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Prefácio
Saúdo a produção destes e-books e fico muito feliz pela oportunidade de prefaciá-los. Primeiro, pela importância da EaD enquanto ampliação de oportunidades de acesso à educação e pelas oportunidades de inovação que ela traz,
tão necessárias no campo da educação, que é historicamente conservador;
segundo, porque eu mesmo tive a oportunidade de participar, no seu início,
deste processo de construção das bases organizacionais e metodológicas da
EaD na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e vejo quão profundo e profícuo é o alcance deste trabalho.
A construção retratada nestes e-books ocorre num momento histórico especial para a educação profissional e tecnológica (EPT) do Brasil, o qual acontece
em paralelo com a grande expansão da Rede Federal. Nesse contexto, não se
trata apenas de uma expansão, mas abre um processo de transformação na
organização da EPT pública em certo grau disruptivo em si mesmo e, também,
de oportunidades para que sejam construídas novas maneiras de levar a educação a todos os pontos e a toda população deste país imenso e tão desigual.
E justamente por isso eles se influenciam mutuamente.
Estes e-books foram construídos pelo esforço de gestores que, em muitos
casos, também são especialistas de EaD da Rede Federal, ao lado de seu trabalho cotidiano. No primeiro e-book, é retratada a realidade da EaD na Rede
Federal por meio da apresentação de várias fotografias produzidas a partir
do levantamento de dados, acompanhado da análise coletiva realizada pelos próprios participantes. Essa apresentação dos dados ao longo de vários
anos não apenas permite posteriores análises, importantes e necessárias, de
outros estudiosos, mas também possibilitou que fossem estabelecidas propostas organizacionais, pedagógicas e estruturais para a ação da própria Rede
nos e-books que se seguem ao primeiro. Nesse contexto, dados os diferentes

7

Diretrizes para EaD da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
Prefácio

graus de construção institucional dos institutos, eles cumprem papel fundamental de indicar os caminhos e as possibilidades para aqueles que iniciam ou
querem avançar na oferta de EaD.
É preciso, também, afirmar que o processo de institucionalização da EaD na
Rede Federal aqui descrito é o mais avançado que existe nos conjuntos existentes de IES públicas. Essa situação é consequência da consciência dos gestores da Rede Federal, mas é, também, decorrente do processo de construção
da EaD em si mesmo, porque ele foi acompanhado, discutido e diagnosticado
durante seu percurso pelos Grupos de Trabalho (GT) que reuniram as informações e construíram as propostas apresentadas.
Ou seja, as diretrizes consolidadas nestes e-books são resultantes de muita
experimentação aferida cotidianamente na realidade acadêmica das instituições, diretrizes essas que evoluíram ao longo do processo e, com toda a certeza, devem ser entendidas como uma excelente base organizacional, mas que
também devem ser checadas com a realidade e alteradas quando necessário.
Estes e-books são, portanto, leitura fundamental e imprescindível tanto para
os gestores de EAD quanto para os diferentes estudiosos da educação. Constituem-se, ao mesmo tempo, uma consolidação mas também uma obra inacabada, porque a Rede Federal está em constante mudança e a EaD também.
Boa leitura!
Denio Rebello Arantes
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Apresentação
A educação a distância (EaD) é, segundo o decreto nº 9.057, de 25 de maio de
2017, a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas
de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolve atividades educativas com estudantes e profissionais da educação
que estejam em lugares e tempos diversos.
Como cita Moore e Kearsley (2008), à medida que a educação a distância se
disseminar, populações anteriormente em desvantagem, como os alunos de
cidades do interior, trabalhadores e alunos com deficiência física, poderão fazer cursos nas mesmas instituições e com o mesmo corpo docente que, anteriormente, estavam disponíveis apenas para alunos em áreas privilegiadas.
Além da flexibilidade de local e horário de estudos e da oferta de cursos em
locais remotos, a EaD pode trazer, ainda, uma série de outros benefícios, tais
como: importante estratégia para cumprimento de várias metas do Plano Nacional de Educação (PNE), por exemplo Meta 10 (oferecer, no mínimo, 25% das
matrículas de EJA), Meta 11 (triplicar as matrículas da educação profissional
técnica), Meta 12 (elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para
50%), etc.; melhoria de indicadores institucionais, como a RAP (relação aluno x
professor), quando for possível ter mais turmas de um mesmo curso; formação dos servidores da instituição, especialmente quando estes estão distribuídos em campi distantes; apoio aos cursos presenciais com o uso de tecnologias e disciplinas a distância; melhor aproveitamento do corpo docente, com
professores podendo ofertar disciplinas em outros campi; compartilhamento
de materiais, entre outros.
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No Brasil, a EaD foi ganhando espaço nos últimos anos, especialmente devido a programas de fomentos federais como a Universidade Aberta do Brasil (UAB), instituída pelo decreto nº 5.800, de 08 de junho de 2006 (BRASIL,
2006), e a Rede e-Tec Brasil (e-Tec), pelo decreto nº 7.589, de 26 de outubro
de 2011 (BRASIL, 2011).
Além disso, fortaleceu-se o entendimento de que é necessário trabalhar não
com uma educação a distância e com uma educação presencial em paralelo e
sim com uma educação híbrida, em que a tecnologia permeia os processos de
ensino e aprendizagem e a presencialidade e a virtualidade se fazem presentes, respeitando-se as características dos cursos e dos contextos envolvidos.
Como citam Bacich e Moran (2015), “existem diferentes maneiras de aprender
e ensinar. O trabalho colaborativo pode estar aliado ao uso das tecnologias
digitais e propiciar momentos de aprendizagem e troca que ultrapassam as
barreiras da sala de aula”.
Nesse contexto, algumas instituições perceberam a necessidade de se iniciar
um processo de institucionalização da EaD, de modo a se prepararem para
continuar a oferta de cursos a distância e para dar apoio aos cursos presenciais com o uso de tecnologias, mesmo quando não houvesse mais fomento
externo ou quando este estivesse reduzido, em uma perspectiva de educação
híbrida com processos de EaD cada vez mais embutidos e indissociáveis do
presencial (BATTESTIN et. al, 2018, 2019).
Segundo Nunes e outros (2015), a institucionalização da EaD traz diversos desafios, tais como: necessidade de normatização da distribuição de carga horária docente, visando a contemplar atividades inerentes à EaD; metodologias
específicas para EaD num contexto sem fomento externo, especialmente dispondo dos campi como polos presenciais; novos modelos de financiamento,
por exemplo por meio de matriz orçamentária; entre outros.

10

Diretrizes para EaD da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
Apresentação

Na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica1, diversas ações têm
sido realizadas por meio de grupos de trabalho internos ao Conselho Nacional
das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) ou em outros órgãos, como na Setec, Capes e Sesu, com representação do Conif. Tais GTs têm como objetivo elaborar definições unificadas
que possam dar suporte à implantação da EaD nas instituições, preservadas
suas especificidades, por meio de um trabalho em rede, de forma participativa
e colaborativa. Entretanto, muitos dos seus resultados dos trabalhos dos GTs
encontram-se distribuídos de forma difusa.
O presente e-book foi idealizado considerando-se a necessidade de definição
de diretrizes para que as instituições da Rede Federal de Educação Profissional
e Tecnológica possam avançar na estruturação e consolidação da Educação a
Distância, especialmente no que concerne ao processo de institucionalização,
e considerando, ainda, a necessidade de disseminação estruturada para todas
instituições da Rede. Os resultados aqui consolidados foram frutos de discussões dos grupos de trabalhos de EaD do Conif e posteriores aprovações por
seu pleno. Contudo, uma vez que os trabalhos relativos à EaD na Rede Federal
de EPT estão em contínuo avanço, optou-se pela elaboração de e-books de
diretrizes em módulos2.
Dada a relevância dos trabalhos já realizados pela Rede no que tange à EaD e a
importância de que todas as instituições tenham conhecimento dos caminhos
trilhados, dos problemas ocorridos e dos resultados alcançados, este primeiro e-book de diretrizes se trata do módulo histórico. Assim, tendo em vista a
apresentação dos conteúdos aqui enfocados, os capítulos foram organizados
conforme exposto a seguir.
No capítulo 1 será abordado o histórico das discussões de EaD na rede e os resultados alcançados pelos primeiros GTs e, ainda, por alguns dos quais o Conif
participou. Entretanto, é válido citar que outros grupos de trabalho ocorreram
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1. Em muitos momentos,
chamamos a Rede Federal
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com a participação de representantes de algumas instituições, especialmente
no contexto dos programas de fomento. Não é pretensão deste e-book referenciar todos os trabalhos, até mesmo porque nem todos puderam ser identificados, mas explicitar os mais marcantes no contexto de discussões e definições no Conif. Além disso, não se entrará em detalhes quanto aos resultados
dos GTs do FDE/Conif de 2016/2017 e de 2018/2019, que serão explorados
em maior profundidade em outros e-books. No capítulo 2 será exibido o resultado da pesquisa realizada em 2016, pelo GT do FDE/Conif de 2016/2017,
que traz o retrato da institucionalização da EaD na Rede Federal de EPT na
época. E no capítulo 3 será exibido o resultado de pesquisa similar, realizada
em 2018, pelo GT do FDE/Conif de 2018/2019, buscando trazer, também, os
avanços da Rede neste período, comparando-se esta com a pesquisa anterior.
Desejamos uma excelente leitura e esperamos que os e-books possam servir de guia para as instituições no processo de consolidação e de institucionalização da EaD.
Vanessa Battestin
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1. histórico
As instituições da Rede Federal de EPT iniciaram seus trabalhos com a Educação a Distância em momentos distintos. Algumas foram pioneiras e já submeteram propostas de cursos desde o primeiro edital da Universidade Aberta
do Brasil (UAB), em 2005, outras iniciaram posteriormente com a Rede e-Tec
Brasil (e-Tec), em 2008, e outras iniciaram em algum momento entre ou posterior a estes.
Entretanto, neste período inicial, as ações de EaD eram ainda isoladas e individuais, carecendo de discussões em Rede. Isso começou a ocorrer a partir da
criação da Rede Federal de EPT, por meio da Lei no. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e segue com trabalhos até hoje. Neste ano de 2019, todas as 41
instituições que compõem a Rede Federal de EPT (a saber, os 38 Institutos
Federais, os dois Cefets e o Colégio Pedro II), possuem ações de EaD.
A Figura 1 traz um resumo dos GTs de EaD do Conif e alguns em que ele tenha
participado, especialmente focados na institucionalização da EaD.
Figura 1 – Principais GTs de EaD do Conif ou em que tenha participado.

Fonte: GT de Institucionalização da EaD FED/Conif, 2018/2019.
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1.1. GT de EaD – Conif 2010
O primeiro Grupo de Trabalho de EaD do Conif foi estabelecido em 2010, tendo como coordenador o então reitor do IFES, Dr. Denio Rebello Arantes. O GT
era constituído por: Cassandra Ribeiro Joye – IFCE; Denio Rebello Arantes –
IFES; Elton Siqueira Moura – IFES; Janei Cristina – RENAPI / MEC; Hamilcar
Boing – IFSC; Leoncio Regal Dutra – IFB; Liliane Carvalho Felix Cavalcante
– IFTO; Luis Otoni Meireles Ribeiro – IFSU; Marcos Tadeu Couto – IFRJ; Paulo Roberto Weigmann – IFSC; Roberto de Queiroz Lopes – IFRR; Robson da
Silva Siqueira – IFCE.
O GT tinha como objetivo a construção de um documento síntese que referenciasse a Educação a Distância dentro dos Institutos Federais, com discussões
e encaminhamentos. Como resultado, foi gerada a primeira proposta de regulamentação da EaD nos IFs (CONIF, 2010)3, aprovada pelo Conif.
Ainda que fosse um documento preliminar e com as concepções de EaD da
época, já se discutia pontos extremamente importantes, tais como: modelos
de estruturas organizacionais para EaD (centralizado, semi-centralizado e descentralizado, e recursos humanos para os mesmos), regulamentação das atividades docentes para EaD, ferramentas e recursos tecnológicos, entre outros.
Outra grande contribuição deste trabalho foi a inserção dos campi das instituições da Rede Federal como polos de EaD de cursos da Rede e-Tec, posteriormente, da UAB, e, mais recentemente, de cursos institucionalizados.
O documento também já trazia a possibilidade de parcerias e necessidade de
diálogo prévio para ofertas de cursos em outros estados ou outros locais em
que houvesse campus de outra instituição.
Outro destaque foi quanto à necessidade de grupos de trabalhos contínuos
para discutir sobre EaD na Rede e a importância da participação destes grupos
em discussões nacionais sobre o tema.

3. Resultado do GT de EaD
Conif 2010: Proposta de
regulamentação da EaD
nos IFs.
Disponível em: http://bit.ly/
GTConif2010.
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A Figura 2 traz a capa do documento gerado e a página com os nomes dos
componentes do Grupo de Trabalho. O documento completo encontra-se disponível em: http://bit.ly/GTConif2010.
Figura 2 – Proposta de regulamentação da EaD nos IFs e membros do GT - Conif (2010).

Fonte: GT EaD Conif, 2010.

Cabe ressaltar, ainda, que, embora não tenha sido uma ação direta do GT, as
discussões sobre EaD4 que foram propiciadas geraram um novo marco no Conif - a instituição de um recurso na matriz orçamentária para EaD4. A proposta
aprovada foi que os alunos de cursos EaD contabilizariam em termos de recursos financeiros o correspondente a 0,25 em relação aos alunos presenciais.

4. Em 2010 o Conif passa a
destinar recurso na matriz
orçamentária para EaD
(0,25 para aluno EaD em
relação ao presencial).
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1.2. GT de Institucionalização da EaD – Conif
2012
Em 2012 foi criado um GT de Institucionalização da EaD dentro do Fórum de
Dirigentes de Ensino (FDE) do Conif, o que gerou a proposta de Institucionalização da EaD nos Institutos Federais (IFs)4 (CONIF, 2012).
O GT tinha como participantes: IFSC – Daniela de Carvalho Carrelas e Paulo
Weigmann; IFES – Cristiane Tenan Schlittler dos Santos e José Mário Costa
Junior; IFMT – Ghilson Ramalho Corrêa; IFRN – José de Ribamar Silva Oliveira
e Ana Lúcia Sarmento Henrique; IFSP – Yara Facchini; IFSul – Odeli Zanchet
e Luis Otoni.
Com o objetivo de consolidar a educação a distância como modalidade educacional e ampliando a democratização do acesso à educação profissional,
científica e tecnológica, o GT propôs a criação de estrutura organizacional
composta por Campus EaD, em todos os Institutos Federais, e de Núcleos
de Educação a Distância, em cada um dos campi dos referidos institutos. Tal
proposta descreve os objetivos dos campi e dos Núcleos EaD, a estrutura organizacional necessária, a atribuição dos cargos, além de fazer uma proposta
de distribuição financeira e algumas pontuações sobre o esforço docente.
O documento foi aprovado no Conif, mas não foi aprovado na Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (Setec), do Ministério da Educação, uma
vez que implicaria um investimento em termos de cargos e funções para as 41
instituições, o que o MEC não se dispôs a fazer naquele momento.
A Figura 3 traz a capa do documento gerado e a página com os nomes dos
componentes do Grupo de Trabalho. O documento completo encontra-se em:
http://bit.ly/GTConif2012.

4. Resultado do GT
de EaD do FDE/Conif
de 2012: Proposta de
Institucionalização da EaD
nos Institutos Federais
(IFs).
Disponível em: http://bit.ly/
GTConif2012.
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Figura 3 – Proposta de Institucionalização da EaD nos IFs e membros do GT – FDE/Conif
(2012).

Fonte: GT Institucionalização da EaD FDE/Conif, 2012.

17

Diretrizes para EaD da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
1.Histórico

18

1.3. GT de Institucionalização da EaD – Setec
2016
Entre 2012 e 2015 não houve discussões em Rede sobre o processo de institucionalização da EaD, apenas discussões isoladas no contexto da UAB ou
e-Tec, em geral versando mais especificamente sobre modelos de fomento.
Entretanto, em 2016, a discussão foi retomada por meio do GT de Institucionalização da EaD da Setec, sob coordenação do diretor Luciano de Oliveira Toledo. Os membros do GT eram: Daniela Costa Custódio – Coordenadora
substituta do núcleo de EaD - IF Goiano; Olivier Allain – Diretor do CERFEAD
– IFSC; Erivaldo Cabral da Silva - Ex-diretor do campus EaD – IFRN; Miguel
Fabrício Zamberlan – Diretor do campus Porto Velho Zona Norte – IFRO; Vanessa Battestin Nunes - Diretora do Cefor – IFES.
O GT da Setec gerou uma proposta de matriz orçamentária para EaD5 (SETEC,
2016), visando a diferenciar recursos para cursos financiados (por exemplo
pela UAB ou e-Tec) de cursos ofertados apenas com recursos próprios, que foi
encaminhada para o Fórum de Planejamento (Forplan) do Conif. Entretanto,
as discussões não tiveram seguimento devido à mudança do governo ocorrida naquela semana, com o afastamento da presidente da república e consequentes substituições do Ministro da Educação, do Secretário da Setec e de
sua equipe gestora.
A Figura 4 traz a capa do documento gerado e a página com os nomes dos
componentes do Grupo de Trabalho. O documento completo encontra-se em:
http://bit.ly/GTSetec2016.

5. Resultado do GT: proposta de matriz orçamentária
para EaD diferenciando
cursos com fomento externo de cursos com fomento
próprio.
Documento disponível em:
http://bit.ly/GTSetec2016
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Figura 4 – Proposta de adequação da matriz orçamentária para EaD e membros do GT Setec (2016).

Fonte: GT de Institucionalização da EaD Setec, 2016.

Embora este GT tenha sido interrompido, seus trabalhos foram continuados
por meio da criação de um novo GT, agora estabelecido pelo FDE/Conif entre
2016 e 2017, que será discutido a seguir.
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1.4. GT de Institucionalização da EaD – FDE/
Conif 2016/2017
O GT Institucionalização da EaD do FDE/Conif que atuou entre os anos 2016 e
2017 tinha como objetivo geral apresentar reflexões e elaborar diretrizes para
institucionalização da Educação a Distância (EaD) na Rede Federal.
Entre 05/2016 a 02/2017, o GT era coordenado por Ana Alves Neta – Pró-reitora de Ensino (IFNMG) e Vanessa Battestin Nunes – Diretora do Cefor (IFES),
tendo como membros: Anderson Bráulio – Diretor de EaD (IFPB); Ana Alves
Neta – Pró-reitora de Ensino (IFNMG); Araceli Verónica Flores Nardy Ribeiro
– Pró-reitora de Ensino (IFES), Daniela Custódio – Coordenadora de EaD (IF
Goiano); Maria Fabíola A. Santos – Pró-reitora de Ensino (IFRO); Miguel Zamberlan – Diretor do Campus PVHZN (IFRO); Ramony Oliveira – Rep. Diretoria
de EaD (IFNMG); Vanessa Battestin Nunes – Diretora do Cefor (IFES); Virgílio
Erthal – Pró-reitor de Ensino (IF Goiano); Olivier Allain – Diretor do CERFEAD
(IFSC); Luiz Otavio Cabral – Pró-Reitor de Ensino (IFSC); Mary Roberta Meira
Marinho – Pró-Reitora de Ensino (IFPB).
Entre 02/2017 a 08/2017, o GT era coordenado por Araceli V. F. N. Ribeiro –
Pró-reitora de Ensino (IFES) e Vanessa Battestin Nunes – Diretora do Cefor
(IFES), tendo como membros: Araceli V. F. N. Ribeiro – Pró-reitora de Ensino
(IFES); Vanessa Battestin Nunes - Diretora do Cefor (IFES); Moisés Rosa Souza
– Pró-reitor de Ensino (IFRO); Miguel Zamberlan – Diretor do Campus PVHZN
(IFRO); Ricardo Magalhães D. Cardoso – Pró-reitor de Ensino (IFNMG); Ramony Oliveira – Rep. Diretoria de EaD (IFNMG); Agamenon Henrique de Carvalho Tavares – Pró-reitor (IFRN); Gislane Miotto Catolino Raymundo – Rep.
EaD (IFSC); Mary Roberta Meira Marinho – Pró-Reitora de Ensino (IFPB); Anderson Bráulio – Diretor de EaD (IFPB); Virgílio José Tavira Erthal – Pró-reitor de Ensino (IF Goiano); Joseany Rodrigues Cruz – Coordenadora de EaD (IF
Goiano); Simone dos Santos – Diretora de EaD (IFMA).
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Inicialmente, o GT elaborou um plano de trabalho, aprovado pelo Conif. A seguir, realizou um levantamento sobre a institucionalização da EaD na Rede Federal, que serviu como ponto de partida para os trabalhos seguintes. A partir
daí, para elaboração de cada proposta, foi seguido um rito: elaboração inicial
da proposta pelo GT por meio de trabalhos presenciais e a distância; consulta
ao FDE e Conif; consulta à Rede Federal (por meio de formulário web); análise
das sugestões e adaptação da proposta pelo GT; aprovação no Conif. Além
disso, sempre que necessário, foram realizados trabalhos com outros fóruns,
como com o FDE, no caso da proposta de carga horária docente referente à
portaria nº 17 de 2016, do Ministério da Educação; com o Forplan e com setores da Setec (equipe do Sistec), no caso da proposta de matriz orçamentária;
com o Fórum de Desenvolvimento Institucional (FDI), no caso da proposta de
indicadores, etc. O GT participou, ainda, a convite da Setec, de discussões do
GT de dimensionamento de cargos e funções (portaria nº 246 de 2016, do
Ministério da Educação), com relação à proposta de estruturação dos núcleos
gestores de EaD.
Os resultados do trabalho do GT foram posteriormente consolidados no
Relatório Final do Grupo de Trabalho de Institucionalização da EaD6 (CONIF,
2017), que contém:
• Reflexões sobre os modelos de EaD utilizados atualmente na Rede
Federal;
• Diretrizes para o esforço docente na EaD;
• Estruturação dos núcleos gestores de EaD;
• Modelos e metodologias para EaD;
• Matriz orçamentária para EaD;
• Indicadores.

6. Resultado do GT:
Relatório Final do
Grupo de Trabalho de
Institucionalização da EaD
contendo:
Documento disponível em: http://bit.ly/
GTConif2016-2017
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A Figura 5 traz a capa do documento gerado e a página com os nomes dos
componentes do Grupo de Trabalho. Os resultados da primeira parte do trabalho (Reflexões sobre os modelos de EaD utilizados atualmente na Rede Federal) são apresentados no segundo capítulo deste e-book. Os resultados dos
quatro itens seguintes foram amplamente discutidos e aprovados pelo Conif
e constituem o segundo módulo deste conjunto de e-books sobre Diretrizes
para EaD, intitulado Módulo Estrutural, por esta razão não são detalhados
aqui. Já a proposta de indicadores foi apenas apresentada ao Conif, não tendo sido discutida, uma vez que outro GT do Conif trabalhava nos indicadores
gerais para a Rede e uma discussão conjunta deveria ocorrer posteriormente.
Assim, essa proposta é tema de futura discussão no atual GT de Institucionalização da EaD do Conif (2018/2019). A proposta de indicadores apresentada
ao Conif (mas não discutida) também consta no relatório final, disponível em:
http://bit.ly/GTConif2016-2017.
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Figura 5 – Relatório Final do GT de Institucionalização da EaD e membros do GT – FDE/Conif (2016/2017).
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Fotos: reunião de trabalho do GT de Institucionalização da EaD e discussões/aprovações
no FDE e Conif.

Fonte: GT de Institucionalização da EaD Conif, 2017.
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1.5. GT Institucionalização da UAB – Capes
2016/2017
Ainda em 2016/2017 foi iniciado o GT de Institucionalização da UAB, da Diretoria de Educação a Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), constituído pela Portaria Capes nº 3, de 5 de janeiro
de 2017, em que o Conif era membro, tendo como representante Vanessa
Battestin (IFES) e como membro suplente Sonia Regina de Souza Fernandes
(IFC). O GT também tinha representantes da Capes, da Secretaria de Educação
Superior (SESU), da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e da Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem).
O resultado do trabalho foi consolidado no documento de Referenciais para o
processo de Institucionalização da Educação a Distância no Sistema Universidade Aberta do Brasil7 (CAPES, 2017), que traz o cenário da institucionalização
da EaD nas IES do sistema UAB e diretrizes para o processo de institucionalização da EaD e da educação híbrida nas IES do sistema UAB.
A Figura 6 traz a capa do documento gerado e a página com os nomes dos
componentes do Grupo de Trabalho. O documento completo encontra-se em:
http://bit.ly/GTCapes2016-2017.

7. Resultado do
GT: Referenciais
para o processo de
Institucionalização da
Educação a Distância no
Sistema Universidade
Aberta do Brasil.
Disponível em: http://bit.ly/
GTCapes2016-2017
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Figura 6 – Relatório Final do GT de Institucionalização da UAB e membros do GT – Capes
(2016/2017).

Fonte: GT de Institucionalização da UAB Capes, 2017.
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Foto: Entrega do relatório final do GT de Institucionalização da UAB para o presidente da
Capes.

Fonte da foto: Capes, 2017. Disponível no site da Capes: https://www.capes.gov.br/36-noticias/8526-grupo-de-trabalho-apresenta-sugestoes-para-institucionalizacao-da-uab

Fonte da foto: Capes, 2017. Disponível no site da Capes: https://www.capes.gov.br/36-noticias/8526-grupo-de-trabalho-apresenta-sugestoes-para-institucionalizacao-da-uab.
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1.6. GT Pós-Graduação Stricto Sensu a
distância – CAPES 2018
Em 2018, por meio da portaria nº132, de 5 de junho de 2018, a Capes instituiu
o GT para a regulamentação da EaD nos programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu, em que o Conif era membro, tendo como representante Vanessa Battestin (Ifes). Também fazia parte deste GT representantes das diretorias de
EaD e de avaliação da Capes, do Conselho Nacional de Educação – CNE, da Andifes, da Abruem, da Associação Brasileira de Educação a Distância – Abed, da
Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – Abruc, do Fórum de
Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa – Forprof e Associação Brasileira
de Mantenedoras de Ensino Superior – Abmes.
Como resultado, o GT gerou a Proposta de Regulamentação dos programas
de Pós-graduação Stricto Sensu na modalidade a distância8 (CAPES, 2018),
que inicialmente trata da legislação de EaD no Brasil no que se refere à Pósgraduação, depois sobre os grupos de pesquisa em EaD no Brasil, em seguida
sobre os mestrados profissionais em Rede oferecidos pela Capes, posteriormente sobre os mestrados e doutorados a distância no exterior e finalmente
as conclusões. As discussões e análises realizadas deram base para criação da
Portaria nº 275, de 18 de dezembro de 2018, que dispõe sobre os programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu na modalidade de educação a distância. Após
publicação da portaria, diversas sugestões chegaram à Capes, que convocou
novamente o GT com o objetivo de realizar alguns ajustes frente às sugestões
que foram acatadas. Assim, foi publicada a Portaria nº 90, de 24 de abril de
2019, revogando a anterior.
Segundo a representante do Conif, Vanessa Battestin, em matéria concedida
à Folha de São Paulo, essa portaria significa a possibilidade de levar cursos
de mestrado e doutorado a diferentes contextos e realidades geográficas e
sociais, inclusive de forma associativa com outras instituições do Brasil e do
Exterior, o que é um grande marco em nosso país (BATTESTIN, 2019).

8. Resultado do
GT: Proposta de
Regulamentação dos programas de Pós-graduação
Stricto Sensu na modalidade a distância, que gerou a
portaria Portaria No 90 de
24 de abril de 2019.
O relatório está disponível em: http://bit.ly/
GTCapes2018.

Diretrizes para EaD da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
1.Histórico

A Figura 7 traz a capa do relatório gerado pelo GT e a página inicial da portaria no 90, de 24 de abril de 2019. O relatório completo está disponível em:
http://bit.ly/GTCapes2018. A portaria pode ser acessada no Diário Oficial da
União em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-nº-90-de-24-de-abrilde-2019-85342005.
Figura 7 – Relatório Final do GT de Pós-Graduação Stricto Sensu a distância – CAPES 2018,
Portaria nº 90/2019.

Fonte: GT de Pós-Graduação Stricto Sensu a distância – CAPES 2018.
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Foto: Entrega do relatório final do GT da Pós Stricto Sensu a Distância para o presidente da
Capes.

Fonte: Capes, 2018. Disponível em: https://www.capes.gov.br/36-noticias/9273-documento-orienta-pos-graduacao-stricto-sensu-a-distancia.

1.7. GT de Referenciais de Qualidade da
Educação Superior a distância – SESU 2018
Em 2018 foi instituído, por meio da Portaria nº 50, de 3 de julho de 2018, o
Grupo de Trabalho com a finalidade de atualizar e produzir proposta de Referenciais de Qualidade da Educação Superior a Distância, em que o Conif era
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membro, tendo como representante Vanessa Battestin (IFES). O GT tinha ainda representantes da Secretaria de Educação Superior – SESu; da Secretaria
de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES; da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; do Conselho Nacional de Educação – CNE; da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES; da ABED; da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais – ABRUEM; do
Fórum da Entidades Representativas do Ensino Superior Particular, da ABRUC,
da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil – ANEC, da ABMES;
da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas – ABIEE; da
Associação Brasileira de Mantenedoras de Faculdades – ABRAFI; da Associação Nacional de Centros Universitários – ANACEU; da Associação Nacional
das Universidades Particulares – ANUP; do Fórum Nacional de Pró-Reitores
de Graduação – ForGRAD; e 2 (dois) especialistas em educação.
O GT teve atuação presencial e a distância, entretanto, os trabalhos não finalizaram e não tiveram continuidade após a mudança do governo. Desta forma,
os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância continuam
sendo os de 2007.

1.8. GT de Institucionalização da EaD – FDE/
Conif 2018/2019
Em 2018, o FDE/Conif dá continuidade aos trabalhos do GT de 2016/2017,
por meio de um novo GT de Institucionalização da EaD, que se encontra em
andamento. O GT é coordenado por Giovane José da Silva – Pró-reitor de Ensino (IF Sul de Minas) e Vanessa Battestin – ex-Diretora do Cefor (IFES), tendo
ainda como membros: Miguel Zamberlan – ex-Diretor de EaD (IFRO); Simone
dos Santos – Coordenadora de EaD (IFMA); Mary Roberta Meira Marinho –

31

Diretrizes para EaD da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
1.Histórico

Pró-Reitora de Ensino (IFPB); Alex Paulino de Oliveira – Diretor do campus
EaD (IFRN) (in memorian); Luis Otoni Meirelles Ribeiro – ex-Diretor do Depto
de EaD (IFSul); Rute Nogueira de Morais Bicalho – Diretora de EaD (IFB); Érico
de Avila Madruga – Diretor Cerfead (IFSC); Agamenon Henrique de Carvalho
Tavares – Pró-reitor de Ensino (IFRN); Joseany Rodrigues Cruz – Coordenadora de EaD (IF Goiano); e Carlos Câmara – Pró-reitor de Ensino (IFMT).
Os resultados esperados para este GT são:
• Retrato da Institucionalização da EaD 2018/2019;
• Análise legislações EaD;
• Portal EaD do Conif;
• Orientações EaD para alinhamento Conif;
• Diretrizes para a EaD Rede Federal;
• Fomento híbrido;
• Indicadores.
O primeiro resultado já foi finalizado e consta no Capítulo 3 deste e-book; o segundo resultado (Análise legislações EaD) também já foi finalizado e constará
em um e-book próprio; as “Orientações EaD para alinhamento Conif” já foram
realizadas por meio de uma apresentação, com orientações, alinhamentos e
dados consolidados da Rede; a construção do “Portal EaD do Conif” está em
andamento; as “Diretrizes para a EaD Rede Federal” tratam-se dos e-books
que estão sendo gerados para a Rede Federal, de que o presente trabalho faz
parte; os dois últimos itens ainda não foram iniciados.
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Fotos: GT de Institucionalização da EaD e outros gestores em reuniões de trabalho.

Fonte: GT de Institucionalização da UAB Capes, 2017.
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2. Retrato da
Institucionalização da
EaD Rede Federal – 2016
O GT de Institucionalização da EaD do FDE/Conif enviou, em julho de 2016,
uma pesquisa a todas as instituições que integram a Rede Federal, por meio
de um formulário web9, com o objetivo de identificar a situação da institucionalização da EaD nas instituições. As perguntas versavam sobre: estrutura
física e humana dos núcleos gestores de EaD, gestão de recursos financeiros,
metodologias e esforço docente.
Das 41 instituições que compõem a Rede Federal, 38 responderam à pesquisa
(93%), a saber: IF Goiano, IFF, If Sul de Minas, IFRS, IFPR, IFPE, IFES, IFAP, IFRO,
IFPA, IF Baiano, IFSC, IFPB, IFMS, IFAM, IFNMG, IFPI, IFMA, IF Sertão Pernambucano, IFRR, IFTO, IFSP, IFCE, IFAL, IF Sul Rio-grandense, IF Farroupilha, UFPI,
IF Sudeste de MG, IFGO, IFRN, IFAC, IFC, IFMG, IFBA. Trata-se de um retrato
bastante significativo, aproximando-se do que Gil (2002, p. 51), define como
Censo: “quando o levantamento recolhe informações de todos os integrantes
do universo pesquisado”. A seguir são apresentadas as perguntas da pesquisa
e os respectivos resultados e análises (BATTESTIN et. al, 2018; 2019).

9. Acesso em: https://
goo.gl/forms/v3ktHrc8BEEmRoMU2.
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Estrutura Organizacional
(1) Tipo de estrutura da unidade que gerencia as ações
de EaD
O objetivo aqui foi identificar como estavam estruturados os núcleos que gerem a EaD nas instituições do ponto de vista da estrutura organizacional. Os
resultados (Gráfico 1) mostram que são: um campus, cinco Centros de Referência, 21 diretorias, sete coordenações, quatro são outros tipos.
O único núcleo gestor de EaD que funciona como campus é o do Instituto Federal de Rondônia (IFRO). Porém, é válido destacar que, apesar de ter a função
de gestor de EaD, trata-se de um campus convencional que precisa cumprir
as mesmas metas que um outro campus, inclusive com a oferta de cursos
presenciais. O Ministério da Educação ainda não autorizou até o presente momento nenhum campus para atuar exclusivamente com oferta de cursos EaD.
Gráfico 1: Classificação da estrutura dos Núcleos Gestores de EaD na RFEPT
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(2) Localização, na estrutura organizacional, da unidade
de EaD
O objetivo aqui foi identificar o grau de autonomia da unidade que gere a EaD
ou a que estrutura está subordinada. Como se pode ver no Gráfico 2, a maioria
é subordinada à Pró-reitoria de Ensino (61%) ou à Reitoria (37%). A unidade
com maior autonomia é o campus e, ainda que os campi também sejam subordinados à Reitoria, tem maior grau de independência.
O fato da maioria estar subordinada à Pró-reitoria de Ensino demonstra que
muitas instituições concebem a EaD como diretamente ligada ao ensino e distante de outras vertentes como a pesquisa, a extensão e o desenvolvimento
institucional. Porém, 37% já ampliaram essa visão e subordinaram seus núcleos gestores diretamente à Reitoria.
Gráfico 2: Vínculo administrativo dos Núcleos Gestores de EaD no organograma
institucional
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(3) Estrutura Física da unidade de EaD (mais de uma
resposta possível)
Esta pergunta visou a identificar como o núcleo gestor de EaD estava estruturado fisicamente e quão independente era de outras estruturas físicas. A partir
do Quadro 1, pode-se perceber que apenas dois Núcleos Gestores têm sede
própria e exclusiva, nove estão em local exclusivo, porém alugado ou cedido,
e os demais estão em local compartilhado (campus ou Reitoria). O resultado
demonstra, ainda, uma grande dependência de outros setores da instituição.
Quadro 1: Sede dos Núcleos Gestores de EaD

Opções

Respostas

Em local exclusivo (sede própria)

2 (5,3%)

Em local exclusivo (alugado)

9 (23,7%)

Em local compartilhado com a Reitoria

20 (52,6%)

Em local compartilhado com um outro campus

7 (18,4%)

Outros

5 (13,2%)

(4) Estrutura física de EaD nos campi
Conforme Quadro 2, das 38 instituições respondentes, 29 usam alguns dos
seus campi como polos e 19 possuem algum tipo de estrutura de EaD em
alguns campi. Esse resultado revela um elemento importante no processo de
institucionalização da EaD, uma vez que as unidades acadêmicas constituídas
como polo de apoio presencial, geralmente, apresentam uma infraestrutura
mais adequada do que os polos mantidos por outras instâncias. Além disso, a
equipe de pessoal disponível nas unidades-polo propicia a integração entre as
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unidades acadêmicas e, consequentemente, favorece a execução dos cursos
com o aproveitamento da equipe de professores e técnico-administrativos e a
redução de custos com deslocamentos. Ainda há que se destacar que a cultura da EaD se difunde nos campi, tornando-se uma cultura institucional.
Quadro 2: Estrutura de Polo ou de apoio à EaD instalados nos campi da instituição
Opções

Respostas

Estruturas de Polo de apoio presencial em alguns campi

16( 42,1%)

Estruturas de Polo de apoio presencial em todos os campi

13 (34,2%)

Estruturas de apoio à EaD em alguns campi

15 (39,5%)

Estruturas de apoio à EaD em todos os campi

4 (10,5%)

Não possui

1 (2,6%)

(5) Caracterização do tipo de fomento na oferta de
cursos EaD
A partir do Gráfico 3, observa-se que a maioria das instituições oferta cursos
pela Rede e-Tec (33), 13 ofertam pela UAB e 11 ofertam cursos sem fomento
externo10. Esse resultado aponta para as primeiras experiências de institucionalização da EaD na Rede. Além disso, seis núcleos gestores de EaD, que são
unidades acadêmicas, oferecem não apenas cursos a distância, mas também
cursos presenciais, o que demonstra um caminho no sentido da educação híbrida, como preconiza Bacich e Moran (2015).

10. Em 2016, 11 das 38
instituições da Rede que
participaram da pesquisa
(29%), ofertavam cursos
sem fomento externo (totalmente institucionalizado)
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Gráfico 3: Caracterização do fomento na oferta de cursos

(6) Quantidade de cursos a distância por tipo e nível
ofertados pela instituição
Como se pode observar no Gráfico 4, há concentração maior de oferta de cursos técnicos, Pós-graduações Lato Sensu e FIC a distância. No tocante à oferta
de cursos técnicos, o resultado apresentado está alinhado com a característica das instituições da Rede, cuja lei de criação (Lei 11892/2008), em seu artigo oitavo, preconiza que a oferta mínima deste tipo de curso seja 50% do total
de vagas ofertadas pela instituição (BRASIL, 2008). A quantidade de cursos
FIC indica uma tendência atual de oferta de cursos de curta duração, inclusive
cursos MOOC (Massive Open Online Course), para atender a demandas pontuais
e específicas. Vê-se, porém, que é preciso expandir em outros tipos e níveis,
como por exemplo nas Pós-graduações Stricto Sensu.
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Gráfico 4: Demonstrativo do número de cursos ofertados por tipo e nível.

(7) Responsabilidade pela oferta de cursos de EaD
Conforme demonstrado no Gráfico 5, em seis instituições a oferta de cursos a
distância ocorre exclusivamente nos campi, em oito instituições a oferta dos
cursos concentra-se na unidade gestora de EaD, e na grande maioria (24 instituições) a oferta ocorre tanto nos campi quanto na unidade gestora de EaD.
Apesar de se tratar de uma escolha da instituição, considera-se que o fato da
maioria adotar11 uma possibilidade mais aberta de responsabilidade de oferta
oportuniza a maior expansão da EaD.
Gráfico 5: Unidades acadêmicas ofertantes dos cursos EaD na Rede EPT.

11. Maior parte das
instituições da Rede (61%)
possuíam em 2016 oferta
de curso tanto pelos campi
como pela unidade gestora
de EaD.
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(8) Profissionais do quadro efetivo que atuam na
unidade de gestão da EaD
Uma das características do processo de institucionalização é a alocação de
servidores efetivos nos processos e fluxos correspondente às ações de educação a distância. O Gráfico 6 apresenta os resultados de alguns dos perfis
profissionais envolvidos com a EaD. Como se pode verificar, ainda é incipiente
a alocação de profissionais efetivos para atividades inerentes à EaD, havendo
maior expressão nos pedagogos e técnicos em assuntos educacionais. Destaca-se que estes profissionais, em geral, já fazem parte do quadro das instituições, não sendo necessário realizar concurso específico. Por outro lado,
profissionais tais como designers educacionais e diagramadores exigem novas contratações e mesmo novos cargos, o que torna menos comuns encontrar-se tais profissionais nas instituições.
Gráfico 6: Profissionais do quadro efetivo que atuam na unidade de gestão de EaD
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(9) Quantidade de funções destinadas à unidade gestora
de EaD
As funções possibilitam, no processo de institucionalização da EaD, estruturar um organograma das suas unidades gestoras condizente com as ações
relativas à EaD, em particular as necessárias para o bom desenvolvimento na
oferta de cursos. Todavia, da mesma forma que no item anterior, ainda são
poucas as funções destinadas a esta finalidade, havendo predominância de
uma única CD3, em geral destinada ao gestor do núcleo. Apenas uma instituição possui CD2 (IFRO, que é campus), as demais funções na Rede Federal são
divididas conforme segue: 24 possuem CD3, 12 possuem CD4, 18 possuem
FG1, 16 possuem FG2 e 03 possuem FG4.
Gráfico 7: Quantidade de funções destinadas a unidade de EaD

(10) Distribuição de recursos humanos
No Gráfico 8 se pode verificar como é distribuída a quantidade de servidores
efetivos, bolsistas e estagiários atuando nos núcleos gestores de EaD e nos
polos nos campi.
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Ao se considerar o processo de institucionalização, é possível observar que
existem duas instituições que não possuem servidores efetivos no núcleo
gestor de EaD, o que compromete este processo. Nas demais, 17 possuem
até cinco, nove possuem entre 6 e 10, cinco possuem entre 11 e 20 e quatro
possuem mais de 20 servidores efetivos.
Com relação aos polos, 16 instituições possuem até 05 servidores efetivos, o
que corrobora com o Gráfico 5, no qual se pode observar que as ofertas ocorrem em geral tanto na unidade EaD como nos polos. O resultado mostra que
o envolvimento de servidores efetivos nos polos contribui para o processo de
oferta de cursos institucionalizados.
Gráfico 8: Distribuição de recursos humanos
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(11) Registro das matrículas dos alunos de EaD (mais de
uma resposta possível)
Com relação às matrículas, percebe-se que a maioria (82%) é realizada no
campus ofertante. Porém, os núcleos gestores de EaD que são unidades acadêmicas também possuem matrículas de alunos e há ainda outras formas de
matrículas, como nos polos. É importante destacar que o local do registro de
matrícula impacta na destinação do recurso na matriz orçamentária.
Gráfico 9: Registro das matrículas dos alunos EaD

(12) Gestão de recursos financeiros dos cursos (mais de
uma resposta possível)
Percebe-se que, na maioria das instituições, o núcleo gestor de EaD gerencia
apenas os recursos de seus próprios cursos, ficando a gestão dos demais com
os campi ofertantes. Entretanto, como demonstrado no Quadro 3, uma vez
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que a instituição poderia marcar mais de uma opção, também existem modelos mistos, podendo-se perceber que o formato de oferta (própria ou com
fomento) influencia na forma de gestão de recursos.
Quadro 3: Gestão dos recursos financeiros dos cursos
Opções

Respostas

A unidade de EaD gerencia os recursos de seus cursos próprios com e sem fomento
externo

22 (57,9%)

A unidade de EaD gerencia os recursos de totos dos cursos a distância com fomento da
instituição. Os cursos sem fomento são gerenciados pelos campi

10 (26,3%)

A unidade de EaD gerencia os recursos de totos da instituição sem fomento externo

5 (13,2%)

Os campi gerenciam os recursos de seus cursos a distância com e sem fomento externo 14 (36,8%)

Metodologia
(13) Serviços prestados pela unidade de EaD (mais de
uma resposta possível)
Os serviços mais comumente prestados pelo núcleo gestor de EaD à instituição são com relação à administração do Ambiente Virtual de Aprendizagem
(90%) e à produção de materiais (vídeos, salas no AVA e outros materiais didáticos). No Quadro 4 são apresentados os resultados de forma mais completa.
Quadro 4: Gestão dos recursos financeiros dos cursos
Opção
Administração AVA e outros
softwares

Resposta
34 (89,5%)

Opção
Apoio aos 20% cursos
presenciais

Resposta
23 (60,5%)
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Produção de softwares
educativos e OA

14 (36,8%)

Apoio ao uso de tecnologias na
Educação

30 (78,9%)

Produção de videoaula e outros
vídeos

25 (65,8%)

Apio na elaboração de projetos
de cursos EaD

31 (81,6%)

Produção de material didático

25 (65,8%)

Atividades de Pesquisa

20 (52,6%)

Produção de salas para AVA

28 (68,4%)

Atividades de Extensão

12 (31,6%)

Transmissão ao vivo

9 (23,7%)

Estúdio de ravação

23 (60,5%)

Ofertas de cursos

26 (68,4%)

Outros

6 (15,8%)

(14) Profissionais que atuam nos cursos a distância que
não possuem fomento externo (mais de uma resposta
possível)
A equipe de um curso sem fomento externo é muitas vezes diferenciada
quando comparada a um curso com fomento externo, havendo neste preponderância de coordenadores de curso, pedagogos e professores conteudistas,
como se pode observar no Quadro 5. Profissionais como coordenador de tutoria, tutor presencial e de laboratório e designer educacional são pouco citados.
Quadro 5: Profissionais que atuam nos cursos a distância sem fomento externo
Opções

Resposta

Coordenador de Curso

12 (48%)

Coordenador de Tutoria

2 (8%)

Coordenador de Polo

4 (16%)

Coordenador de TCC

1 (4%)
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Professor Conteudista

7 (28%)

Professor Formador

11 (44%)

Tutor Presencial

2 (8%)

Tutor a Distância

7 (28%)

Tutor de laboratório

2 (8%)

Pedagogo
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14 (56%)

Designer Educacional

1 (4%)

Secretário de Curso

9 (36%)

Outros

6 (24%)

(15) Em quantos polos, em média, um curso sem fomento
externo é ofertado?
(35 respostas)
O Quadro 6 permite uma compreensão sobre os desafios do processo de institucionalização da EaD. Pode ser observado que 23% das instituições ofertam cursos com fomento próprio em apenas um polo12, situação a qual está
relacionada à dificuldade de alocar servidores efetivos nos polos ou unidades
de gestão, em especial os profissionais que assumem a atividade de tutoria e
que têm seu vínculo com o polo. Pelas características de oferta de um curso e
dos arranjos produtivos locais, a atividade de tutoria torna-se sazonal, dificultando alocar servidores efetivos.

12. Cursos sem fomento externo em geral são
ofertados em um número
reduzido de polos.
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Quadro 6: Polos em que são ofertados cursos sem fomento externo
Opção

Respostas

Apenas 1

8 (22,9%)

Entre 2 e 3

2 (5,7%)

Entre 4 e 5

2 (5,7%)

Entre 6 e 10

1 (2,9%)

Acima de 10

2 (5,7%)

Não se aplica

19 (54,3%)

Outros

1 (2,9%)

Muito variável

Esforço Docente
(16) Possui resolução que define o esforço docente para
EaD? (36 respostas)
O Gráfico 10 demonstra quantas instituições possuem resolução que define
o esforço docente para EaD. Das instituições respondentes, 76% ainda não
possuem regulamentação interna sobre atividades de EaD. Este baixo grau
de regulamentação demonstra o estado incipiente de institucionalização da
EaD na Rede, uma vez que a instituição ainda não reconhece, nas atribuições
docentes regulares, as atividades de EaD. Isso dificulta enormemente a oferta
de cursos sem fomento externo.
Neste item do questionário também constava a solicitação para que as instituições enviassem a resolução existente para o GT. Destas, cinco instituições
enviaram seus regulamentos: IFES, IFRO, IF Goiano, IFRN, IFNMG.
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Gráfico 10: Resolução para esforço doente para EaD

(17) Qual a atual relação aluno/professor formador para
cursos com fomento externo? (32 respostas)
Em razão da oferta de cursos com fomento externo permitir flexibilidade de
expansão com um maior número de polos, por meio da contratação de bolsistas, percebe-se que a relação aluno X professor dos cursos a distância com
fomento externo é maior que 20 na maior parte das instituições.
Gráfico 11: Relação aluno/professor formador para cursos com fomento externo
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(18) Qual a atual relação aluno/professor formador para
cursos sem fomento externo? (22 respostas)
No Gráfico 12, pode-se observar que nos cursos sem fomento externo aparece um número significativo de instituições (41%) em que essa relação é menor
que 20, uma vez que a oferta ocorre para um quantitativo menor de estudantes. Isso parece decorrer da dificuldade de alocar docentes para atuar com a
tutoria, dada sua situação sazonal.
Gráfico 12: Relação aluno/professor formador para cursos sem fomento externo

(19) Qual a relação aluno/tutor a distância utilizada
na instituição para cursos sem fomento externo? (24
respostas)
Com relação ao atendimento de alunos pelos tutores ou pelos próprios professores em cursos sem fomento externo, dado apresentado no Gráfico 13,
percebe-se que em apenas 12,5% das instituições um tutor atende mais que
50 alunos, estando a maioria delas com esse número abaixo de 50. Este dado
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reforça que, além das instituições da Rede estarem caminhando para institucionalizar a EaD, elas o fazem também preocupadas em manter a qualidade
de seus cursos, neste caso específico, mantendo um atendimento adequado
aos estudantes. Isso, pois um número muito grande de alunos por tutor implicaria perda nesta qualidade de atendimento, ainda que isso seja possível para
determinados níveis e tipos de cursos.
Gráfico 13: Relação aluno/tutor a distância para cursos sem fomento externo

Na Tabela 3 é apresentado um resumo de informações relevantes da pesquisa. Como se pode observar, o grau de institucionalização da EaD nas instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica é
muito distinto, tendo desde instituições incipientes neste processo, várias em
situação mediana e algumas poucas bem mais avançadas, com boa quantidade de administrativos e docentes efetivos e oferta de cursos a distância sem
fomento externo.
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Tabela 3: Parte dos resultados da pesquisa realizada com a Rede Federal em julho de 2016.
Tipo de estrutura

1 campus, 5 Centros de Referência, 21 diretorias, 7 coordenações,
4 outros. Maioria (23) subordinada à Pró-reitoria de Ensino.

Estrutura Física

2 com sede própria e exclusiva, 9 em local exclusivo alugado ou
cedido, demais em local compartilhado (campus ou Reitoria).

Estrutura de EaD nos campi

29 usam alguns campi como polos; 19 possuem estrutura de EaD
em alguns campi.

Administrativos efetivos

2 instituições não têm, 17 têm até 5, nove têm entre 6 e 10, cinco
têm entre 11 e 20 e apenas quatro possuem mais de 20.

Docentes efetivos

apenas 11 instituições possuem.

Funções

CD2 (1 instituição), CD3 (23), CD4 (12), FG1 (17), FG2 (16).

Cursos

33 instituições possuem cursos da e-Tec, 13 possuem cursos da
UAB, 11 possuem cursos sem fomento, 6 núcleos gestores de EaD
também possuem cursos presenciais.

Formato de oferta

6 (nos campi), 8 (na unidade de EaD), 24 em ambos.
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3. Retrato da
Institucionalização da
EaD Rede Federal – 2018
Para traçar o retrato da institucionalização da EaD nas unidades da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, o Grupo de Trabalho EaD do
FDE/Conif de 2018/2019 criou um formulário a ser respondido pelos gestores
EaD das instituições, com base no questionário elaborado, em 2016, pelo GT
anterior e com outros novos questionamentos. Por meio da ferramenta web
Google Formulário, o instrumento foi elaborado contendo 79 itens de resposta sobre os mais diversos pontos do processo de institucionalização da EaD.
As perguntas, em sua maioria, contemplavam respostas objetivas pré-determinadas, dentre as quais os respondentes precisavam apenas selecionar a
que melhor lhe convinha. Em menor número, foram elaboradas perguntas que
sugeriam respostas discursivas.
Para que os gestores de EaD das unidades da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica tivessem acesso ao instrumento, e-mails contendo
o seu link foram enviados para os gestores máximos dessas instituições informando a motivação e a necessidade de preenchimento dos dados. O link
também foi enviado diretamente aos gestores de EaD por meio do grupo de
WhatsApp do qual participam.
Das 41 instituições elegíveis para responder ao questionário, até o dia 30 de
setembro de 2018, data estipulada para finalizar o seu preenchimento, 37 instituições (90%) lançaram dados, constituindo a amostra deste levantamento.
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Tais instituições foram: IFPB, IF Goiano, IF Sudeste de MG, IFMT, IFTO, IFMG,
Colégio Pedro II, IFB, IFAL, IFBA, IFTM, IF Farroupilha, IFRR, IFAC, IFMS, IFF,
IFSC, IFAP, IFG, IFRS, IFPI, IFRO, IFSul, IFAM, IFRJ, IFPR, IFES, IFPA, IFMA, IFCE,
IFSP, IFC, IF Sertão Pernambucano, IF Sul MG, IFPE, IFNMG, IFRN.
Para proceder à análise dos dados coletados, tornou-se necessário realizar a
sumarização dos mesmos, cujo objetivo foi organizá-los de acordo com sua
qualificação. Por meio de técnicas como a da estatística descritiva, destinada
a dados numéricos e de texto discretos; e da análise de conteúdo, para dados
de textos obtidos nas questões discursivas, foi possível extrair informações
importantes com vistas às primeiras conclusões a respeito do levantamento.
É importante destacar, ainda, que, sempre que foi possível, as análises realizadas também foram comparativas com relação aos resultados do levantamento anterior, apresentado no Capítulo 2, visando a identificar, especialmente, os avanços em relação ao processo de institucionalização da EaD na Rede
Federal.
A seguir, são apresentadas as perguntas da pesquisa e os respectivos resultados e análises realizados. Outras informações estão disponíveis no documento completo.

(1) Modelos e metodologias utilizados para oferta de
cursos EaD institucionalizados
O GT de institucionalização da EaD do FDE/Conif de 2018 elaborou, como
parte de seus trabalhos, um documento com sugestões de modelos e metodologias para cursos sem fomento externo. Desta forma, esta questão foi
elaborada com base nos cinco itens definidos e uma última opção para os que
não possuem cursos institucionalizados ou usam outro modelo. Os resultados
estão disponíveis na Tabela 4.
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Tabela 4 - Lista os modelos/metodologias
Modelo e metodologias utilizadas para ofertas de cursos EaD
institucionalizados

Frequência

Utiliza principalmente o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com atividades e
avaliações a distância e presenciais. Alguns docentes planejam disciplinas e outros
realizam apenas a mediação pedagógica, com apoio presencial nos polos.

26

Disciplinas a distância em cursos presenciais. Pode ser uma disciplina inteira em um curso
presencial, pode ser parcial, pode ser apenas apoio, pode ser, ainda, uma disciplina a
distância comum a vários cursos.

15

Utiliza principalmente o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com atividades e
avaliações a distância e presenciais, docência coletiva ou compartilhada, sem apoio
presencial pedagógico nos polos.

15

Não possui atividades e atendimentos presenciais, respeitada a legislação. Baseia-se em
ambientes virtuais de aprendizagem ou ambientes específicos para cursos MOOC.

7

Utiliza principalmente a transmissão de aulas online, complementadas com recursos
disponibilizados no AVA, com atividades e avaliações a distância e presenciais.

5

Nenhum deles ou não se aplica.

4

Fonte: Elaborado pelo GT de EaD do Conif/FDE 2018.

É possível observar que a maior parte das instituições segue um modelo em
que a estrutura de oferta é similar entre cursos que possuem e que não possuem fomento, uma vez que durante o processo de adaptação muitas vezes a
base utilizada é dos processos existentes.
Outro destaque é que 15 instituições ofertam disciplinas em EaD nos cursos
presenciais13. Este é um importante passo da institucionalização da EaD, uma
vez que ela deixa de ser vista de forma dissociada do presencial e passa a estar incorporada a ele.

13. 15 das 37 instituições
respondentes (41%) ofertam disciplinas em EaD nos
cursos presenciais, o que
é um importante passo da
institucionalização.

Diretrizes para EaD da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
3. Retrato da Institucionalização da EaD Rede Federal – 2018

(2) Utilização e adaptação dos modelos e metodologias
para os cursos institucionalizados
De acordo com as respostas, algumas instituições parecem investir fortemente na utilização do AVA como meio de capacitação de servidores, principalmente dos que vão atuar na própria EaD. Em alguns casos, os servidores
capacitados pertencem ao quadro efetivo das instituições e são oriundos de
vários campi. Há registro, também, de professor voluntário atuando na EaD.
Quanto à atuação, parece haver, por parte de algumas instituições, a orientação do professor atuar na mediação presencial e a distância, conforme definições no Regulamento das Atividades Docentes (RAD).
Quanto ao modelo de funcionamento de cursos EaD, algumas instituições parecem aproveitar a expertise obtida com a oferta de cursos fomentados para
executar cursos institucionalizados. Isso pode permitir o surgimento de situações diferenciadas, como o investimento em cursos massivos, por meio dos
MOOCs. Ao mesmo tempo em que há instituições que mantém cursos com
esforço próprio, há instituições que não iniciaram a institucionalização da EaD
ou estão em processo de planejamento da oferta de cursos institucionalizados. Há, ainda, instituições que atuam com o financiamento parcial de suas
ofertas.
Algumas instituições parecem privilegiar em seus projetos pedagógicos os
momentos presenciais, tanto nos cursos superiores quanto nos cursos técnicos, ao passo que outras procuram definir a metodologia de funcionamento
de seus cursos EaD de acordo ou ao longo da oferta.
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(3) Ocorrência de atividades e avaliações em cursos a
distância SEM fomento externo
Na Tabela 5, as instituições respondentes indicaram como as atividades e
avaliações ocorrem nos cursos a distância mantidos sem fomento.
Tabela 5 – Lista as ocorrências de Atividades e Avaliações em cursos EaD SEM fomento
Atividade/Avaliação

Frequência

Professor da disciplina desloca-se ao polo presencial para realização das atividades

15

O tutor presencial (caso haja) realiza essas atividades no polo

11

Não realiza/não aplica

9

O tutor a distância da disciplina (caso haja) desloca-se ao polo presencial para realização
dessas atividades

8

Outro profissional da instituição realiza essas atividades no polo

8

Avaliação do curso realizada apenas online

1

Atuação do tutor depende da localização do polo

1

Apenas TCC é ministrada presencialmente

1

Fonte: Elaborado pelo GT de EaD do Conif/FDE 2018.

O item mais citado foi o deslocamento do professor da disciplina ao polo
presencial. Possivelmente, sejam casos em que não haja tutores presenciais
e o próprio professor assume as atividades de professor e tutor (mediação
pedagógica). Entretanto, vale observar que o deslocamento envolve custos
relativos a diárias e passagens e que não há amparo legal para exigir este
deslocamento dos professores. Desta forma, pode-se evidenciar situações
em que, na oferta dos cursos, os polos sejam na própria instituição ou em
campi próximos.
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Observa-se que, no tocante ao item “o tutor presencial (caso haja) realiza essas atividades no polo”, a oferta institucionalizada em município onde não há
campus pode ser subsidiada por convênio entre a instituição ofertante e a
gestão municipal ou estadual, com a cessão de profissionais para atuar nas
atividades de tutoria presencial.

(4) Número médio de alunos em curso EaD sem fomento
atendido por um professor mediador (tutor)
O levantamento questionou as instituições respondentes a respeito do número médio de estudantes que eram atendidos por um professor, no papel de
mediador (tutor), nos diversos cursos ofertados. As respostas foram organizadas na Tabela 6.
Tabela 6 - Lista os Tipos de Cursos ofertados pela Unidade Gestora de EaD
Número médio de alunos atendidos por um tutor
Cursos

Até 20

De 21 a De 36 a De 51 a
35
50
100

Entre
100 e
300

Acima
de 300

TOTAL

FIC

2

3

11

5

0

0

20

Técnico

0

2

13

3

0

0

17

Graduação

0

1

10

0

1

0

12

Pós-Graduação

1

5

8

1

1

0

15

Fonte: Elaborado pelo GT de EaD do Conif/FDE 2018.

É importante refletir que as turmas de EaD apresentadas têm, em média, de
36 a 50 alunos, o que se assemelha a uma turma do presencial. Nesse sentido, é preciso garantir a mesma carga horária de atendimento semanal para
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cada turma de tutoria, como ocorre nas turmas presenciais, com vistas a preservar a qualidade dos cursos ofertados.
Outro ponto observado pelo GT diz respeito à questão financeira envolvida
no processo de registro e matriz orçamentária da Rede. É importante destacar que, atualmente, a Matriz Orçamentária da Rede Federal de Educação
Profissional leva em conta o número de alunos de cada instituição. Portanto,
situações como onde o aluno está matriculado, quem gerencia o recurso destinado a EaD ou se a instituição segue o padrão Conif quanto à distribuição
dos recursos merecem atenção.

(5) Localização do registro de matrículas dos alunos EaD
Na Tabela 7, os dados foram compilados de acordo com as informações referentes à localização das matrículas dos estudantes em EaD.
Tabela 7 - Alocação dos registros de matrículas dos estudantes EaD na instituição
Localização das matrículas dos Estudantes EaD

Frequência

Nos campi ofertantes

30 (54,55%)

Na unidade gestora

15 (27,27%)

Nos campi que são polos de apoio presencial

10 (18,18%)

Fonte: Elaborado pelo GT de EaD do Conif/FDE 2018.

Percebe-se que a maioria das matrículas ocorre nos campi ofertantes (54,55%).
Porém, os núcleos gestores de EaD que são unidades acadêmicas também
possuem matrículas de alunos e há, ainda, outras formas de matrículas, como
nos polos. Lembrando que, na Rede Federal, o local do registro de matrícula
impacta na destinação do recurso na matriz orçamentária.
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(6) Gerência dos recursos financeiros dos cursos a
Distância
Sobre a gerência dos recursos financeiros dos cursos em EaD ofertados pelas
instituições, o levantamento procurou determinar quem o realizava. As respostas podem ser vistas na Tabela 8, que descrevem os dados referentes às
linhas 70 a 73 do Quadro 1.
Tabela 8 - Quantidade de Cursos, em diversos níveis, ofertados pela Instituição.
Cursos

Unidade
Gestora EaD

Campus
Ofertante

TOTAL

Com fomento externo ofertados
pela unidade gestora de EaD.

33

4

37

Institucionalizados ofertados pela
unidade gestora de EaD.

26

11

37

Com fomento externo ofertados
pelos campi.

21

16

37

Institucionalizados ofertados pelos
campi.

10

27

37

Fonte: Elaborado pelo GT de EaD do Conif/FDE 2018.

Observa-se que há uma predominância da gestão de recursos financeiros de
cursos a distância, pela Unidade Gestora da EaD, para cursos com fomento.
No caso de cursos sem fomento, a predominância da gestão é do ofertante,
seja ele a unidade gestora ou os campi.
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(7) Distribuição dos recursos da Matriz Conif
Na Tabela 9, as instituições mostram como distribuem os recursos. Pode-se
observar que 70,27% das instituições seguem a distribuição do Conif e 29,73%
possuem regras complementares, descritas no item seguinte.
Tabela 9 - Lista como se dá a distribuição dos recursos da Matriz Conif para estudantes EaD
Procedimento

Frequência

Percentual

Apenas segue a distribuição do Conif

26

70,27

Possui regras próprias ou complementares

11

29,73

TOTAL

37

100,00

Fonte: Elaborado pelo GT de EaD do Conif/FDE 2018.

Na matriz Conif, o recurso é calculado com base na quantidade de alunos em
EaD. No caso do recurso de custeio, nos cursos com fomento externo, o aluno
representa 25% em relação ao valor do aluno presencial, uma vez que o fomento externo cobre boa parte das despesas dos cursos (como professores,
tutores, pedagogo, etc.), mas não outras (como pessoal da secretaria acadêmica, biblioteca, assistência estudantil, etc.). Já para cursos institucionalizados, o aluno representa 80% em relação ao valor do aluno presencial, uma vez
que, ainda que haja certa economia na oferta de um curso a distância, para
cursos institucionalizados cabe à instituição arcar com toda equipe profissional e demais recursos para manutenção dos cursos.
Com base neste cálculo, é feita, na matriz Conif, a seguinte divisão: 10% do
recurso é dividido linearmente a todas as instituições da Rede e tem como
destino os núcleos gestores de EaD. Além disso, os que são também unidades
acadêmicas contam com recursos advindos de seus cursos. Porém, com ex-
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ceção das duas instituições da Rede que são campus e campus avançado, os
demais, por não terem essa estrutura, muitas vezes, não possuem subsídios
suficientes para se manterem. Desta forma, algumas instituições adotam formas alternativas de distribuição.

(8) Regras próprias ou complementares para distribuição
dos recursos Conif
As instituições puderam descrever, quando era o caso, suas regras próprias
para distribuição dos recursos da Matriz Conif, como exemplificadas abaixo.
Estará em votação no CODIR/CONSUP o modelo de distribuição 20%
Unidade Gestora/ 40% Campus-Polo Matriculantes / 40% Campus
-Unidade Gestora Ofertante do Curso (Geradora). Isto é necessário,
visto que o modelo 10% linear para Reitoria é insuficiente e inadequado frente às necessidades sistêmicas da EAD institucional, precisa rever isto na LOA.
15% vai para a unidade gestora de EaD, 35% para o campus ofertante e 50% rateado entre os campi polos, limitado a 15% por turma/
polo. O que não for utilizado desses 50% fica com o ofertante.
Ainda não está definido, mas a ideia é que parte (30%) dos recursos
recebidos pelos campi em sua matriz orçamentária referentes a alunos EaD sejam descentralizados para o CTEAD.
Foi proposto algo como 10% para unidade gestora de EaD, 50% para
o ofertante e 40% distribuído aos Polos. No entanto, para cursos
com o NDE compartilhado a distribuição seria proporcional entre os
envolvidos. Não está fechado o modelo e ainda há a preocupação
com a distribuição dos indicadores que também influenciam no interesse dos campi.
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Do valor designado pelo Conif, é feita uma análise interna levando
em consideração que temos um centro de referência.

Há casos em que a gestão desses recursos é compartilhada entre unidade
gestora e campus e depende do Plano de Trabalho Anual (PTA). Essa proporção
entre quanto fica com um ente e com outro pode depender do número de estudantes. Em uma instituição, são os campi que oferecem um valor correspondente a uma “pequena parte” não especificada para manter a EaD institucional.

(9) Outras fontes de recursos externos para cursos EaD
O levantamento procurou saber, junto às instituições respondentes, se elas
contavam com outras fontes de recursos externos para custear cursos EaD.
Além dos tradicionais recursos vindos da CAPES (Programa UAB) e MEC-SETEC (Programa PRONATEC e Programa e-TEC), foram citados por mais de uma
instituição que existem projetos específicos financiados diretamente pelo MEC.
Uma instituição também conta com parceria com outras instituições (como
Governo do Estado), enquanto outra mantém suas ações em EaD com recursos próprios. Por fim, nove instituições afirmaram que não possuem recursos
externos para fomento de cursos EaD.

(10) Documentos institucionais que contemplam a EaD
As instituições respondentes também foram inquiridas a dizer quais documentos institucionais que contemplam os processos e ações da EaD. As respostas constam da Tabela 10, com destaque para o PDI e o Regimento da instituição. Mas, é importante, também, observar que várias instituições estão
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realizando ações de institucionalização da EaD por meio de outros documentos, como resoluções para o uso de EaD nos cursos presenciais, regulamentos
dos cursos, regulamentações para tratar do esforço docente para atividades
de EaD, dentre outros.
Tabela 10 - Lista como se dá a distribuição dos recursos da Matriz Conif para estudantes EaD
Documento

Frequência

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

34

Estatuto ou regimento da instituição

27

Resolução que permita o uso de disciplinas a distância em cursos
presenciais

19

Regulamentos de organização didática

19

Resolução de esforço docente (contemplando atuação da EaD na
carga horária de trabalho)

18

Regimento do núcleo gestor de EaD

9

Documentos que tratam de certificação

7

Documentos que tratam a distribuição de recursos orçamentários

4

Outros: Políticas de Formação EaD

1

Outros: Portarias, Notas Técnicas e Resoluções

1

Outros: Resolução para abertura de polos

1

Outros: Regulamento da EaD

1

Outros: Resolução CONSUP sobre o NEAD

1

Fonte: Elaborado pelo GT de EaD do Conif/FDE 2018.
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(11) Indicadores considerados nos cursos EaD
Nesta pergunta, o levantamento procurou determinar, junto às instituições,
quais indicadores são considerados nos cursos em EaD. A discussão fez parte dos trabalhos realizados pelo GT anterior do FDE/Conif, com algumas sugestões sobre quais poderiam contemplar a EaD para os cursos a distância
como um todo e as especificidades dos núcleos gestores de EaD. Porém, o
tema não foi concluído, uma vez que outro GT do Conif estava trabalhando o
tema “indicadores”. Assim, neste questionamento, buscou-se saber como as
instituições estavam trabalhando internamente. As respostas foram bastante
variadas.
Enquanto poucas instituições respondentes não têm definido quais indicadores utilizam em seus cursos, há um grupo delas que indicou usar o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) e os relatórios da Comissão Própria de
Avaliação (CPA) como principais fontes de indicadores para acompanhar os
cursos em EaD.
Embora haja instituições que utilizam o trinômio “Entrada-Permanência-Êxito” e o cálculo do “Aluno-Equivalente” como indicadores, outras usam indicadores externos oriundos de sistemas como o SISTEC, a Plataforma Nilo Peçanha, o CENSUP e o CENEB. Uma das instituições deu um direcionamento
sobre como obtê-los:
Consideramos: o edital e informações fornecidas pelos proponentes, a existência de uma equipe multidisciplinar, a comunicação
entre professor e aluno, a qualidade dos recursos e materiais educacionais, a infraestrutura de apoio, os possíveis convênios e parcerias, o total de vagas e abandonos e os critérios de avaliação. Essas informações são fornecidas pelos coordenadores de curso no
preenchimento do formulário de solicitação de curso e em reuniões
periódicas com a equipe de EaD.
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Também foram lembrados os Referenciais de Qualidade produzidos pelo MEC,
bem como os Relatórios de Gestão do TCU e o Termo de Acordo de Metas e
Compromissos (TAM). Em duas situações, o número de entrada de estudantes
ou a Relação Aluno-Professor (RAP) pareceram ser os indicadores centrais
considerados nos cursos em EaD, principalmente quando se aliam à demanda
regional reprimida. O Índice de Efetividade também foi lembrado como um
indicador utilizado e duas instituições disseram que os indicadores dos cursos
presenciais são aplicados aos cursos em EaD.
Observa-se, porém, que este é um ponto ainda muito controverso, que muitas
vezes não está clara a diferenciação (ou quando ela não é necessária) para os
cursos a distância e também as especificidades dos núcleos gestores de EaD.
Assim, esse é um ponto que carece de maiores estudos e propostas.

(12) Dificuldades, avanços e contribuições no Processo
de Institucionalização da EaD nas instituições
O levantamento deixou um espaço aberto para que os respondentes se manifestassem a respeito do processo de institucionalização da EaD em suas
respectivas instituições. Nesse sentido, este item procurou sintetizar essas
percepções nas três categorias sugeridas pelo questionamento: dificuldades,
avanços e contribuições.
a) Quanto às dificuldades da institucionalização EaD
Dentre as três categorias que este questionamento propôs, as dificuldades
sobressaíram em número. Ou seja, as instituições ainda têm muitas dificuldades na implantação da EaD de forma institucional. Parte dessas dificuldades
está ligada à falta de uma cultura que estimule a educação a distância nas
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comunidades acadêmicas, à necessidade de infraestrutura adequada, especialmente em regiões mais interioranas, e à necessidade de mais pessoal e
funções gratificadas (CDs e FGs). Além disso, professores e técnicos-administrativos sentem, a cada dia, a necessidade de capacitação nas tecnologias que
suportam a EaD.
Um aspecto destacado como dificultador foi a cultura de pagamento de bolsas oriundas dos programas de fomento. Esses programas têm sido fundamentais para alavancar a EaD nas instituições, porém, é sabido que alguns
profissionais, por vezes, criam barreiras em realizar as funções necessárias à
EaD dentro de sua carga horária de trabalho e não fora, com o recebimento de
bolsas. Trata-se, também, de uma mudança cultural necessária para avançar
na oferta de cursos a distância próprios e diminuir a dependência de programas de fomento.
Outra questão ainda relacionada aos programas de fomento é que, apesar de
eles terem sido, inicialmente, criados com o propósito de fomentar para, posteriormente, institucionalizar a EaD, na prática, suas regulamentações têm
sido muito amarradas com relação ao uso de recursos e não têm dado tanta
abertura para que ocorra, efetivamente, o processo de institucionalização.
Foi destacado, também, o papel da alta gestão das instituições. No caso da
Reitoria e das Pró-Reitorias, na opinião de pequena parte dos respondentes,
elas entravam e burocratizam os processos de EaD. Há relatos em que a falta
de definição de uma estrutura mínima para a gestão de EaD na instituição
aparece como limitante. Em outra situação, é citado o problema de mudança
de gestão em que, dependendo da mentalidade dos novos gestores, causa
retrocesso. Também foi citado o caso de uma instituição em que a Reitoria
não permite o avanço da EaD enquanto não tiverem regras nacionais definidas sobre cada tema. Além disso, houve relato de que os diretores de campi
também disputam a integralidade dos recursos da EaD, algo que gera tensão
na questão orçamentária.
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Em relação ao orçamento, foi apontada uma dificuldade quanto aos recursos
insuficientes provenientes da matriz orçamentária para os Centros de Referência, estrutura adotada por muitas instituições para os núcleos gestores de
EaD, que é diferente da forma de distribuição para os campi. Outra questão
suscitada é que os 10% de recursos que vêm para os núcleos gestores de EaD
também são insuficientes e que os 90% restantes são para as unidades acadêmicas ofertantes. Como anteriormente citado, para suprir essa dificuldade,
algumas instituições têm criado regras internas de distribuição, para que um
percentual vá para a unidade gestora de EaD.
Outras dificuldades destacadas por um número menor de instituições se relacionam ao preconceito com a EaD, apontado por uma instituição: a distância e a logística dos polos; a necessidade de profissionalização dos servidores; a necessidade de se continuar a discussão de indicadores para EaD; bem
como inserir a pauta da EaD nas discussões do Regulamento de Atividades
Docentes (RAD).
b) Quanto aos avanços da institucionalização EaD
Mesmo com todas as dificuldades relatadas anteriormente, é possível ver
avanços significativos. Várias instituições comemoram o fato de iniciar suas
ofertas com esforço próprio; já outra instituição conseguiu implementar seu
próprio Programa Institucional de Bolsas para EaD.
Nessa mesma vertente, a definição das políticas de EaD representou um
avanço para as instituições que elegeram esta ação como prioridade. Diversos
foram os relatos de documentos e normas institucionais definidas com vistas
a institucionalizar a EaD. Da mesma forma, avanços como o estabelecimento
de uma Diretoria de Educação a Distância, um Centro de Referência ou até
mesmo um campus significam que houve uma consolidação da modalidade
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nas instituições que assim procederam, bem como a correspondente alocação
de profissionais e recursos para tal.
Também foi citado que o engajamento da gestão, como um todo, ao redor da
temática EaD pode despertar cada vez mais o interesse e as possibilidade de
inovação. Seja a proposta de um curso de formação de professores, na oferta
crescente de EaD em cursos presenciais ou na organização de um Centro de
Produção Audiovisual, é certo que os avanços não deixaram de ocorrer na rede
dos Institutos Federais.
c) Quanto às contribuições da institucionalização da EaD
As instituições respondentes do levantamento destacaram que as discussões, eventos, palestras e qualquer outra ação que envolva a comunidade que
forma a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em torno da institucionalização contribuem para a consolidação da modalidade. Destaca-se a
colaboração que as instituições desenvolveram entre si em busca de superar
os desafios na EaD. Essa colaboração é presenciada quando do compartilhamento de informações de gestão e na ajuda que as instituições com mais expertise dão às que iniciaram suas atividades em EaD mais recentemente.
Um importante destaque elencado pela grande maioria das instituições foi
a contribuição do Grupo de Trabalho (GT) de Institucionalização da Educação
a Distância do FDE/Conif. Os resultados das ações realizadas entre 2016 e
2017 foram citados como fundamentais na definição de normas e políticas
institucionais relativas à EaD, inclusive na estruturação dos núcleos gestores,
na definição de carga horária docente e alocação de trabalho para atividades
a distância , na definição de metodologias para EaD, dentre outras. Foi dado
destaque à conquista do GT quanto à matriz orçamentária Conif, que passou
a contabilizar o aluno da EaD como 0,8 em relação ao aluno presencial para
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cursos a distância realizados com recursos próprios (sem fomento externo),
o que contribuiu para motivar as instituições a investir no processo de institucionalização. Além disso, o GT surgiu como uma iniciativa potencialmente
agregadora que as instituições pertencentes à Rede Federal têm ao seu dispor e que lhes permite refletir e construir os rumos da modalidade a partir de
suas próprias realidades.
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71

Diretrizes para EaD da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
Referências

jun. 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2011/Decreto/D7589.htm>. Acesso em 12 jul. 2017.
______. Decreto no 7.589, de 26 de out. 2011. Institui o Sistema e-Tec Brasil. Brasília: Diário Oficial da União de 27 de out. 2011. Disponível em: <http://
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