos de curso stricto
sensu em forma de concessao de certificado de curso lato sensu, mediante
criterios regimentais proprios. Portanto, a meu ver, nao procedem os
argumentos a esse respeito constantes na referida nota tecnica.
Topico 6º: Inscriçao de cursos no cadastro nacional de cursos de
Pos Graduaçao
Lato Sensu
Sobre esse ponto a SERES consignou: Outro tema que envolve
este artigo perpassa pela obrigatoriedade da inscriçao dos cursos de
Pos-Graduaçao Lato Sensu no Cadastro Nacional de Cursos de Pos
Graduaçao Lato Sensu para que as mesmas sejam consideradas
regulares, in verbis:
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Art. 1º decorrido o prazo previsto no Art. 1º da Instruçao
Normativa nº 4, de 28 de agosto de 2014, da SERES, serao
considerados irregulares os cursos de pos-graduaçao lato sensu nao
inscritos, de forma tempestiva, no Cadastro Nacional de Cursos de
Especializaçao que apresentarem, cumulativamente, as seguintes
características:
I. ofertados, na modalidade presencial ou a distancia, por
instituiçoes de educaçao superior (IES) credenciadas no Sistema
Federal Ensino; e II. Ofertados a partir de janeiro de 2012 e vigentes
ate 2 de março de 2015.
Art. 2º as IES do Sistema Federal de Ensino deverao, a partir da
publicaçao desta Instruçao Normativa, inscrever, no Cadastro
Nacional de Cursos de Especializaçao, os cursos de pos-graduaçao
lato sensu (especializaçao) ofertados a partir de 2 de março de 2015.
§ 1º as IES deverao inscrever os novos cursos de pos- graduaçao
lato sensu (especializaçao) no Cadastro Nacional de Cursos de
Especializaçao em ate 60 (sessenta) dias a contar do início da oferta,
definido esse pelo início efetivo das aulas, e dentro do ano corrente
[...] Portanto, estamos diante de uma possível antinomia visto
que as regras apresentadas estao aparentemente em conflito. No
mínimo, podemos observar que ha uma aparente falta de clareza na
norma sobre qual a conduta a ser seguida no caso.
Comentario do Relator: Concordo com os argumentos trazidos
pela Nota Tecnica nº 282/2016 da SERES. O artigo deve ser revisado
segundo observaçoes da Secretaria.
Topico 7º: Equivalencia entre estudos de pos graduaçao lato
sensu e estudos realizados nas instituiçoes militares de ensino – art.
12 do Projeto de Resoluçao.
Art. 12. Os estudos realizados no sistema de ensino militar,
exclusivos para membros da corporaçao respectiva, poderao ser
considerados equivalentes a Curso de Especializaçao, desde que
atendam aos requisitos previstos nos dispositivos desta Resoluçao.
Sobre esse ponto a SERES consignou: Ja o artigo 12 estabelece que
estas Diretrizes Nacionais deverao ser aplicadas ao Sistema de Ensino
Militar quando da oferta de cursos de Pos-Graduaçao.
A LDB estabelece, em seu artigo 83 que o ensino militar e
regulado por lei específica, admitida a equivalencia de estudos de
acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Infere-se do
dispositivo legal que o legislador ordinario tao-somente permitiu a
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equivalencia do ensino militar com o ensino ministrado pelos
sistemas de ensino, desde que observadas as normas de cada sistema.
[...]
Portanto, depreende-se que o ordenamento jurídico reconhece a
equivalencia do ensino superior ao nível de educaçao superior, de
acordo com as normas fixadas por cada sistema de ensino. No caso
específico do exercito brasileiro, com a Lei nº 9786 de 08/02/1999,
foi instituído o Sistema de Ensino Militar, com características
proprias, com a finalidade de qualificar recursos humanos,
desempenho e funçoes e organizaçoes e como tal elaboraçao de
regulamentaçao propria de equivalencia de estudos.
Comentario do Relator: A mençao ao ensino militar constante do
artigo 12 do Projeto de Resoluçao simplesmente se remete aos termos
da Portaria Interministerial MD/MEC nº 1, de 26 de agosto de 2015,
in verbis:
Art. 1o. Os cursos de pos-graduaçao lato sensu ministrados nas

instituiçoes militares de ensino e na escola Superior de Guerra – ESG
sao equivalentes aos cursos de pos graduaçao lato sensu definidos na
Resoluçao nº 001/2001, alterada pela Resoluçao nº 001/2007, as
Camara de educaçao Superior do Conselho Nacional de Educaçao, [...]
Alias, o relator do Parecer CNE/CES nº 245/2016, Conselheiro
Jose Eustaquio Romao, trouxe essa discussao de forma
pormenorizada no texto do Parecer, como se observa:
Este relator entende que prevalece o estabelecido na Portaria
Normativa Interministerial nº 18, de 2008, que, referenciada na
Resoluçao nº 1, de 3 de abril de 2001 – ainda que alterada pela
Resoluçao nº 1, de 8 de junho de 2007 – trata de equivalencia de
cursos nas instituiçoes militares de ensino em nível de pos-graduaçao
e, neste sentido, nenhuma das normas mencionadas, nem qualquer
outra, anulou os efeitos da equivalencia, sem falar que se trata de
instituiçoes militares de ensino.
E evidente que a equivalencia, possível mediante o atendimento de
determinados dispositivos da Resoluçao CNE nº 1, de 2001, devera
atender, no que couber, aos dispositivos correspondentes (exigencia de
título de graduaçao aos cursistas, carga horaria mínima, defesa obrigatoria
de monografia ou de trabalho de conclusao de curso e composiçao de
percentual de corpo com titulaçao de mestrado e/ou doutorado).
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Causa relativa especie que, estando em vias de conclusao um
Parecer que contem uma minuta de Resoluçao que tenta atender a
diversidade de interesses e consolidar em uma unica norma a
especializaçao no País, a Comissao este relator sejam surpreendidos
pela nova Portaria Interministerial nº 1, de 26 de agosto de 2015,
firmada entre o Ministerio da Educaçao e o Ministerio da Defesa que,
intempestivamente, s.m.j., estabeleceu a equivalencia entre “os cursos
de pos- graduaçao lato sensu (sic) ministrados nas instituiçoes
militares de ensino e na Escola Superior de Guerra – ESG aos cursos
de pos-graduaçao lato sensu (sic) definidos na Resoluçao nº
001/2001, alterada pela Resoluçao nº 001/2007, da Camara de
Educaçao Superior do Conselho Nacional de Educaçao, [...]”. Ora, as
resoluçoes mencionadas serao revogadas pela que se propoe neste
Parecer, o que torna a Portaria sem efeito. No entanto, depois de
paciente e atenta audiçao aos reclamos e demandas dos
representantes das escolas militares, o relator destas DNs buscou
resolver definitivamente o problema da equivalencia, sem a
necessidade de periodicas portarias interministeriais.
Entendo, pois, que independentemente dos termos da Lei nº
9.786 de 8 de fevereiro de 1999, que instituiu o Sistema de Ensino
Militar e que lhe atribui regulamentaçao propria de equivalencia de
estudos, a referencia ao ensino militar no artigo 12 do projeto de
resoluçao vai ao encontro da necessidade criada pela Portaria
Interministerial MD/MEC nº 1/2015. Destaco que a citada Portaria
Interministerial remete as condiçoes da equivalencia do ensino
militar aos termos definidos pela Resoluçao CNE/CES nº 1/2001,
alterada pela Resoluçao CNE/CES nº 1/2007. Agora, portanto, aos
termos da nova Resoluçao.
Tendo concluído a analise de merito dos, assim denominados,
“eventuais pontos conflitantes” citados na Nota Tecnica nº 282/2016,
bem como as possíveis contradiçoes entre o texto proposto e a
legislaçao educacional em vigor, passo a conclusao de minhas
consideraçoes.
Quero, ao finalizar este reexame, destacar e louvar o exaustivo e
exemplar trabalho dos conselheiros da comissao de 2013, cujo
produto resultou no Parecer CNE/CES nº 245/2016, em especial a
dedicaçao de seu relator, o Conselheiro Jose Eustaquio Romao,
brilhante historiador, cujo labor de pesquisa historica sobre a
materia, tornou extremamente leve e facilitador o trabalho de
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reexame do mesmo Parecer. Pude inserir devidamente a quase
totalidade de sua pesquisa na trajetoria historica do tema.
Atento, pois, a intensidade do caminho de construçao do Parecer
CNE/CES nº 245/2016, concluo, respeitosamente, esse reexame com
os depoimentos celebrados pelos membros da comissao original,
incluídos no corpo do texto do Parecer, e que foram submetidos, na
ocasiao, ao Plenario da Camara de Educaçao Superior do CNE, antes
de sua aprovaçao final.
Segue o texto:
Depois da primeira reuniao, a Comissao realizou mais de uma
dezena de reunioes, ora apenas com seus proprios membros, ora com
convidados externos, como foi o caso de representantes da Escola
Superior de Administraçao Publica (Enap); dos representantes das
escolas das Forças Armadas; de representaçoes das diversas
associaçoes e instituiçoes nacionais de categorias profissionais, que
vem desenvolvendo cursos de pos-graduaçao lato sensu a partir das
experiencias do mundo do trabalho; de institutos de pesquisa e
congeneres, de renome nacional e internacional, com larga
experiencia em universos específicos da pesquisa e que vem
desenvolvendo, tambem, cursos de Especializaçao nas areas de
conhecimento das pesquisas desenvolvidas.
Alem dos segmentos mencionados, decidiu a Comissao convidar,
para algumas de suas reunioes, representantes do Ministerio da
Educaçao, de modo que se fosse antecipando as possíveis interaçoes
entre as competencias normativas do CNE com os futuros
procedimentos de avaliaçao, acreditaçao e supervisao, a cargo dos
orgaos responsaveis desse Ministerio.
Em conclusao, esta relatoria chega a 28ª versao deste Parecer e,
especialmente da minuta de resoluçao que vem elaborando,
orientado pela disposiçao de, na medida do possível, incorporar todas
as contribuiçoes pertinentes, que sao originarias de todos os
segmentos sociais do País, uma vez que se trata do esforço de
formular e estabelecer diretrizes nacionais para uma modalidade de
formaçao de recursos humanos importantes para toda a sociedade
brasileira e que, portanto, devem ter um horizonte mais lato na
cobertura de todos os contextos nacionais, seja na sua relaçao com a
diversidade de interesses contemporaneos, seja na prospectiva de
seus compromissos com o presente mirando o futuro.
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Inicialmente, a Comissao havia decidido nao abranger a Residencia
Medica – que sempre teve uma tradicional e específica relaçao com a
Especializaçao. Ademais, desenvolviam-se, simultaneamente, os trabalhos
da Comissao encarregada da elaboraçao das Diretrizes Nacionais dos
Cursos de Graduaçao em Medicina que, por força da Medida Provisoria nº
621, de 8 de julho de 2013, transformada na Lei nº 12.871, de 22 de
outubro de 2013, haveria implicaçoes na Residencia Medica e alteraria
varios dispositivos relativos as interfaces entre a pos-graduaçao lato sensu
e, mais especificamente, entre a Especializaçao, e as especialidades
proporcionadas pela Residencia Medica. Nao e, pois, prudente estabelecer,
naquele momento, normas sobre a Especializaçao e suas implicaçoes com
a Residencia Medica, ja que um novo marco regulatorio para os cursos de
graduaçao em Medicina estava em elaboraçao.
Depois de ter reconsiderado sua posiçao inicial, considerando
que o parecer das Diretrizes Nacionais dos Cursos de Graduaçao em
Medicina foi mais celeremente concluído e aprovado na Camara de
Educaçao Superior (CES) do Conselho Nacional de Educaçao (CNE),
tornando possível verificar, naquela norma, quase todas as
características propostas para nova Residencia Medica, a Comissao
em tela pensou em incluir neste Parecer, tambem, a Residencia
Medica no escopo de suas determinaçoes. Posteriormente, ja no
decorrer do ano de 2014, outros fatores vieram a aconselhar o
adiamento e o tratamento singular da area de saude em geral, e a da
Medicina em especial, devendo a Comissao encarregada da
elaboraçao das Diretrizes Nacionais dos Cursos de Especializaçao
pensar uma norma específica para a Residencia Medica e congeneres
na area de saude mais tarde.
Mantendo sempre o canal de comunicaçao com os varios
segmentos do Governo, especialmente com os dos Ministerios da
Educaçao e da Saude, bem como com os da sociedade civil,
especialmente com os da comunidade educacional brasileira, o
relator foi incorporando as sugestoes que aperfeiçoavam a norma,
registrando, em cada nova versao, as contribuiçoes que vinham de
todos os lados, evidentemente consolidando-as e descartando as que
eram irreconciliaveis entre si e com os interesses da maioria da
populaçao do País.
Novo apelo chegou a Comissao, no sentido de incorporar aspectos
da especializaçao na area de saude, dada a publicaçao Decreto nº 8.497,
de 4 de agosto de 2015, que “Regulamenta a formaçao do Cadastro
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Nacional de Especialistas de que tratam o § 4º e § 5º do art. 1º da Lei nº
6.932, de 7 de julho de 1981, e o art. 35 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro
de 2013”, revogado pelo Decreto no 8.516, de 10 de setembro de 2015,
de ementa identica. Intenso intercambio foi estabelecido, entao, entre o
relator desta norma e os “executivos” dos Ministerios da Educaçao e da
Saude, no sentido de que estas DCNs cobrissem tambem os problemas
mais específicos decorrentes da relaçao entre a pos-graduaçao lato sensu
e as residencias da area de saude, especialmente as da Medicina. No
entanto, dado o exame mais detalhado que esta relaçao entre a
Especializaçao e a Area de Saude exige, a Comissao deliberou, por
unanimidade, retirar da minuta resultante deste Parecer toda e qualquer
regulamentaçao da materia, deixando-a para norma específica.
Alem das inumeras reunioes específicas dos membros da Comissao,
agentes publicos e atores sociais, interessados no tema, representando
todos os segmentos sociais de alguma maneira envolvidos na formaçao
de especialistas pos-graduados lato sensu, foram convidados os
dirigentes dos diversos orgaos de ministerios, particularmente os da
Educaçao para a discussao das minutas elaboradas pelo relator destas
Diretrizes que, por meio de um dialogo profícuo, lhe aportaram ricas,
adequadas e oportunas contribuiçoes. Basta dizer que esta e a vigesima
oitava versao do Parecer sobre as Diretrizes Nacionais para os Cursos de
Pos-Graduaçao Lato Sensu Especializaçao, a ser submetido a egregia
Camara de Educaçao Superior do Colendo Conselho Nacional de
Educaçao, para, em sendo aprovado, seja submetido a homologaçao do
Exmo Sr. Ministro de Estado da Educaçao, com a minuta de resoluçao
anexada, que passa a integra-lo.
Assim, levando-se em conta a necessidade de se eliminar
ambiguidades atuais no campo da pratica de cursos de pos-graduaçao
lato sensu, considerando o papel do Estado em avaliar e supervisionar
a oferta formal de cursos superiores e considerando a importancia
estrategica dos cursos de pos-graduaçao lato sensu para o Estado e
para a sociedade brasileira, proponho aos pares da Camara de
Educaçao Superior do egregio Conselho Nacional de Educaçao este
parecer, que examina o Parecer CNE/CES no 245/2016, e seu
respectivo Projeto de Resoluçao.
II – VOTO DO RELATOR
Voto favoravelmente ao reexame do Parecer CNE/CES nº
245/2016 e de seu respectivo Projeto de Resoluçao, e a aprovaçao das
Diretrizes Nacionais dos Cursos de Pos- Graduaçao Lato Sensu
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Especializaçao na forma deste Parecer e do Projeto de Resoluçao,
anexo, do qual e parte integrante.
Brasília (DF), em 8 de março de 2018.
Conselheiro Gilberto Gonçalves Garcia– Relator
III – DECISÃ O DA CÂ MARA
A Camara de Educaçao Superior aprova, por maioria, o voto do
Relator, com 1 (uma) abstençao.
Sala das Sessoes, em 8 de março de 2018. Luiz Roberto Liza Curi
– Presidente Arthur Roquete de Macedo – Vice-Presidente

MINISTERIO DA EDUCAÇÃ O CONSELHO NACIONAL DE
EDUCAÇÃ O CÂ MARA DE EDUCAÇÃ O SUPERIOR
PROJETO DE RESOLUÇÃ O
Estabelece diretrizes e normas para a oferta dos cursos de posgraduaçao lato sensu denominados cursos de especializaçao, no
ambito do Sistema Federal de Educaçao Superior, conforme preve o
Art. 39, § 3º, da Lei nº 9394/1996, e da outras providencias.
O Presidente da Camara de Educaçao Superior do Conselho
Nacional de Educaçao (CNE), no uso de suas atribuiçoes legais, com
fundamento no art. 9º, § 2º, alínea “h”, da Lei nº 4.024, de 20 de
dezembro de 1961, com a redaçao dada pela Lei nº 9.131, de 24 de
novembro de 1995, nos artigos 39, 40, 44 e 66 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, no Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, e
no Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e com fundamento
no Parecer CNE/CES nº 146/2018, homologado por Despacho do
Senhor Ministro de Estado da Educaçao, publicado no DOU de xx de
xxxx de 2018, resolve:
Art. 1º Cursos de pos-graduaçao lato sensu denominados cursos
de especializaçao sao programas de nível superior, de educaçao
continuada, com os objetivos de complementar a formaçao
academica, atualizar, incorporar competencias tecnicas e desenvolver
novos perfis profissionais, com vistas ao aprimoramento da atuaçao
no mundo do trabalho e ao atendimento de demandas por
profissionais tecnicamente mais qualificados para o setor publico, as
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empresas e as organizaçoes do terceiro setor, tendo em vista o
desenvolvimento do país.
§ 1º os cursos de especializaçao sao abertos a candidatos
diplomados em cursos de graduaçao, que atendam as exigencias das
instituiçoes ofertantes.
§ 2º os cursos de especializaçao poderao ser oferecidos
presencialmente ou a distancia, observadas a legislaçao, as normas e
as demais condiçoes aplicaveis a oferta, a avaliaçao e a regulaçao de
cada modalidade, bem como o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI).
§ 3º Poderao ser incluídos na categoria de curso de posgraduaçao lato sensu aqueles cuja oferta se ajuste aos termos desta
Resoluçao, mediante declaraçao de equivalencia pela Camara de
Educaçao Superior do Conselho Nacional de Educaçao.
Art. 2º os cursos de especializaçao poderao ser oferecidos por:
II - Instituiçao de qualquer natureza que ofereça curso de posgraduaçao stricto sensu, avaliado pela Coordenaçao de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), autorizado
pelo Conselho Nacional de Educaçao (CNE), na grande area de
conhecimento do curso stricto sensu recomendado e reconhecido,
durante o período de validade dos respectivos atos autorizativos.
I - Instituiçoes de Educaçao Superior (IES) devidamente
credenciadas para a oferta de curso(s) de graduaçao nas modalidades
presencial ou a distancia reconhecido(s).
III - Escola de Governo (EG) criada e mantida por instituiçao
publica, na forma do art. 39, § 2º da Constituiçao Federal de 1988, do
art. 4º do Decreto no 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, credenciada
pelo CNE, por meio de instruçao processual do MEC e avaliaçao do
Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira (Inep), observado o
disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 30 do
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e no Decreto nº 9.057,
de 25 de maio de 2017, no que se refere a oferta de educaçao a
distancia, com atuaçao voltada precipuamente para a formaçao
continuada de servidores publicos;
IV - Instituiçoes que desenvolvam pesquisa científica ou
tecnologica, de reconhecida qualidade, mediante credenciamento
exclusivo pelo CNE por meio de instruçao processual do MEC para
oferta de cursos de especializaçao na(s) grande(s) area(s) de
conhecimento das pesquisas que desenvolve.
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§ 1º os cursos de especializaçao somente poderao ser oferecidos
na modalidade a distancia por instituiçoes credenciadas para esse fim,
conforme o disposto no § 1º do art. 80 da Lei nº 9.394, de 1996, e o
Decreto nº 9.057, de 2017.
§ 2º Fica permitido convenio ou termo de parceria congenere
entre instituiçoes credenciadas para a oferta conjunta de curso(s) de
especializaçao no ambito do sistema federal e dos demais sistemas
de ensino.
Art. 3º O credenciamento de que tratam os incisos III, IV e V do
artigo anterior para a oferta de curso(s) de especializaçao lato sensu
no ambito do Sistema Federal de Educaçao Superior sera concedido
pelo prazo maximo de 5 (cinco) anos, mediante deliberaçao do CNE
homologada pelo Ministro de Estado da Educaçao.
§ 1º A instituiçao credenciada podera solicitar recredenciamento
antes do vencimento do prazo referido no caput.
§ 2º os prazos de validade dos atos de recredenciamento serao
fixados nas deliberaçoes do CNE, observado o prazo maximo de 5
(cinco) anos.
§3º O pedido de recredenciamento efetuado no prazo de
validade do ato de credenciamento, autoriza a continuidade das
atividades da Instituiçao ate deliberaçao final do CNE sobre o pedido.
§4º vencido o prazo do ato de credenciamento sem que a Instituiçao
tenha solicitado o recredenciamento, a oferta de novos cursos e a abertura
de novas turmas devem ser imediatamente suspensos.
§ 5º A avaliaçao e a deliberaçao sobre propostas de credenciamento
e recredenciamento exclusivo de Instituiçao para a oferta de cursos de
especializaçao lato sensu serao realizadas pelo CNE.
Art. 4º O credenciamento de que tratam os incisos III, IV e V do
artigo 2o para a oferta de cursos de especializaçao lato sensu na
modalidade a distancia observara o disposto na legislaçao e normas
vigentes, especialmente o Decreto nº 9.057/2017, bem como o prazo
previsto no caput do artigo 3º desta Resoluçao.
Art. 5º A oferta institucional de cursos de especializaçao fica
sujeita, no seu conjunto, a regulaçao, a avaliaçao e a supervisao dos
orgaos competentes.
Art. 6º Os cursos de especializaçao serao registrados no Censo da
Educaçao Superior e no Cadastro de Instituiçoes e Cursos do Sistema e-MEC,
nos termos da Resoluçao CNE/CES nº 2, de 2014, que instituiu o cadastro

272

RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

nacional de oferta de cursos de pos-graduaçao lato sensu (especializaçao) das
instituiçoes credenciadas no Sistema Federal de Ensino.
Art. 7º para cada curso de especializaçao sera previsto Projeto
Pedagogico de Curso (PPC), constituído, dentre outros, pelos
seguintes componentes:
V - Instituiçoes relacionadas ao mundo do trabalho de
reconhecida qualidade,
mediante credenciamento exclusivo concedido pelo CNE por
meio de instruçao processual do MEC para oferta de cursos de
especializaçao na(s) area(s) de sua atuaçao profissional e nos termos
desta Resoluçao.
I - matriz curricular, com a carga mínima de 360 (trezentos e
sessenta) horas, contendo disciplinas ou atividades de aprendizagem
com efetiva interaçao no processo educacional, com o respectivo
plano de curso, que contenha objetivos, programa, metodologias de
ensino - aprendizagem, previsao de trabalhos discentes, avaliaçao e
bibliografia;
II - composiçao do corpo docente, devidamente qualificado;
III - processos de avaliaçao da aprendizagem dos estudantes;
Paragrafo unico. Quando o curso de especializaçao tiver como
objetivo a formaçao de
professores, observe-se o disposto na legislaçao específica.
Art. 8º Os certificados de conclusao de cursos de especializaçao
devem ser acompanhados dos respectivos historicos escolares, nos
quais devem constar, obrigatoria e explicitamente:
I - ato legal de credenciamento da instituiçao, nos termos do art.
2º desta Resoluçao;
II - identificaçao do curso, período de realizaçao, duraçao total,
especificaçao da carga horaria de cada atividade academica.
III - elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o curso,
com sua respectiva titulaçao.
§ 1º os certificados de conclusao de curso de especializaçao
devem ser obrigatoriamente registrados pelas instituiçoes
devidamente credenciadas e que efetivamente ministraram o curso.
§ 2º os certificados dos cursos ofertados por meio de convenio
ou parceria entre instituiçoes credenciadas, serao registrados por
ambas, com referencia ao instrumento por elas celebrado.
§ 3º os certificados previstos neste artigo, observados os
dispositivos desta Resoluçao, terao validade nacional.
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§ 4º os certificados obtidos em cursos de especializaçao nao
equivalem a certificados de especialidade.
Art. 9º O corpo docente do curso de especializaçao sera
constituído por, no mínimo, 30% (trinta por cento) de portadores de
título de pos-graduaçao stricto sensu, cujos títulos tenham sido
obtidos em programas de pos-graduaçao stricto sensu devidamente
reconhecidos pelo poder publico, ou revalidados, nos termos da
legislaçao pertinente.
Art. 10 As instituiçoes que mantem cursos regulares em
programas de stricto sensu poderao converter em certificado de
especializaçao os creditos de disciplinas cursadas aos estudantes que
nao concluírem dissertaçao de mestrado ou tese de doutorado, desde
que tal previsao conste do regulamento dos respectivos programas
institucionais e que sejam observadas as exigencias desta Resoluçao
para a certificaçao.
Art. 11 Os estudos realizados no sistema de ensino militar,
conforme a Portaria Interministerial nº 1, de 26 de agosto de 2015,
ministrados exclusivamente para integrantes da respectiva
corporaçao, serao considerados equivalentes a curso de
especializaçao desde que atendam, no que couber, aos requisitos
previstos nos dispositivos desta Resoluçao.
Art. 12 Os cursos de especializaçao oferecidos com fundamento
na Resoluçao CNE/CES nº 1/2007 ou na Resoluçao CNE/CES nº
7/2011, iniciados ou cujos editais ja tenham sido publicados antes da
vigencia desta Resoluçao, poderao funcionar regularmente ate a
conclusao das respectivas turmas, nos termos de seu PPC.
Art. 13 Os processos de credenciamento de que tratam os incisos
III, IV e V do artigo 2º desta Resoluçao para a oferta de cursos de
especializaçao lato sensu em tramitaçao nas Secretarias do Ministerio
da Educaçao e no Conselho Nacional de Educaçao, ainda nao
submetidos a avaliaçao in loco, observarao o disposto nesta
Resoluçao.
Art. 14 Os atos autorizativos de credenciamento de que tratam
os incisos III, IV e V do artigo 2º desta Resoluçao para a oferta de
cursos de especializaçao lato sensu com prazo determinado, ainda em
vigor, permanecem validos ate o vencimento, podendo ser renovados,
nos termos desta Resoluçao.
Art. 15 Excluem-se desta Resoluçao:
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I - os programas de residencia medica ou congeneres, em
qualquer area profissional da saude;
II - os cursos de pos-graduaçao denominados cursos de
aperfeiçoamento, extensao e outros.
Art. 16 Os casos omissos serao examinados pela Camara de
Educaçao Superior do Conselho Nacional de Educaçao.
Art. 17 Esta Resoluçao entrara em vigor na data de sua publicaçao,
ficando revogadas a Resoluçao CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, e a
Resoluçao CNE/CES nº 7, de 8 de setembro de 2011.
GLOSSÁRIO
CENTRO
UNIVERSITÁRIO
DECRETO
FACULDADE
LEI COMPLEMENTAR

LEI ORDINÁRIA

MANTENEDORA

MANTIDA

categoria de instituições de ensino superior
no Brasil. Instituições de ensino superior
pluriparticulares.
ordem ou resolução emanada de autoridade
superior ou instituição, civil ou militar, leiga
ou eclesiástica.
categoria de instituição superior não
autônoma.
É a lei criada para complementar as normas
constitucionais. Deve ser aprovada por
maioria absoluta, ou seja, pela maioria do
total de membros que integram a respectiva
Casa Legislativa votante (Senado ou Câmara
de Deputados).
Suas
hipóteses de
regulamentação
estão
taxativamente
previstas na Constituição Federal.
Esta espécie de lei serve para regular
assuntos gerais ou abstratos. É uma espécie
de ato legislativo, por excelência. Sua
principal característica é regular temas que
possuem
generalidade,
podendo
regulamentar todas as matérias, salvo
reservadas à lei complementar.
pessoa jurídica de direito público ou privado
ou pessoa física que provê recursos
necessários para o funcionamento de outras
entidades ou incubadoras.
pessoa jurídica de direito público ou privado
que recebe recursos ou auxílio financeiro.
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PÓLO

PORTARIA

PROJETO DE LEI
RESOLUÇÃO
SEDE
UNIVERSIDADE

local devidamente credenciado pelo órgão
público regulador no país ou no exterior.
Próprio
para
o
desenvolvimento
descentralizado de atividades pedagógicas e
administrativas relativo a cursos e programas
ofertados na modalidade a distância.
ato administrativo praticado pelos chefes de
entidades e órgãos públicos mediante o qual
são emitidas determinações gerais ou
individuais.
tipo de proposta normativa submetido à
deliberação de um órgão legislativo com o
objetivo de produzir uma lei.
normativa jurídica destinada a disciplinar
assuntos do interesse interno do órgão que a
criou ou a outros órgãos subordinados.
local administrativo onde uma entidade de
direito público ou privado tem seu
estabelecimento ou atividade.
Instituição
de
ensino
superior
pluridisciplinar e de formação de quadros
profissionais de nível superior, de
investigação, de extensão e de domínio e
cultivo do saber humano.

MINISTERIO DA EDUCAÇÃ O CONSELHO NACIONAL DE
EDUCAÇÃ O CÂ MARA DE EDUCAÇÃ O SUPERIOR
(*)
RESOLUÇÃ O No 7, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017
Estabelece normas para o funcionamento de cursos de posgraduaçao stricto sensu.
O Presidente da Camara de Educaçao Superior do Conselho
Nacional de Educaçao, no uso de suas atribuiçoes legais, e tendo em
vista o disposto no art. 9º, § 2o, alínea “g”, da Lei 4.024, de 20 de
dezembro de 1961, com a redaçao dada pela Lei 9.131, de 25 de
novembro de 1995, nos artigos 9º, incisos VII e IX, 44, inciso III, 46 e
48, §§ 1º e 3º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com
fundamento no Parecer CNE/CES nº 462, de 14 de setembro de 2017,
homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da
Educaçao, publicado no DOU de 28 de novembro de 2017, Seçao 1,
pagina 39, resolve:
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CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕ ES GERAIS
Art. 1º constituem programas institucionais de pos-graduaçao
stricto sensu os cursos de mestrado e doutorado regulares,
pertencentes ao Sistema Nacional de Pos-Graduaçao, avaliados pela
Coordenaçao de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), submetidos a deliberaçao pela Camara de Educaçao Superior
do Conselho Nacional de Educaçao (CES/CNE) e homologados pelo
Ministro da Educaçao.
§ 1º os cursos de mestrado e doutorado sao orientados ao
desenvolvimento da produçao intelectual comprometida com o
avanço do conhecimento e de suas interfaces com o bem economico,
a cultura, a inclusao social e o bem-estar da sociedade.
§ 2º Os cursos de mestrado e doutorado se diferenciam pela
duraçao, complexidade, aprofundamento e natureza do trabalho de
conclusao.
§ 3º A conclusao em cursos de mestrado nao constitui condiçao
necessaria ao ingresso em cursos de doutorado.
§ 4º E admitido o uso de língua estrangeira nas atividades dos
cursos de mestrado e doutorado, incluindo trabalhos, dissertaçoes e
teses.
Art. 2º os cursos de mestrado e doutorado podem ser
organizados pelas instituiçoes sob a modalidade de cursos
profissionais.
§ 1º A avaliaçao e o reconhecimento dos cursos previstos no
caput deverao levar em consideraçao os seguintes quesitos:
I - a capacitaçao profissional qualificada para praticas avançadas,
inovadoras e transformadoras dos processos de trabalho, visando
atender as demandas sociais, economicas e organizacionais dos
diversos setores da economia;
II - a transferencia de conhecimento para a sociedade de forma a
atender as demandas sociais e economicas, com vistas ao
desenvolvimento nacional, regional e local;
III - a contribuiçao para agregaçao de conhecimentos de forma a
impulsionar o aumento da produtividade em empresas, organizaçoes
publicas e privadas;
IV - a atençao aos processos e procedimentos de inovaçao, seja
em atividades industriais geradoras de produtos, quanto na
organizaçao de serviços publicos ou privados.
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§ 2º Cabera a Capes a definiçao dos procedimentos avaliativos
referentes aos cursos de mestrado e doutorado profissionais, conforme
a legislaçao e normas vigentes da pos- graduaçao stricto sensu.
Art. 3º as instituiçoes credenciadas para a oferta de cursos a
distancia poderao propor programas de mestrado e doutorado nesta
modalidade.
§ 1º as atividades presenciais previstas no projeto dos cursos de
que trata o caput poderao ser realizadas na sede da instituiçao
ofertante, em polos de educaçao a distancia ou em ambiente
profissional, regularmente constituídos conforme o disposto na
Portaria Normativa MEC nº 11/2017, atendendo aos requisitos da
organizaçao da pesquisa adotada pela instituiçao e em conformidade
com a legislaçao e as normas vigentes da pos-graduaçao stricto sensu.
§ 2º Cabera a Capes a definiçao dos procedimentos avaliativos
referentes aos cursos de mestrado e doutorado na modalidade de
Educaçao a Distancia (EaD).
CAPÍTULO
II
DA AVALIAÇÃ O E DO PROCESSO AUTORIZATIVO DE CURSOS DE
MESTRADO E DOUTORADO
Art. 4º A autorizaçao, o reconhecimento e a renovaçao do
reconhecimento de cursos de mestrado e doutorado dependem de
avaliaçao previa da Capes.
§ 1º Cabera a Capes tornar publico o processo de autorizaçao,
reconhecimento e renovaçao de reconhecimento, a cada ciclo
avaliativo, especialmente quanto:
I - ao calendario de avaliaçao;
II - aos criterios de avaliaçao por area, especialmente quanto as
notas mínimas para autorizaçao, reconhecimento e renovaçao de
reconhecimento;
III - aos procedimentos de avaliaçao;
IV - as formas oficiais de divulgaçao e informaçao dos resultados
as instituiçoes propositoras; e
V - os procedimentos referentes aos recursos ao resultado da
avaliaçao pela Capes.
§ 2º os procedimentos e etapas avaliativas serao definidas em
regulamento proprio, elaborado pela Capes, o qual devera orientar a
apresentaçao de novos pedidos de mestrado e doutorado e de suas
respectivas renovaçoes.

278

RELATORIO FINAL de PESQUISA
A pós-graduação a Distância no Mercosul. Formatos, regulações e acreditação
Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional – O caso Brasileiro
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – FURB -UEL

§ 3º as propostas de novos cursos de doutorado independem de
existencia previa da oferta, pela instituiçao demandante, de curso de
mestrado na area ou subarea correspondente.
§ 4º uma vez encerrada a etapa avaliativa de autorizaçao,
reconhecimento e renovaçao de reconhecimento de cursos de
mestrado e doutorado, e vencidas todas as fases de recurso ao
resultado da avaliaçao, no ambito da Capes, as instituiçoes poderao
recorrer do resultado avaliativo a CES/CNE, exclusivamente quanto a
erro de fato ou de direito.
Art. 5º A Capes devera encaminhar a CES/CNE os processos de
cursos novos com notas positivas na avaliaçao para parecer e
deliberaçao.
§ 1º O procedimento de que trata o caput devera ser realizado
com instruçao individualizada por processo e estendido para os
novos cursos de mestrado e doutorado negados apos a apresentaçao
de recursos a Capes.
§ 2º A CES/CNE podera restituir motivadamente os processos
para reavaliaçao ou reinstruçao da Capes.
§ 3º O parecer da CES/CNE de que trata o caput seguira para
homologaçao do Ministro da Educaçao.
Art. 6º os cursos de pos-graduaçao stricto sensu em
funcionamento que nao alcançarem a nota mínima na avaliaçao da
Capes poderao ser desativados.
§ 1º Apos a conclusao, no ambito da Capes, os processos de que
trata o caput deverao ser encaminhados a CES/CNE para parecer e
deliberaçao.
§ 2º O parecer da CES/CNE seguira para homologaçao do
Ministro da Educaçao.
§ 3º Apos a publicaçao da homologaçao ministerial de que trata
o paragrafo anterior, o curso sera considerado desativado.
§ 4º as instituiçoes com cursos de que trata o caput deverao
suspender as inscriçoes e matrículas para novos ingressantes a partir
da data da divulgaçao da nota de avaliaçao.
§ 5º as instituiçoes com cursos desativados poderao emitir
diplomas com validade nacional para os discentes ja matriculados em
data anterior a data da divulgaçao da nota de avaliaçao.
Art. 7º A Capes devera tornar publico, em instrumento proprio,
os criterios e os procedimentos utilizados na escolha dos
representantes de areas do conhecimento, bem como, dos
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especialistas e pesquisadores que integrarem o processo de avaliaçao
dos cursos de pos- graduaçao stricto sensu.
Paragrafo unico. Os criterios de que trata o paragrafo anterior
deverao considerar, pelo menos, a representaçao regional do
avaliador e a notoria competencia na respectiva area de avaliaçao.
Art. 8º as instituiçoes poderao iniciar as atividades dos cursos de
mestrado e doutorado a partir da publicaçao da homologaçao do
parecer favoravel da CES/CNE pelo Ministro da Educaçao.
§ 1º O disposto no caput e requisito para a diplomaçao e atribui
regularidade aos cursos de mestrado e doutorado
§ 2º os diplomas de cursos de mestrado e doutorado regulares
terao validade nacional.
§ 3º As Instituiçoes de Educaçao Superior (IES) credenciadas e
as nao credenciadas como IES que ofertem cursos de mestrado e
doutorado regulares, independente da organizaçao academica,
poderao emitir e registrar diplomas de cursos de mestrado ou
doutorado por elas regularmente ofertados.
§ 4º os diplomas de cursos de mestrado e doutorado, assim como
todos os documentos institucionais a eles referentes, devem explicitar
a denominaçao do curso correspondente aos respectivos atos
autorizativos.
CAPITULO III
DA CONFIGURAÇÃ O DOS CURSOS DE POS-GRADUAÇÃ O
STRICTO SENSU
Art. 9º os cursos de pos-graduaçao stricto sensu regulares
poderao ser oferecidos em formas associativas ou interinstitucionais.
§ 1º A associaçao de que trata o caput dependera da
manifestaçao das instituiçoes interessadas a Capes, justificando a
associaçao e indicando a participaçao de cursos regulares.
§ 2º A associaçao podera ocorrer com a presença de instituiçoes
estrangeiras, justificada pela qualidade, agregaçao de conhecimento e
de competencia ao programa associado.
§ 3º E permitida a emissao de diplomas aos egressos dos cursos
regulares de mestrado e doutorado por uma ou mais instituiçoes que
integram a associaçao referida no caput.
§ 4º A multipla diplomaçao, mencionada no paragrafo anterior,
sera normatizada pela Capes por meio de instrumento proprio.
CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕ ES FINAIS E TRANSITORIAS
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Art. 10 Aos cursos de doutorado regulares e admitido,
excepcionalmente, conceder título de doutor mediante defesa direta
de tese.
Paragrafo unico. O disposto no caput so podera ocorrer em curso
de doutorado regular na mesma area do conhecimento da tese
apresentada.
Art. 11 As instituiçoes poderao solicitar a Capes a alteraçao da
nomenclatura de cursos de mestrado e doutorado a qualquer tempo.
Paragrafo unico. Fica a Capes autorizada, por delegaçao da
CES/CNE, a proceder diretamente a alteraçao de nomenclatura do
curso, em conformidade com os procedimentos avaliativos e
regulatorios vigentes.
Art. 12 Os casos omissos decorrentes do cumprimento da
presente Resoluçao serao dirimidos pela CES/CNE.
Art. 13 Esta Resoluçao entrara em vigor na data de sua
publicaçao, revogando-se as Resoluçoes CNE/CES nº 1, de 3 de abril
de 2001, e nº 24, de 18 de dezembro de 2002, e as demais disposiçoes
em contrario.
LUIZ ROBERTO LIZA CURI
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