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RESUMO 

 

Gestão do desenvolvimento de curso a distância: inv estigação sobre a 
própria prática 

Lígia Cristina Bada Rubim 
 

O objetivo desta pesquisa é investigar as relações que emergem da 
prática da gestão dos processos de desenvolvimento de cursos a distância, 
considerando os diferentes elementos que influenciam esta dinâmica. Parto do 
princípio de que não há modelos prontos a serem seguidos, uma vez que a 
prática da gestão do desenvolvimento de cursos constitui-se a partir dos 
conceitos que regem a gestão da educação em geral e a distância, da 
consideração ao contexto organizacional onde ela se faz e dos conhecimentos 
específicos da construção de cursos nesta modalidade. Diante da necessidade 
de referenciais sobre esta prática e de produções acadêmicas que tragam 
novos conhecimentos sobre o tema, esta pesquisa apresenta sua contribuição 
tanto em relação a sua relevância social como científica. Os referenciais 
metodológicos desta investigação estão pautados no valor da experiência, no 
papel da reflexão e na investigação sobre a própria prática, sob o ponto de 
vista da metodologia qualitativa. O cenário desta prática investigada é 
composto pelo desenvolvimento da Pós-graduação Lato Sensu a distância em 
Gestão Empreendedora, no Núcleo de Tecnologias Aplicadas à Educação, do 
Senac São Paulo. Conclui-se que a prática da gestão de desenvolvimento de 
cursos é composta pela definição das etapas de desenvolvimento, pela adoção 
das etapas como orientadoras da gestão, pela participação na elaboração do 
projeto pedagógico de curso, pelo planejamento das diretrizes de 
desenvolvimento dos materiais, pela constituição da equipe e pelo alinhamento 
e dinamização do trabalho da equipe; cuja dinâmica foi composta por 
elementos ligados aos valores de gestão, ao contexto institucional, aos 
conhecimentos da área, às características do nível de ensino do curso, à 
relação entre minhas concepções e a prática, entre outros. 

 
Palavras-chave: gestão; desenvolvimento de cursos; educação a distância; 
investigação sobre a própria prática. 
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ABSTRACT 

 

Managing the development of distance education cour ses: research on 
one’s own practice 

Lígia Cristina Bada Rubim 
 

The aim of this research is to investigate the relations which emerge from the 
practice of the management of the processes of development of distance 
education courses, considering the different elements which directly influence 
the dynamics they involve. I assume there are no readymade models to be 
followed since the practice of the management of courses is done based on the 
concepts of general and distance education, considering the organizational 
context it happens and also the specific knowledge inherent to the courses of 
the modality. Taking into consideration the need of reference for the practice 
and  academic writings pointing out new knowledge on the subject, this 
research presents a relevant social and scientific contribution. The 
methodological reference of this investigation is based on the value of the 
experience, the role of reflection and the investigation on one’s own practice, in 
the view of qualitative methodology. The scenario in which this practice was 
investigated is the one of the development of the distance Lato Sensu Post 
Graduation course on Entrepreneurial Management at the Center for Applied 
Technology Education, at Senac São Paulo. I concluded that the practice of the 
managing of development of courses is composed by the definition of the 
stages of development,  the adoption of the stages as guidelines for the 
management,  the participation on the pedagogical project elaboration, the 
planning of the guidelines for the preparation of the course materials, the 
making up of the team and the alignment and acceleration of  team work; and 
such dynamics has been made up of key elements related to the management 
values, institutional context, area specific knowledge, the characteristics of the 
course level and to the relation between my views and  practice, among others. 

 
Keywords:  management, development of courses, distance education, 
research on their own practice. 
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Introdução 
 

Na introdução desta tese é realizada uma apresentação geral dos 

caminhos percorridos para a sua consolidação: a influência do meu percurso 

profissional na motivação pela investigação, o resultado do levantamento de 

pesquisas correlacionadas, a delimitação do tema, o problema a ser 

investigado e seus objetivos, a descrição da metodologia da pesquisa adotada 

e, enfim, a organização deste trabalho. 

Iniciei minha atuação profissional em Educação a Distância - EAD no 

ano de 2002. Desde então tive a oportunidade de exercer diferentes funções, 

em várias instituições: monitoria, docência, planejamento de cursos, desenho 

educacional, desenvolvimento de atividades didáticas, revisão de conteúdo, 

formação e orientação de professores, autoria de conteúdo e coordenação 

pedagógica de projetos. Portanto, pude vivenciar papéis pedagógicos 

diferenciados que compuseram meu olhar para a compreensão da área, 

considerando ainda a necessária relação estabelecida entre a minha 

especialidade educacional com os conhecimentos e os profissionais de 

multimídia e de tecnologia para o desenvolvimento destes trabalhos.  

No conjunto destas experiências, foi se desenvolvendo uma habilidade 

para coordenação que eu mesma não havia percebido num primeiro momento, 

mas que já vinha sendo construída há um tempo. Como pedagoga eu sempre 

tive interesse em me profissionalizar para a coordenação escolar, nascendo 

desde este momento a semente para o desenvolvimento deste perfil. 

Entretanto, no meio do caminho havia um computador... e ele passou a fazer 

parte da minha atuação profissional, inicialmente em escolas de nível 

fundamental e médio, coordenando a área de ‘informática educacional’, e 

atualmente na área de educação a distância em instituição educacional de 

formação profissional. 

Entre os anos de 2002 e 2008, destaco duas experiências importantes 

para o meu desenvolvimento na gestão em educação a distância. A primeira foi 
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o Projeto Gestão Escolar e Tecnologias1, da PUC-SP, em parceria com 

Secretarias Estaduais de Educação de São Paulo, de Goiás, CONSED2 e a 

Microsoft Brasil, no qual atuei entre os anos de 2004 e 2006. Desta experiência 

destaco o modelo de gestão em rede, no qual a articulação entre o pedagógico 

e o tecnológico, numa equipe multidisciplinar, buscava o desenvolvimento de 

ações que confluíam para o alcance do objetivo do Projeto3: desenvolver um 

trabalho de formação de gestores para o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) na gestão escolar e no cotidiano da escola, bem como para 

apoiar e prover condições para que os professores possam incorporar as TIC à 

prática pedagógica, de forma a favorecer uma aprendizagem significativa aos 

alunos (PUC-SP, 2004). 

Desta forma, o desenho educacional dos cursos do Projeto, as 

metodologias adotadas na formação e orientação de seus professores, os 

documentos orientadores, as planilhas construídas para o registro dos 

processos, o modelo de avaliação dos cursos e dos aprendizes, entre outras 

ações, foram todas construídas tendo como foco o respeito pela proposta 

educacional do Projeto; o respeito ao gestor escolar em formação, seu contexto 

e suas experiências; e as possibilidades das tecnologias disponíveis 

(ALMEIDA, SAPUCAIA, FERREIRA, RUBIM, PRADO, VILLARINHOS, 2005; 

ALMEIDA, 2009a). Tudo isto tendo em vista a realização de um curso 

condizente ‘na ponta’ e que, refletisse na prática dos formadores do curso e na 

aprendizagem dos cursistas (gestores escolares) as concepções que pautavam 

a proposta de formação.  

Durante minha atuação neste projeto, tive a oportunidade de auxiliar os 

coordenadores e suas diferentes áreas: coordenação geral, pedagógica, 

tecnológica, de avaliação, além do acompanhamento da gestão das pessoas 

nele envolvidas, das relações interinstitucionais, das produções acadêmicas, 

da área de logística, entre outros. Sem dúvida, esta experiência foi de grande 

contribuição para o meu aprendizado, pois me ajudou a perceber que a 

dinâmica dos processos de educação a distância é composta por diferentes 

                                                 
1 Para conhecer mais o projeto, acesse o site http://www.gestores.pucsp.br  
2 Conselho Nacional de Secretários de Educação. 
3 Sobre o modelo de gestão do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, ler o artigo de Almeida et 
al (2005). 
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elementos: concepções, pessoas, instituições, áreas de conhecimento, dentre 

outros.  

A segunda experiência profissional importante para o meu 

desenvolvimento na coordenação em educação a distância iniciou-se em 2007, 

quando surgiu para mim um novo desafio profissional. Após dois anos e meio 

de acompanhamento e auxílio nos processos de gestão do projeto mencionado 

anteriormente, fui convidada a compor a equipe pedagógica do Núcleo de 

Tecnologias Aplicadas à Educação4 - TAE, do Senac5 São Paulo, para 

desenvolver os cursos de ensino superior nesta modalidade. Desde então, um 

novo mundo se abriu à minha frente. Não estava mais diante de um projeto 

que, mesmo com múltiplas ações simultâneas, tinha um objetivo comum, mas 

sim diante do desafio de constituir uma área que ainda necessitava se 

consolidar dentro da instituição, com vários campos de atuação, projetos 

diferenciados uns dos outros e, ainda, com a necessidade de estabelecer 

relações institucionais para resolver situações específicas da modalidade. 

Dentro da área pedagógica de educação a distância do ensino superior, 

do referido Núcleo, sou responsável por duas grandes ações: a implementação 

do uso educacional de tecnologias no Centro Universitário Senac (diretrizes da 

formação de professores e da implementação do uso de ambiente virtual como 

apoio ao presencial e como 20% de carga horária a distância) e o 

desenvolvimento de cursos superiores a distância (coordenação pedagógica e 

gestão do desenvolvimento de cursos). Devido à amplitude das duas ações, 

defini como objeto de estudo esta última, ou seja, a gestão dos processos de 

desenvolvimento de cursos superiores a distância, mais especificamente de 

pós-graduação, como poderá ser visto no capítulo de contexto da pesquisa. 

Importante mencionar que nesta tese não tenho a intenção de tratar das 

perspectivas da gestão do sistema educativo externo à instituição em EAD, ou 

das questões relativas ao ensino e à aprendizagem dentro dos ambientes 

virtuais de aprendizagem ou salas de aulas; o que Nóvoa (1995) caracterizaria 

                                                 
4 As informações sobre o Núcleo são aprofundadas no capítulo sobre a contextualização da 
pesquisa. 
5 Uso nesta tese a sigla em minúsculo quando me refiro ao Senac São Paulo e seu Centro 
Universitário, conforme manual interno de comunicação, para que não haja conflito entre o 
corpo do texto e a forma como me refiro à instituição nos dados. Esta regra não vale para 
quando me refiro à instituição SENAC de forma generalizada. 
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como os olhares macro e micro da pesquisa em educação, respectivamente. O 

que proponho é estudar a instituição educacional em seu nível meso6, ou seja, 

considerar na pesquisa acadêmica a instituição educacional, suas variáveis e 

processos internos, na compreensão e intervenção educacionais na 

modalidade a distância. No sentido desta pesquisa, como esclarece Nóvoa 

(1995), “(...) as instituições escolares adquirem uma dimensão própria, 

enquanto espaço organizacional onde também se tomam importantes decisões 

educativas, curriculares e pedagógicas” (NÓVOA, 1995, p.15). 

 O interesse sobre a gestão do desenvolvimento de cursos reafirmou-se 

no momento em que me deparei com a multiplicidade de ações, decisões e 

escolhas necessárias para que a construção de um curso fosse possível. Não 

bastava naquele momento ter modelos e esquemas de desenvolvimento, sem 

dúvida eles orientaram caminhos, mas não deixavam explícitas as decisões 

indispensáveis nas definições educacionais, na articulação da equipe, no 

desenho de processos de trabalho, entre outros, dentro de uma instituição que 

tem valores, concepções e normas específicas, assim como áreas já definidas 

e com profissionais de diversas formações e percepções.  

 A motivação para a escolha deste tema está, portanto, inteiramente 

ligada às duas experiências profissionais descritas nesta introdução. Esta 

mesma motivação impulsionou meu interesse pelo levantamento de teses e 

dissertações sobre o tema. Afinal, qual era a situação das produções 

acadêmicas a ele relacionadas? Seria válido desenvolver uma investigação 

sobre o tema proposto? 

Durante a realização da pesquisa, acompanhei as publicações em 

revistas científicas indexadas na Scientific Electronic Library Online - SciELO7. 

                                                 
6 Nóvoa (1995) atribui o estudo das instituições escolares à sociologia das organizações 
escolares. “Trata-se de um enfoque particular sobre a realidade educativa que valoriza as 
dimensões contextuais e ecológicas, procurando que as perspectivas mais gerais e mais 
particulares sejam vistas pelo prisma do trabalho interno das organizações escolares” (NÓVOA, 
1995, p.20). 
7 A Scientifc Electronic Library Online, conhecida como SciELO, é uma biblioteca eletrônica que 
abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. A biblioteca é parte 
integrante de um projeto a ser desenvolvido pela FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo, em parceria com a BIREME – Centro Latino-Americano e do Caribe 
de Informação em Ciências da Saúde. Desde 2002, o projeto também é apoiado pelo CNPq - e 
Tecnológico Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico. (Descrição obtida no endereço 
http://www.scielo.br). 
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No último levantamento realizado em outubro de 2010, usando a palavra-chave 

educação a distância, foram encontrados 87 trabalhos, dos quais 31 publicados 

em revistas científicas da área da educação. Os demais, em sua maioria, em 

publicações da área da saúde. Seguem as revistas científicas sobre temas 

educacionais, que possuem publicações sobre a modalidade EAD, indexadas 

na SciELO e a respectiva quantidade encontrada: Cadernos de pesquisa (2), 

Ciência & Educação (1), Educar em Revista (2), Educação & Sociedade (7), 

Educação e Pesquisa (4), Educação em Revista (2), Ensaio (3), Interface (4), 

Revista Brasileira de Educação Médica (3), Revista Brasileira de Educação (2) 

e Revista Brasileira de Ensino de Física (1). No Caderno CEDES não foi 

encontrada nenhuma publicação sobre a modalidade. Nenhum destes 

trabalhos mencionava a gestão em educação a distância. 

Como poderá ser visto no gráfico a seguir, somando um pouco mais de 

50% das pesquisas em EAD, encontram-se os temas sobre os aspectos 

pedagógicos (23%), a aplicação da modalidade no estudo de conhecimentos 

específicos (17%) e os estudos que traçam panoramas deste sistema de oferta 

(11%). Mesmo nos artigos sobre desenvolvimento de cursos, correspondentes 

a 5%, não é mencionado o tema gestão em educação a distância. 

 

Gráfico 1 – Temas em EAD publicados em artigos científicos na SciELO. 

Artigos científicos SciELO: Temas publicados em EAD
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Fonte: Dados levantados na SciELO, outubro de 2010. 
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Num levantamento de estudos publicados sobre a área de gestão de 

desenvolvimento em educação a distância, evidenciou-se a tendência da 

análise ou do estabelecimento de processos, que visam explicitar as suas 

etapas e respectivos pontos específicos a serem ponderados para um curso 

que seja mais adequado ao público em termos pedagógicos, tecnológicos, 

financeiros e/ou de design (CARDOSO, 2005; ARAÚJO, 2003; DAHMER, 

2006).  

Araújo (2003) propõe o uso de tecnologias de workflow8 como uma 

alternativa para construção de modelos de criação de cursos a distância, 

visando a autoria do curso por uma equipe cooperativa, definindo supertarefas, 

que constituem-se por um agrupamento de várias tarefas, neste processo: 

analisar e planejar o curso, definir equipes de trabalho, cadastrar curso, definir 

critérios de análise de desempenho do aluno, definir interface padrão, 

implementar módulo e liberar curso para execução.  

Cardoso (2005) apresenta uma metodologia para criação e gestão de 

cursos a distância, ancorada em padrões de metadados9 compostos pelas 

fases de Planejamento, Produção, Implantação, Operação e Avaliação, que 

podem ser organizadas de diferentes formas, dependendo da necessidade do 

curso, do tempo e dos recursos disponíveis. Uma das premissas desta 

metodologia é a consideração global, na criação de cursos, de fatores como o 

pedagógico, o tecnológico, o mercadológico e o operacional, de modo que 

nenhum deles seja visto separadamente. 

Referenciada nas áreas de engenharia de software e de educação a 

distância, Dahmer (2006) designa um modelo de gerência de cursos a 

distância, denominado Processo de Curso, constituído por atividades (projeto, 

criação, execução e avaliação), pelos agentes que as realizam, pelos produtos 

gerados e pelos recursos necessários para que elas sejam cumpridas. Este 
                                                 
8 Um workflow permite organizar e descrever todo o processo que está sendo modelado, a 
partir de suas atividades. Baseada na organização internacional Workflow Management 
Coalition, Araújo (2003) define workflow como “a automação total ou parcial de um processo de 
negócio, durante o qual documentos, informações ou tarefas são passadas de um participante 
para outro de acordo com um conjunto de regras processuais” (p.34). 
9 “Em uma simplificada denominação tem-se que metadados são a descrição de dados 
primários na forma de dados estruturados. Atualmente, pode-se expandir este conceito para o 
termo que se refira a quaisquer dados usados para ajudar na identificação, descrição, estrutura 
organizacional, apresentação, links e localização de um dado primário em uma rede (local ou 
global) ou não” (CARDOSO, 2005, p.3). 
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processo visa contribuir na construção de métodos e ferramentas que auxiliem 

professores a planejar cursos, avaliar recursos e preparar o conteúdo, 

avançando em relação a propostas que apresentam as tecnologias como fator 

preponderante para a construção de cursos de qualidade. 

Certamente, os estudos mencionados auxiliam a mapear processos que 

precisam cada vez mais ser esclarecidos e investigados para o avanço do 

conhecimento na área. Entretanto, eles não dão conta de esclarecer como 

estes processos são constituídos no contexto de uma instituição, considerando 

as relações que se estabelecem e as situações que emergem durante a prática 

da gestão de desenvolvimento de cursos.  

Os processos de desenvolvimento são não-lineares, abarcando a 

complexidade da articulação entre as concepções do curso, os profissionais 

multidisciplinares e as contribuições de diferentes áreas como: do 

conhecimento específico do curso, do pedagógico, do tecnológico, da 

multimídia, da própria modalidade, bem como do modo de ser da instituição, 

que influencia a modalidade e por ela é influenciada. 

Nesta tese, parto do princípio de que os modelos sugeridos para a 

gestão do desenvolvimento de cursos a distância são uma referência, um ponto 

de partida, para serem reconsiderados no âmbito da prática dos profissionais 

envolvidos, seus conhecimentos e valores, assim como do contexto de 

atuação. Portanto, apresento a temática levando em conta que a prática da 

gestão de desenvolvimento de cursos constitui-se nas relações estabelecidas 

com os conceitos que regem a gestão da educação em geral e a distância, a 

consideração ao contexto organizacional onde ela se faz, os conhecimentos 

específicos relacionados a esta modalidade e as situações que emergem no 

dia a dia. 

Diante da necessidade de referenciais sobre a gestão do 

desenvolvimento de cursos a distância e de produções acadêmicas que tragam 

novos conhecimentos sobre o tema, esta pesquisa apresenta sua contribuição 

a respeito de sua relevância social e científica. 
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Desta maneira, lanço o questionamento que orientará a investigação 

desta tese: Como se constitui a dinâmica da gestão do desenvolvimento de um 

curso de pós-graduação a distância? 

O objetivo desta pesquisa é investigar as relações que emergem da 

prática da gestão dos processos de desenvolvimento de cursos a distância, 

considerando os diferentes elementos que influenciam esta dinâmica. 

Esta investigação será viabilizada a partir da recuperação de 

informações registradas durante os anos de 2008 e 2009 sobre a gestão de 

desenvolvimento da Pós-graduação Lato Sensu a distância em Gestão 

Empreendedora, no contexto do Núcleo de Tecnologias Aplicadas à 

Educação10, do Senac São Paulo. A opção pela metodologia da pesquisa sobre 

a própria prática11 (SCHÖN, 1997, 2000; NÓVOA, 1997; ZEICHNER, 1993; 

PONTE, 2002, 2004; FAZENDA, 1994, 2001; GARRIDO e BRZEZINSKI, 2008) 

deu-se por dois motivos: o campo fértil de dados da prática que vem sendo 

realizada no cotidiano do meu trabalho de desenvolvimento de cursos 

superiores a distância; e a necessidade de aproximar a pesquisa acadêmica da 

vida real, valorizando a prática cotidiana do profissional de educação em sua 

relação com a teoria, portanto, sua troca e crescimento mútuo. 

Como fontes de dados são usadas as anotações das reuniões com a 

equipe envolvida e outros agentes da instituição mobilizados durante o 

desenvolvimento, os e-mails que explicitam as práticas cotidianas, além dos 

materiais de suporte ao desenvolvimento que foram criados para ser uma 

referência durante o processo. Como técnica de pesquisa, é realizada a análise 

documental. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, a tese está organizada da 

seguinte maneira: 

Capítulo 1: Gestão em educação a distância:  neste capítulo destaco os 

conceitos de gestão educacional, tratando em específico da gestão em 

                                                 
10 Durante o desenvolvimento desta tese o referido Núcleo passou por três denominações. 
Para fins de identificação única nesta pesquisa, utilizo a denominação Núcleo de Tecnologias 
Aplicadas à Educação por ser o nome que predominou durante o período considerado no 
levantamento de dados para esta investigação. 
11 A descrição da metodologia da pesquisa é aprofundada em capítulo específico adiante. 
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educação a distância. Abordo ainda o contexto institucional como lócus de 

atuação do gestor em EAD.  

Capítulo 2: Gestão do desenvolvimento de cursos a d istância:  neste 

capítulo destaco os conhecimentos necessários para a gestão do 

desenvolvimento de cursos, dentre eles, o desenho do curso, a definição do 

material didático, a equipe envolvida, os instrumentos de gestão e as 

características específicas da pós-graduação a distância. 

Capítulo 3: Contexto de investigação:  neste capítulo apresento a educação a 

distância no Senac São Paulo e a organização institucional em torno do Núcleo 

de Tecnologias Aplicadas à Educação. Aprofundo a descrição da equipe e 

processos do desenvolvimento de cursos do ensino superior e apresento a 

Pós-Graduação Lato Sensu a distância em Gestão Empreendedora, cenário 

para o levantamento de dados desta pesquisa. 

Capítulo 4: Metodologia da pesquisa:  neste capítulo apresento os três 

momentos da pesquisa, sendo: o estudo exploratório, o desenvolvimento da 

pesquisa e a sua composição, aprofundando a descrição da metodologia e 

seus fundamentos na investigação sobre a própria prática. 

Capítulo 5: Prática da gestão do desenvolvimento de  curso a distância:  

neste capítulo realizo a análise dos dados da gestão do desenvolvimento da 

Pós-graduação Lato Sensu a distância em Gestão Empreendedora, trazendo a 

prática da gestão em EAD e as relações que dela emergem; assim como os 

aspectos conceituais da gestão.  

Considerações finais: na qual apresento a conclusão da pesquisa e aponto a 

necessidade de outras pesquisas na área para o avanço do conhecimento na 

gestão de desenvolvimento de cursos a distância. 
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Capítulo 1: Gestão em educação a distância 
 

Os processos de gestão constituem a tessitura de redes 
de significados e sentidos, que articulam as 
competências e habilidades individuais daqueles que 
atuam na instituição com as práticas, valores e crenças 
desse contexto e, ainda, com inúmeros elementos que 
interferem continuamente em sua vida e funcionamento 
(ALMEIDA e PRADO, 2006, p.50). 

 

Neste capítulo abordo a gestão em educação a distância retomando 

conceitos da gestão democrática, com destaque para a participação e a 

corresponsabilização, geralmente discutida no âmbito da educação presencial, 

e da gestão sistêmica, cujo referencial é crescente nas discussões sobre 

educação a distância. Estes conceitos são recuperados com a intenção de 

embasar a ideia de que a prática da gestão do desenvolvimento de cursos a 

distância também está relacionada com os referenciais que orientam a gestão 

em educação.  

Outro importante destaque está no fato de que a gestão em educação a 

distância não se faz isoladamente, ou referenciada exclusivamente por 

conceitos e valores de gestão. Ela se dá também no contexto organizacional de 

instituições educacionais, que possuem estruturas, pessoas, políticas e valores 

com características próprias a serem consideradas e, ao mesmo tempo, 

reconstruídas diante de processos que possibilitem sua aprendizagem. 

  

1. Gestão em educação  

Do ponto de vista educacional podemos abordar o conceito de gestão 

para além de ações administrativas e ampliar seu significado levando em conta 

os princípios que regem o modo como é gestado o processo educativo, cujas 

ações/decisões são articuladas entre diferentes segmentos envolvidos (sejam 

técnicos ou humanos) e abarcam as características de seus contextos. 

Esta abordagem da gestão pressupõe práticas pautadas nos princípios 

da autonomia, da participação e do autocontrole (Valérien apud LÜCK, 2006) e 

visa superar o paradigma da administração clássica, que separa a decisão da 
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execução, valoriza a hierarquia, reforça o individualismo e é baseada na 

burocracia. Também percebe a realidade como objetiva, neutra, técnica e 

racional, e que, por isto, precisa ser planejada, controlada e avaliada.  É o que 

Libâneo (2008) denomina como uma prática de gestão pautada na ‘concepção 

da administração técnico-científica’, ainda muito presente nas instituições 

educacionais no país, mesmo que muito criticada. 

Essa visão da escola como um sistema fechado, incapaz 
de refletir as mudanças que ocorrem na sociedade, 
apresentando funções bem definidas e inalteradas ao 
longo do tempo, expressa uma posição funcionalista da 
organização, coerente com os princípios da burocracia, 
mas totalmente incompatível com as exigências de uma 
sociedade que se caracteriza por um movimento de 
transformação acelerada e desconcertante (ALONSO, 
2007, p.25-26). 

Conforme Alonso (2003a), as organizações estão inseridas e atuam 

numa sociedade altamente complexa que pressupõe pessoas capazes de 

tomar decisões, antecipar problemas e buscar soluções a partir de uma visão 

que abarca as diversas relações existentes numa dada situação. Esta 

percepção sobre o contexto das organizações educacionais altera a sua função 

social e, em consequência, os seus objetivos, o modo de alcançá-los, a 

proposta pedagógica e o modo como ela se estrutura e se organiza. 

Considerando esta realidade, diversos autores abordam a gestão em 

educação sob o princípio da participação, ou de acordo com Libâneo (2008), 

sob uma ‘concepção de gestão simbólico-participativa’ para a qual as 

organizações escolares são decorrentes de uma construção social e por isto 

pressupõe a experiência subjetiva e cultural, a interação entre as pessoas e a 

força dos grupos contraditórios e complementares.  

Neste mesmo sentido, Lück (2009) aborda a gestão participativa e 

esclarece que a participação vai além da presença física, da expressão de 

ideias e de opiniões que avalizam decisões já tomadas por outros ou que 

deliberam sobre assuntos meramente operacionais. Para a autora a 

participação pressupõe engajamento, ou seja, o envolvimento de forma 

comprometida no encaminhamento e na realização de ações necessárias para 

a efetivação das decisões tomadas, que devem visar o alcance de objetivos 

institucionais e educacionais mais elevados. Esta participação implica em 
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envolver-se individual e coletivamente nos processos sociais, assumir 

responsabilidades e agir com empenho, pautando-se em valores como a ética, 

a solidariedade, a equidade e o compromisso, e aceitando e convivendo com a 

diversidade de posicionamentos. Esta é uma participação instrumental, tendo 

em vista a resolução de problemas, mas Bordenave (1994) destaca ainda a 

motivação afetiva para a participação, uma vez que ela é inerente a todo ser 

humano, pois satisfaz necessidades básicas “(...) tais como interação com os 

demais homens, a autoexpressão12, o desenvolvimento do pensamento 

reflexivo, o prazer de criar e recriar coisas, e, ainda, a valorização de si mesmo 

pelos outros” (BORDENAVE, 1994, p. 16). Pressupõe, portanto, a apropriação 

das informações, a atuação na tomada de decisão, seja simples ou complexa, 

o acompanhamento do processo de planejamento até a execução por todos os 

envolvidos e a satisfação pessoal (BORDENAVE, 1994).  

Importante ainda destacar que a participação é uma conquista que se 

constrói praticando-a. Como enfatiza Paulo Freire (1997), não nascemos 

prontos! Somos seres inacabados, inconclusos e em constante construção. Na 

participação não existe apenas o consenso. Ela se faz também no debate 

dialógico do conflito de ideias e de interesses próprios. Morin (1995) também 

destaca o necessário diálogo entre a unidade e a diferença, pois mesmo sendo 

aparentemente duas noções excludentes, elas são indissociáveis em uma 

mesma realidade. Cury (2002) destaca que a gestão implica um ou mais 

interlocutores com os quais se dialoga. “Nessa perspectiva, a gestão implica o 

diálogo como forma superior de encontro das pessoas e solução de conflitos” 

(CURY, 2002, p.165). Portanto, não se trata de ignorar o diferente, mas de 

assumir a diferença e de fazer com que ela dialogue, aceitando-a e 

negociando-a junto à unidade.  

Destaco ainda que na participação está embutido o exercício da 

autonomia e da corresponsabilização. Autonomia aqui entendida como a 

garantia da liberdade de criação e decisão na escolha de caminhos próprios 

(ALONSO, 2003b), que no caso das organizações escolares se dá pela 

“participação na livre escolha de objetivos e processos de trabalho e na 

                                                 
12 Em citações literais, as palavras que sofreram mudanças na grafia pelo novo Acordo 
Ortográfico foram corrigidas, para harmonizarem esteticamente com o restante do texto, exceto 
citações literais escritas em português de Portugal. 
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construção conjunta do ambiente de trabalho” (LIBÂNEO et al, 2007, p.329). 

Freire (1987) discute a autonomia como uma conquista e, portanto, em 

constante desenvolvimento, uma vez que é entendida como uma busca 

permanente pela qual o sujeito é capaz de identificar seus problemas e 

organizar-se, individual ou coletivamente, para resolvê-los. Demo (2002) 

destaca na autonomia a sua característica relativa aos diferentes níveis do 

sistema do qual faz parte, uma vez que o sujeito age em inter-relação com o 

meio e os outros, tornando a autonomia interdependente.  

Autônomo não é o que pode separar-se, isolar-se, 
incomunicar-se, mas o que carece de complemento e 
atualização para manter-se em horizonte próprio. [...] Só 
é possível ser autônomo com referência aos outros, 
nunca sozinho [...] pois sujeito não é o que exclui o outro, 
mas o que com ele convive sem perder-se, nem apenas 
dominar (DEMO, 2002, p.23). 

Lück (2006) acrescenta, “só se desenvolve ou se pratica a autonomia 

quando se decide assumindo um compromisso pela efetivação do objeto da 

decisão e responsabilidade pelos resultados produzidos pelas ações 

promovidas neste sentido” (LÜCK, 2006, p.93), ou seja, o exercício da 

autonomia na prática da gestão participativa depende “das capacidades e 

responsabilidades individuais e de uma ação coordenada e controlada” 

(LIBÂNEO et al, 2007, p.326) que resulta na corresponsabilização de todos os 

envolvidos, propiciando o desenvolvimento de uma cultura de engajamento, de 

comprometimento e de fortalecimento do vínculo dos atores com o trabalho 

proposto. Como apresenta Cury (2002), o termo gestão provém do verbo latino 

gero, gessi, gestum, gerere, que significa: levar sobre si, chamar a si, exercer, 

gerar. Portanto, a gestão trata-se de algo que implica, engaja, provoca e 

compromete o sujeito em todo o processo de gerar algo novo. Esta 

corresponsabilização permite que os envolvidos sintam-se parte orgânica de 

uma realidade, não apenas um apêndice da mesma ou um instrumento para 

realizar objetivos institucionais determinados por outros (LÜCK, 2009).  

Ao abordar a gestão em educação sob os princípios da participação, da 

autonomia e da corresponsabilização, estamos tratando de uma ‘concepção de 

gestão democrático-participativa’ (LIBÂNEO, 2008), que pressupõe a 

experiência subjetiva e cultural e a interação entre as pessoas. Isto significa 
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uma prática de gestão pautada na descentralização, na horizontalidade das 

relações, na articulação entre decisão e execução, na flexibilidade estrutural, 

na valorização da competência, no compromisso e na responsabilidade 

compartilhada pelos resultados (ALONSO, 2003a). 

No discurso pedagógico, a gestão democrática da 
educação está associada ao estabelecimento de 
mecanismos institucionais e à organização de ações que 
desencadeiem processos de participação social: na 
formulação de políticas educacionais; na determinação 
de objetivos e fins da educação; no planejamento; nas 
tomadas de decisão; na definição sobre alocação de 
recursos e necessidades de investimento; na execução 
das deliberações; nos momentos de avaliação. Esses 
processos devem garantir e mobilizar a presença dos 
diferentes atores envolvidos nesse campo, no que se 
refere aos sistemas, de um modo geral, e nas unidades 
de ensino – as escolas e universidades (MEDEIROS e 
LUCE, s/d, p.5). 

Este movimento vai ao encontro dos cinco aspectos que Lück (2008) 

destaca como fazendo parte da mudança paradigmática na gestão em 

educação, sendo eles: mudança da ótica fragmentada para a ótica 

globalizadora, da limitação de responsabilidade para sua expansão, da ação 

episódica para o processo contínuo, da hierarquização e burocratização para a 

coordenação, da ação individual para a ação coletiva. Esta mudança também 

traz a discussão sobre o papel da gestão. Ela não é um fim em si mesmo, mas 

um meio na determinação da dinâmica da qualidade educacional. “Isso porque 

é pela gestão que se estabelece unidade, direcionamento, ímpeto, consistência 

e coerência à ação educacional, a partir do paradigma, ideário e estratégias 

adotadas para tanto” (LÜCK, 2008, p.17). 

 Conforme Libâneo (2008), os processos intencionais e sistemáticos de 

chegar a uma decisão e de fazer a decisão funcionar caracterizam a ação 

designada como gestão. “A gestão é, pois, a atividade pela qual são 

mobilizados meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização, 

envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e técnico-administrativos” 

(LIBÂNEO, 2008, p.101). 

Entretanto, conforme Machado e Ferreira (2002), a gestão não pode 

resumir-se a artifícios técnicos. A gestão em educação é uma “especialidade 

educacional, mais do que uma especialidade técnica”, ou de acordo com 
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Gomes e Lopes (2000) “podemos dizer que gestão não significa apenas o ato 

de administrar um bem fora de si (alheio), significa também trazer em si algo, 

porque nele está compreendido” (GOMES e LOPES, 2000, p.9). Por isso, em 

sua concepção mais ampla, a gestão em educação engloba o conhecimento 

técnico-administrativo, mas o supera quando nele inclui as complexas relações 

que se estabelecem no contexto interno e externo das organizações escolares 

e quando o ato de gestar deixa emergir valores individuais e coletivos, porque 

fazem parte de uma organização que é viva e dinâmica.  

Os processos de gestão constituem a tessitura de redes 
de significados e sentidos, que entrelaçam pessoas, 
práticas, tecnologias, valores éticos e estéticos em 
interdependência em determinado contexto, o qual 
contém seus próprios sistemas de representação 
simbólicos (ALMEIDA, 2009b, p.83). 

Mesmo que o modelo de gestão esteja pautado em modelos instituídos 

teórica ou normativamente, Lima (1996) nos esclarece que o modo como a 

ação da gestão ocorre nas escolas é modificado mediante a ação 

organizacional de seus atores e conforme seu contexto. “Um modelo de gestão 

escolar só tem existência empírica na e pela acção e, neste sentido, encontra-

se sempre em processo de criação e de recriação, em estruturação” (LIMA, 

1996, p.6). 

Estando em processo de criação e recriação contínua, o “modelo” de 

gestão ganha um caráter plural, portanto denomina-se “modelos”, pois estão 

em constante confronto “com outras lógicas, orientações e acções” (LIMA, 

1996, p.6). Desta forma, Lima compreende que a gestão em educação é uma 

prática social, pautada em modelos de referência (teóricos e normativos), mas 

construída a partir do contexto escolar e da ação de seus atores através do 

exercício da autonomia. 

Sem podermos ignorar a importância e a força impositiva 
de um modelo de gestão <<decretado>> e respectivas 
regras formais, há que igualmente não ignorar a 
capacidade estratégica dos actores escolares e a força 
das práticas sociais recorrentes, as tradições e os usos, 
mas também as capacidades criativas de inovação e de 
mudança organizacionalmente sediadas (LIMA, 1996, 
p.14). 
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Isto significa que as práticas de gestão assumem “a construção de uma 

obra própria, e não apenas a pressuposta reprodução de uma obra alheia, ou 

seja, uma co-construção ou produção em regime de co-autoria” (LIMA, 1996, 

p.15) - grifos do autor. Portanto, se tratando de uma prática social, há uma 

estreita relação dos modos de gestão com a cultura da organização, que 

influenciam estas práticas por múltiplos fatores, objetivos, interesses e 

circunstâncias. 

A escola é formada por elementos de uma cultura de 
organização composta por valores, crenças e ideologias, 
que podem ser identificados nas manifestações verbais e 
conceituais, visuais e simbólicos e nas comportamentais. 
Esta cultura organizacional interna, composta por 
diferentes indivíduos possuidores de diferentes histórias 
de vida, mas engajados em um objetivo ou visão comum, 
diferencia cada uma das organizações, dando-lhe um 
caráter único de cultura (VIEIRA, 2005, p.70). 

Pesquisas, como a realizada por Vieira (2005), mostram como os 

modelos diferentes, e até contraditórios, convivem nas instituições 

educacionais. Embora um modelo de gestão pautado na participação, na 

corresponsabilização e na autonomia seja validado nos sentidos apontados por 

Lima (2002), ainda persistem práticas advindas de orientação técnico-científica 

de maneira muito enraizada, ou seja, o modelo de orientação democrática da 

gestão “não começa a ser usado de forma espontânea e automática, pois a ele 

estão ligadas pessoas, cujos princípios e valores são construídos ao longo de 

determinados processos de vida” (VALLIN e RUBIM, 2007, p.86). 

Almeida (2005a) ainda nos alerta para as diferentes dimensões da 

gestão envolvidas no contexto educacional, sendo elas: “cognitivas, sociais, 

políticas, pedagógicas, técnico-administrativas e as redes de conexões que 

articulam os distintos elementos que interferem em sua vida e funcionamento” 

(online). Entende-se, deste ponto de vista, que a gestão em educação 

necessita abranger suas dimensões diversas tendo como pressuposto a 

geração da vida em processos comprometidos com a melhora da qualidade 

educacional.  
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Como expressa Almeida F. (2005), a gestão: 

é [...] entendida pela forma de se comprometer com o 
todo de um empreendimento: responsabilidade, 
capacidade de observação e descrição diagnóstica, 
análise e síntese, tomada de decisão – conjunta e 
solitária –, comunicação, democracia, memória, 
identidade e utopia: articulação de pessoas e projetos em 
torno de algo chamado vida: gerar, gestar... generoso ato 
de viver (p.68). 

Aqui foram destacados os princípios que norteiam a gestão em 

educação. Sendo ela participativa, em seu sentido de engajamento, pressupõe 

o exercício da autonomia e a assunção da corresponsabilidade entre os atores 

envolvidos. Esta gestão dá-se numa organização que é dinâmica, viva e aberta 

à transformação, por isto é contextual e se constrói na ação, enfrentando as 

dicotomias e a convivência entre diferentes modos de gestar e de pontos de 

vistas divergentes. 

                                                                                                                                                                                                                                    

2. Gestão em educação a distância 

 Entre as décadas de 1960 e 1980 as publicações sobre a gestão em 

educação a distância abordavam um modelo industrializado, bastante focado 

no desenvolvimento e entrega de materiais instrucionais, como pode ser 

encontrado em Keegan (1986) e Peters (1994).  

 Estudos mais atuais sobre a temática criticam os modelos 

industrializados da modalidade tendo em vista o modo reducionista e 

fragmentado que os caracteriza (McISAAC e GUNAWARDENA, 1996; BASSO, 

2003; PRETTO e PICANÇO, 2005; DOMÍNGUEZ FIGAREDO, 2009). Esta 

crítica, entretanto, não pode estar desvinculada de uma análise temporal. 

Esses modelos predominaram num determinado período em que a educação a 

distância estava pautada num paradigma que privilegiava o modelo racional de 

produção industrial, orientado pela concepção técnico-científica da 

administração, que “baseia-se na hierarquia de cargos e funções, nas regras e 

procedimentos administrativos, visando à racionalização do trabalho e a 

eficiência dos serviços escolares” (LIBÂNEO, 2008, p.121). Portanto, modelo 

caracterizado pela força da hierarquia e alta estruturação dos processos, com 

decisões tomadas nos níveis estratégico e intermediário, marcando um 
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trabalho com pouca autonomia e iniciativa dos demais membros da 

organização (DOMÍNGUEZ FIGAREDO, 2009), cada qual executando um 

trabalho específico e isolado, e ocupando uma determinada função na cadeia 

produtiva. “Os projetos de educação a distância eram caracterizados como 

uma metodologia do tipo processo-produto, a qual apenas respondia aos 

critérios de uma eficácia instrumental” (COIÇAUD, 2001, p.54), concentrando 

investimentos na produção centralizada de materiais didáticos, na 

disseminação de conteúdos estáticos e padronizados e na definição das 

estratégias para sua distribuição (PRETTO e PICANÇO, 2005).  

Se o foco inicial dado à modalidade era o de alcançar as grandes 

massas, principalmente nas décadas de 1960 e 1970, conforme defendia 

Peters (1994), os modos de desenvolvimento industrializados de materiais 

eram coerentes aos objetivos a serem alcançados, bem como a separação 

entre as diversas áreas constitutivas da gestão da modalidade, marcadamente 

fragmentadas. 

 Os tempos mudaram e em pleno início do século XXI o modelo 

industrializado de gestão em educação a distância não responde mais aos 

objetivos de uma sociedade em processo sucessivo de democratização, que 

tem o conhecimento como base de produção, a visão global como orientadora 

das ações, o respeito às necessidades individuais, a crescente percepção de 

mudança contínua e o aprendizado ao longo da vida como premissa para o 

trabalho e a vida. Neste contexto mudaram também as concepções acerca das 

organizações educacionais, que passaram a ser reconhecidas como um 

sistema de relações “enfatizando assim os indivíduos e os grupos inter-

relacionados, as suas interações, o caráter de intencionalidade de seus atos, 

processos de sistematicidade e caráter direto e prolongado de que se reveste o 

ato educativo“ (LIBÂNEO, 2008, p.99-100). Outra mudança importante está no 

âmbito das tecnologias da informação e comunicação e sua relação com o 

conhecimento. Diferentemente das tecnologias anteriores que se baseavam na 

comunicação de um para muitos, os computadores trouxeram uma novidade no 

dispositivo comunicacional, que tornou possível a interação de muitos para 

muitos, e no dispositivo informacional, que se caracteriza pela criação de um 

espaço virtual de vivência entre humanos e informações e, ainda, pelo contínuo 
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estado de mudança que essas mesmas informações passam, conforme 

intervenções humanas realizadas (LÉVY, 1999). 

Não podendo ser indiferente a um ambiente onde mudanças mais 

amplas ocorreram, os últimos estudos sobre a modalidade propõem um modelo 

pautado no pensamento sistêmico para gestão em educação a distância, que 

ajuda a apontar novos caminhos (McISAAC e GUNAWARDENA, 1996). Gomes 

e Lopes (2003) alertam que a crescente expansão da educação a distância 

suscita uma dedicação especial ao modo como os sistemas de EAD são 

organizados. Propõem a superação de um paradigma burocrático por 

estruturas que promovam a resolução conjunta de problemas.  

O planejamento, a organização e o funcionamento dos 
sistemas de educação a distância devem estar fundados 
nos princípios da democracia. Implica adotar os 
parâmetros da gestão democrática, que favoreçam a 
constituição de redes solidárias, cujo objetivo primordial 
será o de fomentar e apoiar a construção do 
conhecimento e o desenvolvimento humano. (GOMES e 
LOPES, 2003, p.4). 

A gestão sistêmica em educação a distância reconhece que suas 

dimensões de atuação são ampliadas ao abarcar a instituição como um todo, 

como: o modelo de gestão, a organização interna, o sistema técnico-

administrativo, os valores educacionais que a norteiam, o envolvimento das 

pessoas, as relações intra e extrainstitucionais e o modo como estes elementos 

interagem entre si num determinado contexto. Desta forma, concordo com 

Cerny (2009) quando define que “a gestão na educação a distância é um 

processo que envolve a organização e a operacionalização de um sistema que 

viabilize as ações técnicas e políticas de todos os envolvidos” (CERNY, 2009, 

p.78). 

 Esta perspectiva de gestão é baseada numa visão sistêmica para a qual 

o mundo é visto como uma rede de fenômenos que estão fundamentalmente 

interligados e são interdependentes (CAPRA, 1996). Diferente do pensamento 

analítico “que consiste em quebrar fenômenos complexos em pedaços a fim de 

compreender o comportamento do todo a partir das propriedades das suas 

partes” (CAPRA, 1996, p.34); o pensamento sistêmico “concebe o mundo como 

um todo integrado e não como uma coleção de partes dissociadas” (CAPRA, 



 27 

1996, p.26). Portanto, o pensamento sistêmico é um novo modo de pensar, 

uma vez que traz uma compreensão do mundo diferenciada em termos de 

conexidade, de relações e de contexto. 

De acordo com a visão sistêmica, as propriedades 
essenciais de um organismo, ou sistema vivo, são 
propriedades do todo, que nenhuma das partes possui. 
Elas surgem das interações e das relações entre as 
partes. Essas propriedades são destruídas quando o 
sistema é dissecado, física ou teoricamente, em 
elementos isolados. Embora possamos discernir partes 
individuais em qualquer sistema, essas partes não são 
isoladas, e a natureza do todo é sempre diferente da 
mera soma de suas partes. [...] As propriedades das 
partes não são propriedades intrínsecas, mas só podem 
ser entendidas apenas dentro do contexto do todo mais 
amplo (CAPRA, 1996, p.40-41). 

Para o pensamento sistêmico os fenômenos são ligados em rede, cujas 

propriedades essenciais das totalidades integradas surgem das interações e da 

interdependência de suas partes por intermédio de relações de alimentação, o 

que fornece uma nova perspectiva sobre o que vem a ser a hierarquia. No 

lugar da pirâmide, as redes são aninhadas dentro de outras redes. “Essa teia 

de relações é descrita por intermédio de uma rede correspondente de 

conceitos e de modelos, todos igualmente importantes” (CAPRA, 1996, p.49). 

É este ponto de vista sistêmico que pauta a gestão em educação a 

distância, abrangendo a necessidade do estabelecimento de conexões entre as 

diversas partes que compõem a modalidade, as relações de trocas entre si e a 

consideração ao contexto em que ocorre esta gestão, o que nos ajuda a 

compreender a natureza da educação como um sistema de atividade humana 

complexa, aberta e dinâmica que opera em constante mudança, em múltiplos 

ambientes e interage com uma variedade de sistemas sociais (BANATHY e 

JELINK, 2001).  

Devido às diversas áreas que envolvem a modalidade educacional a 

distância e ao seu histórico recente de industrialização, é necessário tomar o 

devido cuidado para que ela não seja percebida de um modo fragmentado ou 

em etapas sequenciais ou com importância diferenciada entre elas. 

Pesquisadores da gestão em educação a distância, como Moore e Kearsley 

(2007), Cerny (2009) e Guarezi (2004) alertam para a necessidade de 
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compreender a gestão da modalidade como uma composição de diversos 

processos, que juntos compõem um sistema maior.  

Um sistema de educação a distância é formado por todos 
os processos componentes que operam quando ocorre o 
ensino e o aprendizado a distância. Ele inclui 
aprendizado, ensino, comunicação, criação e 
gerenciamento. [...] Considere também como, à medida 
que esses processos ocorrem, são afetados e exercem 
um impacto sobre certas forças do ambiente em que 
operam – o ambiente físico, político, econômico e social, 
em particular (MOORE & KEARSLEY, 2007, p.9). 

 Em levantamento bibliográfico acerca da composição do sistema de 

educação a distância, muitos foram os caminhos que se mostraram possíveis. 

Para o estudo realizado pela Unicamp (2007), o sistema de educação a 

distância deve contemplar “questões relacionadas ao planejamento, fomento, 

pesquisa, recursos humanos, recursos financeiros e formação continuada” 

(UNICAMP, 2007, p.8). Bielschowsky (2002), por sua vez, defende que este 

sistema deve contemplar algumas questões básicas como oferecer um projeto 

político-pedagógico consistente, disponibilizar material didático, oferecer uma 

solução de tutoria bem organizada, dispor de plataformas tecnológicas, 

oferecer infraestrutura para presenciais, e, ainda, contemplar a avaliação, a 

formação docente e a infraestrutura administrativa/operacional. Gomes e Lopes 

(2003) enfatizam neste sistema a importância de uma concepção de educação 

e a necessidade de “subsistemas voltados ao acompanhamento, aos meios de 

comunicação utilizados, aos materiais didáticos e aos procedimentos 

administrativos” (GOMES e LOPES, 2003, p.4). Destacam, ainda, a 

necessidade de uma equipe multidisciplinar, a disponibilidade de recursos 

financeiros, de recursos físicos e de serviços de apoio ao estudante. 

A partir deste levantamento, considero que o sistema de educação a 

distância deve contemplar os âmbitos Administrativo, Tecnológico e 

Pedagógico que, por fazerem parte de um sistema maior, interagem e são 

interdependentes. O âmbito administrativo é composto pela definição dos 

processos administrativos, logísticos, de recursos humanos e jurídicos, assim 

como os recursos financeiros, devido à necessidade de recursos orçamentários 

e extraorçamentários visando atualizações e investimentos constantes 

(UNICAMP, 2007). Estas definições devem fornecer diretrizes a serem 
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consideradas nos demais âmbitos e serem reconsideradas, na medida do 

possível, tendo em vista o atendimento das necessidades deles. 

 O âmbito tecnológico dispõe “de plataformas tecnológicas adaptadas às 

necessidades da proposta e, ao mesmo tempo, de elementos tecnológicos não 

excludentes, do ponto de vista do acesso aos estudantes” (BIELSCHOWSKY, 

2002, p.2). Desta forma, deve incluir a definição das tecnologias adotadas para 

a modalidade, garantir o acesso adequado as mesmas, prover suporte aos 

usuários - principalmente quando se trata de tecnologias da informação e 

comunicação -, prever e realizar investimentos constantes em infraestrutura 

tecnológica, sistemas acadêmicos e, se for de interesse da instituição, em 

portais de relacionamento. 

O âmbito pedagógico compreende “uma concepção de educação que se 

consubstancia num Projeto Pedagógico” (GOMES e LOPES, 2003, p.4), o 

desenvolvimento dos materiais didáticos para os cursos, a realização da 

formação docente e da equipe em geral envolvida na modalidade, a 

operacionalização dos cursos que realiza o acompanhamento educacional, o 

fornecimento dos serviços de apoio ao estudante, o fomento a modalidade via 

ações de comunicação interna e externa, e a realização de um programa 

consistente de avaliação institucional que é fonte de realimentação de todo o 

sistema. 

Neste âmbito, destaco duas teses de doutoramento que contribuíram 

para aprofundar a discussão do tema. Cerny (2009) propõe um ‘Sistema de 

Gestão Pedagógica Colaborativa na EaD13’, que é composto pela tríade 

Formação, Produção de materiais e Pesquisa e avaliação, enfatizando que 

“esta gestão propicia a reunião, articulação, integração de ações e das 

atividades das equipes que atuam na EaD, por meio do planejamento, 

organização, acompanhamento e avaliação” (CERNY, 2009, p.93), 

retroalimentando todo o sistema. A gestão pedagógica está “ligada a um 

conjunto de condições e meios para assegurar o ensino e a aprendizagem, 

procurando atingir os objetivos do projeto pedagógico” (CERNY, 2009, p.93).  

                                                 
13 Nesta tese uso a sigla como EAD, conforme o Manual de Estilo e Redação da Folha de São 
Paulo, entretanto, em alguns casos ela aparecerá como EaD quando eu estiver considerando o 
modo como o autor citado se refere a esta modalidade. 
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Guarezi (2004) propõe um modelo de ‘Sistema Convergente de Gestão 

Pedagógica para EAD E-Learning’, que compreende processos macro 

organizados em três etapas: Planejamento, Preparação e Execução com 

retroalimentação permanente do sistema. A autora classifica os processos 

macro deste sistema em três etapas: planejamento (plano pedagógico e desing 

pedagógico do curso), preparação (definição e formação dos interagentes e 

transposição do conteúdo) e execução/retroalimentação permanente do 

sistema (operacionalização do curso e avaliação permanente). Destaca a 

importância desta retroalimentação permanente do sistema, não o deixando 

estático e inflexível. 

Estes estudos revelam a importância da área de educação ocupar seu 

lugar na modalidade a distância. Durante muitos anos esta modalidade foi 

discutida do ponto de vista comunicacional ou tecnológico, ficando em segundo 

plano os processos de ensinar a aprender. Conforme McIsaac e Gunawardena 

(1996) até a década de 1980 foi predominante a pesquisa comparativa sobre o 

uso das mídias; nos últimos anos, houve um crescente interesse da 

comunidade internacional em investigar questões educacionais que incluem a 

interação, a presença social, o contexto sociocultural, o papel do professor, a 

aprendizagem e características do aluno. No país, as pesquisas de Cerny 

(2009) e Guarezi (2004) abrem caminho para a discussão educacional na 

gestão da modalidade. 

A gestão em EAD, como em qualquer outra modalidade 
educativa, deve ser vista como um processo que busca 
viabilizar um projeto político-pedagógico, mediante a 
previsão de formas de organização e funcionamento, de 
relações de trabalho e de recursos físicos, materiais e 
financeiros necessários ao cumprimento das finalidades e 
objetivos definidos (NEDER, 2003, p.4). 

A gestão em educação a distância deve necessariamente ser 

articuladora e integradora das relações pedagógicas, tecnológicas e 

administrativas que perpassam a modalidade, compreendendo-as como 

interdependentes. Muitas são as áreas envolvidas neste sistema, e todas com 

sua devida importância, mas deve-se levar em conta que o produto final da 

educação deve gerar possibilidade de ensinar e de aprender em sua 

excelência. 
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3. Gestão e contexto organizacional 

Nos itens iniciais deste capítulo dediquei-me a apresentar os conceitos 

de gestão democrática, participativa, corresponsável e sistêmica que permeiam 

a prática da gestão no desenvolvimento de cursos a distância. Neste tópico 

abordo o contexto organizacional, terreno sob o qual as ações encontram 

condicionamentos que oferecem possibilidades e limites ao serem construídas.  

O modelo de educação a distância é traçado em um nível mais amplo, 

vislumbrando a orientação geral sobre a modalidade na instituição, alinhada 

com os valores que a regem. Nele estão presentes as definições do arranjo 

estrutural (núcleos, departamentos ou gerências), do modo de gestão pelas 

áreas responsáveis (centralizado ou descentralizado), das macroestratégias 

para o alcance de metas (independentes, parcerias ou convênios).  Também 

estão inclusos neste modelo a concepção educacional, a opção tecnológica, a 

infraestrutura de produção de materiais, o incentivo à formação docente e a 

política de avaliação. Estas definições são realizadas independente do formato 

de atuação institucional, seja ela exclusivamente em educação a distância ou 

combinada com presencial, que respectivamente Cerny (2009) denomina de 

instituições unimodal e bimodal. No caso desta pesquisa, o contexto de 

investigação é pautado pelo segundo formato, como será visto em capítulo 

específico mais adiante. 

Para promover educação a distância, as instituições organizam a 

estrutura conforme suas necessidades e metas, estabelecendo diretrizes 

específicas. Dependendo do objetivo, podem-se criar núcleos, unidades, 

centros, secretarias ou gerências de EAD, vinculados à estrutura administrativa 

ou acadêmica, conforme estudo apresentado pela Unicamp (2007). Desta 

forma, o modelo de educação a distância e sua estrutura devem ser planejados 

considerando a missão da instituição, suas expectativas, filosofia e valores 

fundamentais que a motivam, bem como sua visão de futuro (RUMBLE, 1993), 

resultando no fato de não existir apenas uma maneira de organizar a estrutura 

institucional necessária para a implementação da modalidade (GOMES e 

LOPES, 2003). Vários autores orientam que esta estrutura seja elaborada a 

partir de uma visão sistêmica, que “vê a EAD como um conjunto de 
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especializações que interagem” (UNICAMP, 2007, p.4) e não como um órgão 

isolado que toma decisões a parte dos valores que norteiam a instituição.  

[...] é essencialmente necessário fazer a gestão de EAD 
numa perspectiva de rede. Uma rede humana articulada 
que veicula interações e (re)organização no contexto da 
rede tecnológica e permite estabelecer conexões entre o 
olhar micro sobre as necessidades e participações 
individuais com a visão macro sobre o panorama da 
globalidade, para compreender a complexidade da 
gestão em EAD e agir na emergência das demandas 
contextuais, respeitando as diretrizes políticas e as 
prioridades institucionais (ALMEIDA e PRADO, 2006, 
p.56). 

Como já mencionado anteriormente, os últimos estudos sobre a 

estrutura organizacional em educação a distância mostram a visão sistêmica, 

em rede, como referência para novas construções ou rearranjos. Como aponta 

Castells (1999), as redes, compreendidas como um “conjunto de nós 

interconectados”, são componentes tanto da nova estrutura social como são 

também agentes transformadores, uma vez que são estruturas abertas 

capazes de expandirem-se de forma ilimitada, integrando novos nós, desde 

que compartilhem valores e objetivos, ou seja, os mesmo códigos de 

comunicação. Portanto, para Castells (1999), “uma estrutura social com base 

em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de inovação sem 

ameaças ao seu equilíbrio" (CASTELLS, 1999, p. 499).  Por serem resultado de 

interações, as conexões destas redes são abertas ao inesperado, a incerteza, 

a diversidade, a indeterminação e até mesmo a ambiguidade.  

Trata-se de uma constante abertura a novas interações, 
ao desafio de apreender a realidade em sua 
complexidade, em busca de compreender as múltiplas 
dimensões das situações que são enfrentadas, 
estabelecer vínculos (ligações) entre essas dimensões, 
conectá-las com o que já conhece (nós), representá-las, 
ampliá-las e transformá-las (ALMEIDA, 2001, s/p.). 

Considerando esta visão sistêmica, em rede, os estudos na área de 

educação a distância apontam para uma institucionalização da modalidade, de 

forma que as decisões sejam integradas e uma consequência de análises mais 

amplas de diversas áreas, substituindo uma visão fragmentada da modalidade 

que enfatiza o isolamento e a centralização um setor/órgão especializado na 

área. Isto não quer dizer que não haja necessidade de órgãos ou setores 
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reguladores/orientadores da educação a distância, a questão é que sua 

atuação não deverá ser desconexa das demais instâncias, mas sim pautada 

num fluxo de intercâmbio e interações entre elas. Para tanto, faz-se necessário 

um projeto articulador, no qual os participantes dessa rede sejam protagonistas 

dos processos, compreendendo a sua ação integrada com diferentes instâncias 

e equipes.    

Una organización que funciona como una red es una 
organización que colabora, que aborda los problemas de 
los usuarios con perspectiva integral (porque los 
problemas no están segmentados), que coordina y es 
capaz de integrar armónicamente el funcionamiento de 
sus nodos, que orienta su actuación a conseguir 
resultados y generar valor interno y para sus usuarios y, 
por tanto, no teme sino que promueve su participación 
(DOMINGUEZ FIGAREDO, 2009, p. 22).14 

O modo como a educação a distância é estruturada na organização 

condicionará, de antemão, o campo de atuação do gestor de desenvolvimento 

de cursos, possibilitando maior ou menor grau de autonomia nas decisões, 

sejam isoladas e centralizadas, ou articuladas e descentralizadas, uma vez que 

se entende que o desenvolvimento de cursos não se resume a construção de 

materiais didáticos, mas está ligado a um conjunto de ações que estão 

relacionadas com o planejamento, a organização, a coordenação e avaliação 

do processo integral de implementação da modalidade. 

 No estudo realizado pela Unicamp (2007) identificou-se que existe uma 

“dinâmica que busca a adequação desta modalidade nas estruturas existentes 

e um esforço para convergir as diferentes iniciativas em EAD para um objetivo 

comum, institucional” (UNICAMP, 2007, p.7). Esta dinâmica tem sido realizada 

em instituições que atuam no formato bimodal, e que buscam a construção de 

uma gestão sistêmica em educação a distância. Neste caso, o desafio de 

implementação da modalidade torna-se ainda mais complexo, pois pressupõe a 

mudança em estruturas até então voltadas apenas para o presencial, cuja 

velocidade de transformações acontece de forma diferenciada (GARCIA 

ARETIO, 2003). 
                                                 
14  “Uma organização que funciona como uma rede é uma organização colaboradora, que 
aborda os problemas dos usuários com uma perspectiva abrangente (porque os problemas não 
são segmentados), que coordena e é capaz de integrar harmoniosamente o funcionamento de 
seus nós, que direciona os esforços para obter resultados e criar valor internamente e para 
seus usuários e, portanto, não teme, mas promove a sua participação”. Tradução livre.  
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 Em estudo realizado sobre a implementação da modalidade na América 

Latina, Mansur (2001) destaca alguns elementos da educação a distância que 

influenciam na mudança da gestão institucional: a dispersão geográfica, o 

atendimento a um público diferenciado, a criação de polos descentralizados, o 

uso de material didático previamente elaborado, o uso de mídias nos processos 

de ensino e de aprendizagem como uma condição, o aumento do público 

versus qualidade, a formação docente para esta modalidade, os novos núcleos 

administrativos e acadêmicos necessários, os profissionais especializados em 

EAD, a flexibilidade do espaço/tempo na contagem da carga horária de 

formação e de atuação docente, a possibilidade de aprendizagem via interação 

e colaboração, a necessidade de acompanhamento de todo o processo, a 

disponibilidade de fontes de estudo virtuais e físicas, a busca de fontes 

alternativas de financiamento, entre outras. É certo que estes elementos 

podem causar um impacto maior ou menor, dependendo das opções 

institucionais, entretanto, de qualquer forma ele será sentido devido às 

especificidades que abarcam o funcionamento da modalidade. 

 Como apontado por Domínguez Figaredo (2009) apesar dos estudos 

acerca da gestão em educação a distância terem avançado na sua 

compreensão sistêmica, em rede, na prática ela ainda não foi implementada 

por muitas instituições, e, nestas, não é realizada em sua plenitude. O histórico 

de uma estrutura mecanicista concebida como máquina ainda tem muita força 

no contexto educacional; herança da “Era Industrial”, que foi responsável 

durante 350 (trezentos e cinquenta) anos pelo grande progresso científico, 

tecnológico, produtivo e humano que conhecemos hoje, tanto para os 

benefícios como para os malefícios por ela gerados (SENGE, 2005). 

 Conforme Senge (2005) esta Era marcou profundamente as 

organizações escolares, desde seu nascimento até ao seu modo de 

funcionamento atual, como a separação dos estudantes em séries, tendo como 

parâmetro a idade, e em turmas, tendo como parâmetro a “capacidade” 

cognitiva. Para cada classe de 30 ou 40 alunos um professor que define o que 

deve ser trabalhado. Outras evidências desta industrialização: turno escolar, 

uniformes, sinetas, horários rígidos, fragmentação do conhecimento em 

disciplinas, divisão do trabalho por funções e níveis de hierarquia. McIsaac e 
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Gunawardena (1996) e Domínguez Figaredo (2009) analisam que foi também 

sob este mesmo modelo que nasceram as megauniversidades a distância na 

Europa, entre as décadas de 1960 e 1980, sendo marcadas por uma forma 

industrializada de ensino e aprendizagem, enfatizando os materiais 

instrucionais como produtos que podiam ser produzidos e distribuídos em 

massa, sob a orientação de princípios organizacionais pautados na 

racionalização, na divisão do trabalho e na separação entre os níveis de 

decisão e os níveis operativos. 

 Fruto de questionamentos sobre este modo de funcionar, algumas 

mudanças tem sido propostas ao longo dos últimos anos, tanto para o ensino e 

a aprendizagem como para o próprio funcionamento da instituição escolar. 

Essas modificações são muito lentas e, conforme Senge (2005), elas 

apresentam resultados efetivos após algumas décadas de mudança no 

contexto mais amplo, que envolve a situação política, econômica e social, mas 

também as alterações nos órgãos reguladores, na cultura escolar e na própria 

expectativa do que vem a ser esta instituição para os profissionais e pessoas 

que nela estão envolvidos. 

 Esta estrutura organizacional, traçada numa dimensão mais ampla da 

instituição, e seu modo de funcionamento são alguns dos condicionantes 

contextuais das relações estabelecidas na gestão de desenvolvimento de 

cursos a distância. Outros fatores como a proposta educacional, a opção 

tecnológica, a infraestrutura de produção de materiais, o incentivo à formação 

docente e a política de avaliação também são decisivos na institucionalização 

da modalidade (BURNHAM, 2007).  

 Durante o auge do modelo industrial em educação a distância foi 

predominante o uso de materiais autoinstrucionais, orientados sob a instrução 

programada (McISAAC e GUNAWADERNA, 1996). Figueiredo e Afonso (2006) 

colocam que esta proposta educacional ganhou grande impulso tendo em vista 

uma educação que visava grandes contingentes de pessoas com 

conhecimentos mínimos para a operação das novas funções do trabalho. Neste 

sentido, havia uma valorização do ensino em massa e a deliberada 

acumulação da informação, trocando a importância do contexto pela 

importância do conteúdo. 
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 Esta visão educacional, entretanto, vem sendo questionada por uma 

série de autores que começaram a dar corpo e, enfim, constituir uma linha de 

pensamento pautada no construtivismo, para o qual o contexto é construído e 

percebido a partir da nossa interação com o mundo. Levando em conta esta 

abordagem, o pensamento educacional construtivista vem ganhando espaço 

desde o início do século passado, quando a sociedade, em seu conjunto, 

começa a mudar seu eixo funcionalista para um eixo mais complexo, que 

envolve a produção e uso do conhecimento (FIGUEIREDO e AFONSO, 2006). 

No caso específico da educação a distância, conceitos como 

aprendizagem em rede e em espaços conectados, aprendizagem mediada por 

tecnologias, construção do conhecimento, inteligências múltiplas, abordagem 

interativa e colaborativa, contexto sociocultural, mediação, flexibilidade, 

presença social e sistemas híbridos de aprendizagem tiveram seu alcance 

ampliado nas pesquisas, mudando a forma como a modalidade era percebida 

anteriormente. “Therefore, issues that involve the learner, the instructor, the 

technology, and the process of teaching and learning are becoming increasingly 

important” (McISAAC e GUNAWARDENA, 1996, p.359)15.  

Por outro lado, uma variedade de tecnologias tem sido usada para o 

alcance de estudantes e docentes, com o objetivo de facilitar os processos de 

ensino e aprendizagem a distância. Se inicialmente a educação a distância 

esteve atrelada principalmente ao uso de material impresso, transmissão 

televisiva e radiofônica, ou via teleconferência, mais recentemente as 

instituições também têm incorporado as mídias baseadas em sistemas de 

tecnologias da informação e comunicação, como computadores ligados à 

internet, a partir dos quais é possível não só disponibilizar materiais de estudo 

em diferentes formatos como propiciar a aproximação entre pessoas via 

comunicação multidirecional, destacando sua potencialidade de construção do 

conhecimento de forma colaborativa via comunidades ou ambiente online.  

Nesta perspectiva, não se fala em computadores ligados em rede como 

um canal de distribuição de informações, mas como um novo meio para a 

construção de significados (McISAAC e GUNAWARDENA, 1996). Durante os 

                                                 
15 “Portanto, as questões que envolvem o aluno, o instrutor, a tecnologia e o processo de 
ensino e aprendizagem estão se tornando cada vez mais importantes”. Tradução livre. 
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primórdios da educação a distância institucionalizada, ela foi tradicionalmente 

definida como um meio de instrução e de estudos independentes. As novas 

possibilidades educacionais e tecnológicas têm permitido avançar na ideia da 

modalidade contribuir para novas formas de escolaridade e de aprendizagem 

ao longo da vida. 

Entretanto, é preciso ficar atento a um demasiado otimismo sobre o uso 

das tecnologias da informação e comunicação nos processos de ensino e de 

aprendizagem a distância. Primeiro, elas por si mesmas não fazem qualquer 

transformação educacional se junto delas não houver uma proposta de 

formação humana pautada em princípios mais nobres (COIÇAUD, 2001). 

Segundo, porque junto de vários benefícios, ela traz também alguns desafios 

que ainda precisam ser melhor explorados e compreendidos. 

 Para Kenski (2008), o principal desafio às instituições educacionais ao 

introduzir as novas tecnologias de informação e comunicação é a gestão. 

Gestão aqui não nos seus aspectos administrativos, mas sim no que diz 

respeito às reorganizações gerais da instituição, que passam pela organização 

dos grupos de alunos, pela infraestrutura física, pelas formas de decisão (mais 

rápidas, descentralizadas e autônomas), pelo apoio à nova dinâmica da aula 

(que reflete numa nova organização do trabalho docente), pela reorientação 

curricular, assim como pela avaliação e acompanhamento do processo 

educacional. Esta mudança está relacionada ao que mencionei anteriormente 

sobre as especificidades da modalidade a distância, levantadas por Mansur 

(2001). 

 Diante destas mudanças, é necessário refletir sobre o espaço que os 

modelos organizacionais de educação a distância têm reservado para a 

formação docente e a avaliação institucional. Cerny (2009) menciona como é 

difícil trazer estas questões para o contexto dos projetos realizados no âmbito 

da modalidade, reflexo até mesmo dos financiamentos que em geral são 

direcionados à produção de materiais e à operacionalização dos cursos. 

 Em alusão ao docente, cabe entender o modo como as instituições o 

compreendem. Num levantamento realizado sobre o profissional que atua em 

educação a distância, foi possível encontrar uma série de nomenclaturas: 

professor, tutor, animador, facilitador, mediador, monitor, docente, aututor, 
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mentor, colaborador, instrutor, entre outros; em vários arranjos organizativos, 

muitas vezes tendo mais de uma destas nomenclaturas para definir a função 

de diferentes profissionais que atuam no mesmo processo. O modo mais 

comum considerado pelas instituições é o professor, como o responsável pelo 

desenvolvimento do material e atividades, e o tutor, pelo acompanhamento dos 

alunos. O primeiro com um status de maior visibilidade, na medida em que é 

tido o ‘detentor do conhecimento’, e o segundo como de menor prestígio, seja 

pela falta de reconhecimento da sua profissionalização, pela formação muitas 

vezes inferior a do professor e/ou pelo contato direto com os alunos, também 

conhecido como ‘mão na massa’. Esta é mais uma das separações advindas 

daquele modelo industrial de educação a distância, mencionado anteriormente 

e que atualmente vem se reconfigurando nas novas relações estabelecidas em 

cursos interativos e colaborativos a distância.  

Abreu-Tardelli (2006), em sua tese sobre a atuação do professor 

iniciante no chat educacional, explicita que, de fato, as instituições contratam 

os professores pressupondo que, sendo especialistas de uma área específica, 

seriam capazes de atuar adequadamente na modalidade com o auxílio de um 

tutor e um treinamento na ferramenta. Mas, na prática, ao professor é atribuído 

o papel de desenvolver o material, discutir teoricamente, corrigir as tarefas e 

avaliar, e, ao tutor, o papel de ter contato cotidiano com os alunos, tirar dúvidas 

gerais e responder questões teóricas e metodológicas relativas ao curso. Esta 

nova configuração tem possibilitado ao tutor maior interação com os alunos e 

um acompanhamento mais próximo, sendo ele reconhecido pelos alunos como 

o ator dos processos de ensino e de aprendizagem e não o professor. 

Mesmo havendo a tendência de reconfiguração do papel do professor e 

do tutor em educação a distância, percebe-se ainda uma divisão entre quem 

elabora e quem executa. Sem dúvida ainda é reconhecida a necessidade de 

desenvolvimento de materiais prévios ao curso, principalmente em cursos que 

visam à alta escala de atendimento ou que necessitam de autorização de 

funcionamento pelo Ministério da Educação, mas isto não justifica a diminuição 

do trabalho docente que se relaciona com o aluno na ponta. Ao contrário, pesa 

sobre este profissional, a quem também considero professor, a 

responsabilidade de mediar os processos de ensino e de aprendizagem, de 
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maneira efetiva, para que se justifique o ato de educar. Portanto, defendo a 

ideia de que o professor mediador seja orientado a trabalhar com o conteúdo, 

construído previamente, como ponto de partida, e desafiado a propor outros 

materiais e atividades que considere necessários para o desenvolvimento do 

aluno, bem como a realizar acompanhamento e intervenção constantes durante 

a mediação e a avaliação da aprendizagem.  

A formação docente para atuação em educação a distância se faz 

necessária uma vez que na formação inicial o professor tem pouco ou nenhum 

contato com estes recursos na perspectiva de uso para os processos de ensino 

e de aprendizagem. Para atuar nesta modalidade, do ponto de vista da 

construção de conhecimentos, o docente vê-se desafiado a realizar práticas 

pedagógicas inovadoras com uso de tecnologias, diante de um novo papel do 

professor: o de ensinar a aprender (BELLONI, 1999). Conforme Belloni (1999), 

isto implica uma mudança no enfoque educativo - do professor para o aluno, do 

ensino para a aprendizagem, do monólogo para o diálogo, em um ambiente 

virtual de aprendizagem com múltiplos recursos disponíveis pelas TIC. 

No entanto, o fato de mudar o meio em que a educação e 
a comunicação entre alunos e professores se realizam 
traz mudanças ao ensino e à aprendizagem que precisam 
ser compreendidas ao tempo em que se analisam as 
potencialidades e limitações das tecnologias e linguagens 
empregadas para a mediação pedagógica e a 
aprendizagem dos alunos. (ALMEIDA, 2003, online). 

Considero adequado um modelo institucional que dê condições para o 

desenvolvimento das competências docentes relacionadas ao planejamento, 

autoria, mediação e avaliação em educação a distância, cuja formação seja 

pautada na proposta educacional da instituição, na experiência e contexto do 

professor, e no potencial das tecnologias, “integradas ao ensino tanto como 

instrumentos pedagógicos (materiais didáticos) quanto objeto de estudo e 

reflexão16” (CERNY, 2009, p.156). Assim, o processo de formação deve 

desafiar o docente a incorporar novas formas de ensinar por meio de um 

processo de transição entre o já conhecido e as novas potencialidades, e 

também limites, ajudando-lhe a reconstruir sua prática. 

                                                 
16 Grifos da autora. 



 40 

 Quanto à avaliação institucional, ela deve conduzir o processo de 

aperfeiçoamento das ações educacionais, pois a partir de seus resultados cabe 

à instituição planejar e viabilizar soluções que impliquem mudança e 

desenvolvimento, seja no desenho de novas políticas, no redimensionamento 

de recursos, no investimento na formação de pessoas e outras ações que 

tenham em vista a melhoria da qualidade da educação. Neder (2003) destaca a 

avaliação como um dos elementos indissociáveis do processo de gestão, 

constituindo-se como prática educativa e, por isto, também política, uma vez 

que sua principal função é subsidiar os atores escolares com informações para 

a tomada de decisões que orientará as ações a serem realizadas num 

determinado contexto. Por ser uma tarefa permanente e sistemática (CERNY, 

2009), a autoavaliação retroalimenta constantemente o processo educativo, 

não o deixando estático e inflexível.  

Avaliar projetos de educação a distância implica assumir 
uma tarefa complexa que diz respeito a muitos sujeitos e 
a muitas temáticas. A avaliação alcança diferentes níveis 
– é sempre uma ação política e, por outro lado, tem uma 
dimensão didática, uma vez que permite (re)orientar e 
refletir sobre os processos em andamento. A avaliação 
tem a finalidade de aperfeiçoar o curso durante o seu 
desenvolvimento, o que significa que ela não pode se 
limitar apenas à elaboração de um relatório final, mas 
constitui uma tarefa permanente e sistemática (CERNY, 
2009, p.167). 

 Para Neder (2003), no processo de gestão e avaliação da modalidade a 

distância, deve-se abranger tanto a dimensão relativa à proposta pedagógica 

do curso (finalidade, estrutura organizacional, proposta curricular, avaliação, 

entre outros), como à sua organização (sistemas de comunicação, 

infraestrutura física, distribuição do material didático, domínio conceitual e 

didático do professor, registro acadêmico, etc). 

 Os elementos aqui mencionados, como o modelo institucional de 

educação a distância, sua estrutura organizacional, as tecnologias disponíveis, 

o posicionamento sobre a formação docente e a avaliação institucional, 

compõem o contexto organizacional que condiciona a atuação do gestor em 

educação a distância. Entretanto, estes mesmos elementos não podem ser 

separados dos modos como individual e coletivamente os sujeitos institucionais 
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lidam com eles, nem mesmo dos acontecimentos inesperados que surgem no 

decorrer do processo.  

Sendo a organização uma “unidade social formada por grupos humanos 

intencionalmente constituídos, ganham importância as interações entre as 

pessoas e com o contexto social mais amplo” (LIBÂNEO, 2008, p.107), 

compreendo que estas interações vão delineando o seu modo de funcionar, 

que aos poucos vai sendo internalizado, e geram um sentido coletivo de 

perceber as coisas, de pensar os problemas e de encontrar soluções, incluindo 

aí não só suas congruências, mas também seus conflitos e discordâncias. 

A cultura organizacional (também chamada “cultura da 
escola”) diz respeito ao conjunto de fatores sociais, 
culturais, psicológicos que influenciam os modos de agir 
da organização como um todo e do comportamento das 
pessoas em particular (LIBÂNEO, 2008, p.106). 

É preciso levar em conta que os homens são seres em situação 

(FREIRE, 1987), e, enquanto tais, trazem consigo anseios e percepções 

particulares do mundo, a partir da vivência em seus contextos. “A escola tem 

uma cultura própria que permite entender tudo o que acontece nela, mas essa 

cultura pode ser modificada pelas próprias pessoas, ela pode ser discutida, 

avaliada, planejada” (LIBÂNEO, 2008, p.109). Portanto, ao mesmo tempo em 

que condiciona práticas, o contexto organizacional também se modifica a partir 

delas. 

Em síntese, neste capítulo discuto as bases conceituais da atuação do 

gestor em educação a distância, compreendendo a gestão participativa, 

corresponsável e integradora, a partir de uma visão sistêmica dos diferentes 

âmbitos que compõem a modalidade, assim como os condicionamentos do 

contexto organizacional como definidores desta atuação. No próximo capítulo 

apresento e relaciono os conhecimentos específicos sobre a modalidade, 

necessários para a atuação do gestor no desenvolvimento de cursos a 

distância. 
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Capítulo 2: Gestão de desenvolvimento de cursos a 
distância 

 
 
A EAD, por sua especificidade, deve ser compreendida 
no conjunto de ações e requisitos próprios ao seu 
desenvolvimento que envolve atores diversos, materiais 
didáticos específicos, meios de comunicação e outros 
recursos peculiares. A particularidade desse distinto 
modo de ensinar e de aprender transcende o 
entendimento da modalidade a distância como uma 
estrita questão geográfica e espacial. Implica a 
organização e estruturação de um Sistema específico, 
que possui componentes essenciais ao seu 
funcionamento (GOMES e LOPES, 2003, p.2). 

 

Neste capítulo destaco os conhecimentos necessários para a gestão do 

desenvolvimento de cursos, dentre eles, o desenho do curso, os materiais 

didáticos, a equipe envolvida e as características da pós-graduação a distância 

no país, a partir de uma abordagem democrática, participativa, corresponsável 

e sistêmica da gestão, bem como o contexto institucional, conforme 

apresentados no capítulo anterior. 

O papel do gestor no desenvolvimento de cursos a distância é amplo, 

pois sua atuação abrange o planejamento, a organização, o acompanhamento 

e a avaliação do processo. Estas etapas, por vezes denominadas de diferentes 

formas, mas tendo o mesmo fim, são abordadas por autores de gestão escolar, 

como Libâneo (2008), e de gestão do desenvolvimento de cursos na 

modalidade a distância, como Rumble (1993), Garcia Aretio (2002), Guarezi 

(2004) e Cerny (2009). 

Destaco a seguir o papel deste gestor, tomando por base os autores 

mencionados acima: 

Planejamento – Compreende a definição das diretrizes gerais do 

Projeto, da abordagem pedagógica, das tecnologias a serem usadas, da 

especificação do desenho educacional17 do curso, dos prazos a serem 

                                                 
17 O desenho educacional de um curso envolve o planejamento e a produção do seu conjunto 
de materiais, atividades e outros produtos, assim como o seu formato e o modo como será 
implementado; ambos necessariamente articulados com o projeto pedagógico e, portanto, 
visando promover situações adequadas de ensino e de aprendizagem. 
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cumpridos, das equipes de trabalho, da avaliação e das estratégias de 

coordenação das atividades. 

Organização – Envolve a aplicação do processo propriamente dito, 

levando em conta as definições para a produção dos materiais18, a viabilização 

das condições e modos para realizar o que foi planejado, a mobilização de 

recursos humanos, financeiros, físicos e materiais. 

Acompanhamento – Abrange o trabalho de acompanhamento e 

orientação da equipe envolvida, de controle da entrega de materiais e sua 

qualidade, da resolução de conflitos que surgem ao longo do caminho, de 

desenvolvimento e melhoria das ferramentas de gestão que auxiliam neste 

acompanhamento. 

Avaliação – Compreende a definição de parâmetros de avaliação do 

desenvolvimento dos cursos, a organização do modo como a avaliação será 

realizada, considerando que o processo avaliativo possibilita o avanço do 

trabalho com mais prudência, e a retroalimentação do desenvolvimento, uma 

vez que neste processo revelam-se ajustes e novas necessidades, visando à 

melhoria das ações. 

Cabe lembrar que o foco desta tese está voltado para a prática da 

gestão do desenvolvimento de cursos a distância, que está inserida num 

contexto maior de definições institucionais e relacionada com a implementação 

do curso no cotidiano acadêmico e administrativo. Desta forma compreendo 

que as dimensões de desenvolvimento e de implementação de cursos a 

distância atuam em correlação e interdependência, incluindo também as 

estratégias institucionais mais amplas. 

Outro aspecto da gestão a ser abordado neste capítulo é a articulação 

do trabalho da equipe multidisciplinar envolvida no processo de 

desenvolvimento de cursos. Desta forma, apresento a composição de equipe 

em educação a distância e destaco a importância das diferentes especialidades 

                                                 
18 A definição de desenvolvimento dos materiais faz parte da produção do curso. Nela são 
especificados parâmetros a serem considerados na produção de textos, na organização do 
ambiente virtual, nos tipos e quantidade de recursos a serem desenvolvidos, nas informações 
necessárias para os roteiros, no desenvolvimento da produção multimídia. Esses parâmetros 
são importantes para propiciar a organização harmônica dos materiais do curso e para orientar 
a equipe multidisciplinar no seu desenvolvimento. 
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estarem voltadas para um trabalho colaborativo, tendo em vista o alcance de 

um objetivo claramente definido.  

Finalizando o capítulo, destaco a importância do conhecimento das 

características da pós-graduação para o gestor de desenvolvimento de cursos 

a distância neste nível de ensino. Apresento o contexto do ensino superior a 

distância no país e os modelos de oferta que se constituíram ao longo do 

tempo, relacionando-os especificamente com a pós-graduação. Também 

abordo temas como o aumento da matrícula e do credenciamento das 

instituições de nível superior para a oferta de pós-graduação na modalidade, a 

legislação pertinente que regulamenta as iniciativas na área e os referenciais 

que definem princípios, diretrizes e critérios de qualidade para o ensino 

superior a distância, incluindo a pós-graduação.  

 

1. Desenho de curso 

 A concepção dos cursos a distância é definida na etapa do 

planejamento, na qual serão definidas as bases que interligam educação, 

comunicação, tecnologia e mídia, a partir das quais são criados os referenciais 

para o desenvolvimento dos materiais didáticos, em consonância com o projeto 

pedagógico do curso. 

A gestão em EAD, como em qualquer outra modalidade 
educativa, deve ser vista como um processo que busca 
viabilizar um projeto político-pedagógico, mediante a 
previsão de formas de organização e funcionamento, de 
relações de trabalho e de recursos físicos, materiais e 
financeiros necessários ao cumprimento das finalidades e 
objetivos definidos (NEDER, 2003, p.4).  

O projeto pedagógico é considerado o processo-base do 

desenvolvimento de um curso a distância. É ele que vai explicitar os valores 

educacionais da proposta, o público do curso, os objetivos a serem alcançados, 

a metodologia a ser usada e o modo de avaliação, entre outros aspectos 

necessários para compor o documento, em conformidade à instituição. 

 Sendo o projeto pedagógico uma construção coletiva, é fundamental a 

necessidade da participação dos diferentes sujeitos para os quais ele será uma 

referência: coordenação de curso, professor, coordenação acadêmica, 
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coordenação pedagógica de educação a distância, designer19 educacional, 

entre outros profissionais que sejam necessários para alinhar as expectativas 

de suas áreas com as possibilidades de formação do curso construído. 

Portanto, me posiciono no sentido que o projeto pedagógico não pode ser um 

documento orientador da formação do aluno que parta somente da perspectiva 

dos elaboradores de cursos a distância. Compreendo que esta é uma 

modalidade e suas características precisam ser incluídas no projeto 

pedagógico. Outras áreas e profissionais são imprescindíveis na expressão dos 

valores educacionais da instituição, no alinhamento com as normas 

institucionais e legais da educação em geral, na definição do público a ser 

atendido, na concepção formativa da área de conhecimento do curso, na 

composição dos componentes curriculares, entre outros. 

Esse projeto explicita a identidade institucional e define 
sua direção política, ou seja, seu horizonte de 
possibilidades, compatível com a sua realidade e com os 
diferentes aspectos envolvidos, tanto de natureza 
pedagógica quanto administrativa e financeira, bem como 
as condições e recursos materiais e institucionais 
necessários para implementá-lo (ALMEIDA, 2002, p.54). 

 O projeto pedagógico precisa ser construído e reconstruído a muitas 

mãos, prescindindo de uma participação coletiva que represente as intenções e 

possibilidades institucionais para a formação do aluno. Valente (2001) nos 

aponta que o projeto pedagógico “serve de lastro, de referência, de fio condutor 

que evita o “acaso” e a “camisa de força”” (VALENTE, 2001, p.8), o que revela 

outra característica importante: a sua abertura para as revisitas necessárias 

quando o curso é implementado, sejam pelas análises realizadas diretamente 

entre coordenações de curso, professores e alunos, bem como pelo resultado 

apontado na avaliação institucional. 

 A participação coletiva e a realimentação dos processos são concepções 

que permeiam não só o desenvolvimento do projeto pedagógico, mas todo o 

desenho do curso. Este posicionamento ajuda a revelar algumas condições 

orientadoras da tese que defendo no desenvolvimento de cursos a distância. O 

ponto de partida é o desenho de um curso que integra materiais fixos e móveis, 

                                                 
19 Como a profissão do designer educacional foi assim denominada pelo Cadastro Brasileiro de 
Ocupações, do Ministério do Trabalho, não considero a palavra ‘designer’ como estrangeirismo 
ao longo do texto, mantendo-a, portanto, sem marcação em itálico. 
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que forneçam um referencial ao planejado no projeto pedagógico, mas com a 

abertura necessária para a construção coletiva durante o processo de 

mediação entre professores, alunos e conhecimento.  

Gutierrez e Prieto (1994) defendem esta flexibilidade no desenho de 

cursos, em contraposição a um modelo industrializado de cursos a distância, 

revelado em seus materiais didáticos e seu modo de distribuição, o que 

definem como “modelo alternativo” de materiais educacionais. “O alternativo no 

produto passa pela informação selecionada, pelo modo de apresentá-la, pela 

beleza das palavras e imagens, pela abertura da obra e pela busca do 

envolvimento do interlocutor” (GUTIERREZ e PIETRO, 1994, p.25). Essa 

abertura da obra é o que Filatro (2004) define como Design Instrucional 

Contextualizado – DIC; ou Design Emergente em ambientes de aprendizagem, 

definido por Cavallo (2003). 

No design educacional, conforme a perspectiva de 
Cavallo (2003), o ato de criação deve ser dinâmico para 
lidar, ao mesmo tempo, com ações antecipadas 
(concepção, planejamento, produção e implementação) e 
com ações emergentes, aquelas decorrentes das 
interações e das avaliações processuais que ocorrem ao 
longo do desenvolvimento de um curso (PRADO, 2009, 
p.01). 

Prado (2009) argumenta que o desenho do curso compatibiliza e integra 

três elementos: os princípios educacionais, as características da modalidade e 

a configuração do contexto. Em seguida abordo estes elementos quanto ao 

posicionamento desta tese. 

Em termos educacionais, revela-se a necessidade do alinhamento do 

curso com os valores educacionais expressos no projeto pedagógico. Não 

estou tratando aqui de cursos onde há possibilidade, e até mesmo 

necessidade, de materiais pré-formatados fechados ou que não necessitem de 

mediação humana, como é o caso de cursos autoinstrucionais, próximos em 

sua maioria de uma concepção educacional condutivista (MERGEL, 1998). 

Nesta tese trata-se, pois, do desenvolvimento de cursos alinhados com uma 

abordagem educacional que favoreça a construção do conhecimento e busca 

promover experiências de aprendizagem significativas aos alunos. Isto 

pressupõe o que Valente (2003) denomina de “estar junto virtual”, abordagem 
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que enfatiza as interações e o trabalho colaborativo entre todos os 

participantes do curso, cada um tendo sua importância específica e coletiva 

dentro do grupo, e privilegia a produção coletiva do conhecimento, que nasce 

das relações estabelecidas entre os envolvidos e possibilitadas pelos recursos 

interativos da tecnologia disponível. 

Em se tratando de pós-graduação, é necessário abarcar os aspectos 

relativos à educação de adultos e sua relação com o trabalho (GARCIA 

ARETIO, 1999). Almeida (2009c) e Kenski (2009) recuperam as bases 

conceituais da andragogia20, ou educação de adultos, que tem como foco 

principal a valorização da experiência do sujeito que aprende. Portanto, o 

desenho de processos educacionais deve abranger as necessidades do 

aprendiz, as experiências centradas em situações da vida e a articulação entre 

a teoria e a prática. 

Almeida (2009c) traz ainda o conceito de heutagogia, que significa o 

estudo da autoaprendizagem e reconhece “as experiências cotidianas como 

fonte do saber e incorpora a autodireção da aprendizagem com foco nas 

experiências” (ALMEIDA, 2009c, p.107). Portanto, a aprendizagem acontece no 

processo de reorganização da experiência cotidiana por meio da interlocução, 

da reconstrução do conhecimento e da negociação de sentidos e saberes, 

envolvendo a tomada de consciência. 

Ainda que os conceitos de andragogia e heutagogia 
estejam apoiados na experiência educativa de Dewey, na 
construção do conhecimento de Piaget, na interação 
social de Vygotsky e na educação transformadora de 
Freire, para atender as especificidades da educação de 
jovens e adultos é essencial a associação com 
metodologias e estratégias diferenciadas que viabilizem a 
aprendizagem em contexto a partir da experiência de 
vida, da interação social e da educação transformadora e 
reflexiva, o contínuo desenvolvimento das pessoas em 
processos educativos de autogestão e cogestão que lhes 
proporcionem novas aprendizagens para aplicar em 
situações cotidianas, lidar com as transformações e 
incertezas do mundo do trabalho, inserir-se criticamente 
na realidade assumindo-se como pessoas proativas, 
comprometidas com a construção da cidadania 
(ALMEIDA, 2009c, p.110). 

                                                 
20 Ambas as autoras reconhecem que a andragogia parte das bases conceituais da pedagogia 
para criar metodologias focadas na educação de adultos. 



 48 

Em termos de aprendizagem, trata-se de uma educação a distância que 

ofereça “estímulos para trabalhar em cima do próprio contexto, para buscar 

informação, para situar, analisar e resolver problemas, para criar e para 

construir conhecimentos” (GUTIERREZ e PIETRO, 1994, p.27), 

comprometendo os interlocutores na responsabilidade com a própria 

aprendizagem e com a interaprendizagem por meio de metodologias e de 

ambientes que permitam o intercâmbio de informações e experiências. Neste 

sentido, podemos considerar o ‘contexto de aprendizagem intencional’ 

(FIGUEIREDO e AFONSO, 2006), que se caracteriza por um conjunto de 

circunstâncias relevantes que propiciam a aprendizagem do educando, dos 

quais são elementos inerentes: o conteúdo, os participantes, suas ações, os 

objetos sociais, dentre eles as tecnologias. 

Figueiredo e Afonso (2006) destacam ainda as intenções educacionais e 

sua afinidade metodológica com o contexto. Numa educação pautada na 

transmissão do conteúdo, acredita-se que o contexto está fora do sujeito, pois 

já se encontra no mundo e independe de sua ação. Desta forma, entende-se 

que o contexto é externo ao aluno, que não participa das definições postas a 

sua aprendizagem. Na área de tecnologias aplicadas a educação, esta 

abordagem evidencia-se em ações educativas que têm como fim o uso das 

tecnologias e o seu foco na instrução, seja em propostas educacionais 

presenciais ou a distância. 

Diferente desta proposta, numa linha de pensamento pautada no 

construtivismo, o contexto é construído e percebido a partir da nossa interação 

com o mundo. Dentro desta abordagem educacional, que busca resgatar e 

compreender o contexto nas situações de aprendizagem, as contribuições de 

Figueiredo e Afonso (2006) permitem-nos ampliar a visão sobre os elementos 

que as constituem: o aprendiz, o conteúdo e o contexto. O aprendiz, nesta 

dinâmica, está comprometido em atividades que envolvem o conteúdo 

(informação que pode ser transferida e mudada) e o contexto (as 

circunstâncias relevantes num evento de aprendizagem). 

Conforme Freire (1997), as circunstâncias de aprendizagem precisam 

valorizar o contexto concreto do educando: suas condições materiais, culturais, 

sociais e psicológicas, para que não perca o compromisso com a sua 
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realidade. Ao mesmo tempo, o contexto educativo precisa ter clareza de onde 

quer chegar para promover no educando a mudança de seu hábito de rotina 

para uma prática de compreensão de suas ações no mundo, que se torna 

possível a partir das idas e vindas entre o contexto teórico e concreto. 

Quando relacionado ao uso de tecnologias em educação, especialmente 

em cursos que usam recursos online, a consideração do conhecimento 

contextual pode ser potencializada pela tecnologia digital em rede (RUBIM, 

2004), que permite criar um espaço de interações que são alimentadas pelas 

informações e pelas pessoas que nele convivem, o ciberespaço (LÉVY, 1999). 

Os computadores em rede permitem criar um mundo virtual habitado por 

sujeitos locais que, mesmo separados fisicamente, trazem a emergência de 

especificidades de seus contextos concretos que vão alimentar as informações, 

as interações e as negociações que ocorrem neste novo espaço do contexto de 

aprendizagem intencional. 

Junto a uma tecnologia que possibilita interações de sujeitos 

contextuais, coloca-se em igualdade de importância a necessidade de uma 

dinâmica pedagógica baseada num conhecimento que considere o contexto 

como fonte geradora de saberes. Dessa articulação, pode-se criar um contexto 

de aprendizagem onde o saber deixa de ser algo abstrato, mas que expressa 

uma determinada população, que é viva, contextual (LÉVY, 1999) e, como tal, 

tem seus interesses pessoais (FREIRE, 1987). 

Mais do que apenas ler os textos disponíveis, receber instruções e 

realizar tarefas, os alunos podem ser desafiados a identificar suas próprias 

problemáticas, encontrar pontos de discussão com seus colegas, trocar ideias 

de acordo com suas experiências, ir à busca de outras fontes, reorganizar suas 

novas descobertas, enriquecendo não só um grupo específico, mas os 

participantes do curso como um todo, pelo acesso aos diversos textos 

produzidos, pelo estabelecimento de uma relação participativa, coletiva, 

autônoma e contextual com as informações, levando à produção de novos 

conhecimentos sobre os temas em estudo (RUBIM, 2004). 

Cabe mencionar alguns pontos revelados na pesquisa de mestrado “A 

ressignificação da prática pedagógica em Educação a Distância online” 

(RUBIM, 2004) sobre as implicações da consideração do contexto concreto do 
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aluno nos processos de ensino e de aprendizagem. Dentre elas destaca-se a 

necessária proximidade do contexto imediato com o contexto global, 

estabelecendo relações entre as questões particulares e as mais amplas, 

permitindo que o educando possa sair de um lugar a outro e compreender sua 

ação sobre o mundo em referência a ação dos outros sobre o mundo. Neste 

sentido, a rede digital também potencializa esta busca por outras referências e 

trocas de informações, uma vez que disponibiliza recursos de pesquisa e de 

comunicação. 

Valorizar o contexto concreto do aluno no processo de aprendizagem 

implica também em promover a sua autonomia na busca das referências e 

problemáticas de sua realidade, e na necessária abertura para novos temas e 

discussão, não previstos inicialmente no planejamento inicial do curso, 

provocando o movimento no currículo. Estratégias pedagógicas que ofereçam 

oportunidades para que os alunos identifiquem e discutam questões advindas 

de suas realidades, possibilitam que eles tragam novos assuntos ou revelem 

conteúdos já previstos no curso, mas que precisam de maior aprofundamento. 

Esta dinâmica permite romper com a ideia de caminho único rumo a práticas 

em que o professor define os objetivos e o aluno traça seus múltiplos 

caminhos, tornando-se coautor do processo educativo. 

Esta posição não anula o papel do professor na definição das situações 

de aprendizagem, o que muda é a exclusividade em fazê-la, devendo surgir da 

negociação entre professor e aluno, ressignificando, pois, o papel de ambos. 

Logo não se trata de abrir mão do planejamento que visa a um objetivo comum 

a todos, mas de aproveitar a diversidade de interesses entre os participantes 

para ampliar o tema e torná-lo significativo. Enfim, a tecnologia digital em rede 

possibilita o desenvolvimento de estratégias pedagógicas nas quais é possível 

explorar o contexto do aluno, que irá alimentar as interações ocorridas no 

espaço virtual, tornando-as mais significativas. 

Área Moreira (2010) apresenta alguns princípios/critérios de referência 

pedagógica gerais para a criação, o desenvolvimento e o uso de espaços 

virtuais para a modalidade a distância no ensino universitário, que corroboram 

com esta visão apresentada: 
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a) que os estudantes desenvolvam um processo de aprendizagem 

autônomo a partir de distintas atividades propostas na aula virtual, 

b) que o horário de estudo e de dedicação da disciplina seja flexível sem as 

limitações e rigidezes dos horários de aula tradicionais, 

c) que os estudantes tenham a sua disposição distintos tipos de materiais 

didáticos em formatos diversos: bibliografia impressa, documentos 

digitais, objetos e recursos variados que lhe permitam o 

desenvolvimento de seu processo pessoal de aprendizagem, 

d) que aos estudantes sejam propostos problemas/tópicos sobre os quais 

devam refletir criticamente e buscar soluções, seja como forma de 

ensaio ou como trabalho de investigação, 

e) que se organizem atividades e tarefas que impliquem a comunicação e a  

interação social entre estudantes, seja através de debates em fóruns 

virtuais ou mediante projetos cooperativos em formato Wiki21 e 

ferramentas similares, 

f) que o trabalho e o papel do professor não consista na transmissão 

expositiva dos conteúdos, senão na elaboração de materiais didáticos, 

na supervisão e atenção personalizada aos alunos, durante o processo 

de desenvolvimento de trabalho dos mesmos, assim como na avaliação 

das tarefas cumpridas por eles, 

g) que os estudantes desenvolvam competências e habilidades do uso das 

tecnologias de informação e comunicação para o trabalho acadêmico e 

intelectual próprio da disciplina: buscar informação na internet, analisá-

la, reconstruí-la criticamente e comunicá-la, 

h) que a metodologia de ensino assuma os princípios pedagógicos em que 

o alunado aprenda por si mesmo através de um processo de 

aprendizagem autônomo baseado na atividade construtiva do 

conhecimento. 

Além da definição educacional, destaco como uma das características 

da modalidade o uso da tecnologia, que deve ser incluída durante o desenho 

                                                 
21 Ferramenta disponível na internet para escrita colaborativa. 



 52 

de um curso (PRADO, 2009). Trata-se da identificação e concepção das 

tecnologias disponíveis e das suas potencialidades educacionais. A 

modalidade a distância pode ser veiculada por meio de várias mídias, dentre 

elas o material impresso, videoconferência, teleconferência, rádio, televisão, 

ambientes virtuais de aprendizagem e internet (fóruns, chats, e-mail, blogs, 

etc.). Alguns autores as classificam dentro de “gerações tecnológicas” 

(RUMBLE, 1993) organizando-as de modo cronológico segundo critérios 

comunicacionais e de representação e distribuição de conteúdos (GOMES, 

2003).  

Atualmente as discussões acerca das tecnologias e mídias usadas em 

educação a distância caminham no sentido de realizar a integração delas entre 

si, “explorando suas características constitutivas, de modo que sejam 

incorporadas ao desenvolvimento de ações para agregar efetivos avanços” 

(ALMEIDA, 2005b, p. 39). É o que Almeida (2010) denomina de webcurrículo, 

ou seja, o uso da tecnologia como instrumento pedagógico e como objeto de 

estudo e reflexão, integrada ao currículo “envolvendo distintas linguagens e 

sistemas de signos configurados de acordo com as características intrínsecas 

das tecnologias e mídias que suportam os modos de produção do currículo, 

conforme os limites e potencialidades das TIC” (ALMEIDA, 2010, s/p). 

Nenhuma tecnologia isoladamente tem possibilidade de 
atender a todos os requisitos de ensino e aprendizado de 
todo um curso ou programa completo, satisfazer as 
necessidades dos diferentes alunos ou atender às 
variações em seus ambientes de aprendizado (MOORE & 
KEARSLEY, 2007, p.101).  

Esta variação de mídias e de tecnologias pode possibilitar o respeito aos 

diferentes estilos de aprendizagem, bem como objetivos de capacitação, ao 

mesmo tempo em que proporciona maior disponibilidade e flexibilidade de 

acesso ao material, uma vez que o estilo digital engendra “novos 

comportamentos de aprendizagem, novas racionalidades, novos estímulos 

perceptivos” (KENSKI, 2008, p.33). O ponto de atenção nesta integração é o 

maior tempo de produção dos materiais e o custo mais elevado. Outra questão 

é deixar bem claro para o aluno como estas diferentes mídias e tecnologias se 

articulam no curso, para que não se percam entre elas. Toda esta gama de 

tecnologias disponíveis e a necessidade de tê-las alinhadas a um projeto 
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educacional aumentam sua complexidade e tornam necessária a gestão das 

mídias. 

Gerenciar as mídias em educação consiste, portanto, em 
atuar em múltiplas direções: gerenciar o uso e 
manutenção das tecnologias envolvidas; gerenciar os 
projetos educacionais que irão ser desenvolvidos e a 
forma como esses meios serão utilizados em atividades 
de ensino-aprendizagem (KENSKI, 2005-2006, p.05). 

Baseados em vários autores, Moore e Kearsley (2007) elencam os 

seguintes passos para orientar o processo de seleção de mídia e tecnologia: 

• “Identificar os atributos das mídias exigidos pelos objetos de instrução 

ou pelas atividades de aprendizado. 

• Identificar as características dos alunos que sugerem ou eliminam certas 

mídias. 

• Identificar as características do ambiente de aprendizado que oferecem 

ou eliminam certas mídias. 

• Identificar os fatores econômicos ou organizacionais que podem afetar a 

viabilidade de certas mídias” (MOORE e KEARSLEY, 2007, p.99). 

Almeida (2009c) nos alerta para o fato de que a tecnologia por si mesma 

não é suficiente para garantir qualidade em EAD, nem indica mudança da 

abordagem educacional. “Assim, convive-se com a tensão entre a mudança 

impulsionada pelas possibilidades da tecnologia e a estabilidade 

encapsuladora das práticas pedagógicas pautadas pela transmissão massiva 

de informações” (ALMEIDA, 2009c, p.105). 

Em sua autobiografia sobre a docência online na educação de nível 

superior, Área Moreira (2010) nos apresenta o histórico do uso do espaço 

virtual para o ensino e a aprendizagem: no fim da década de 1990 o uso de 

páginas web em HTML, abertas a todos os públicos; durante grande parte da 

década de 2000, o uso dos ambientes virtuais de aprendizagem e seus 

recursos internos; a partir de 2009 o uso dos ambientes virtuais de 

aprendizagem concomitante aos recursos da web 2.0; e mais recentemente, os 

e-portfólios em conjunto com os PLEs (Personal Learning Environments), 

visando o desenvolvimento de maior autonomia de estudo aos alunos. 
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No caso específico desta tese trata-se do desenvolvimento de cursos 

tendo como opção tecnológica os ambientes virtuais de aprendizagem, não 

como fonte única, isolada e distributiva de materiais, mas no sentido de ser um 

espaço de interação, criação, trocas, acesso a materiais diversificados, 

organização das informações, provocações, dúvidas, vivências, enfim, 

aprendizagem, utilizando-se dos dispositivos comunicacionais e informacionais 

do ciberespaço (LÉVY, 1999).  

Ao tratar de um espaço educativo online faz-se necessário também 

recuperar alguns aspectos da cultura digital. Cintra (2003) destaca que a 

digitalidade, a conectividade e a virtualidade são aspectos fundamentais que 

marcam o mundo virtual, representados por meio da flexibilidade das 

informações, seu estado de inacabamento, sua forma glanular; da possibilidade 

de trocas instantâneas entre pessoas por meio da rede de computadores, 

numa comunicação multidirecional em tempos e espaços diferenciados; e da 

possibilidade de conectar informações e pessoas, por meio de interfaces 

constituintes e constituidoras das relações estabelecidas no ciberespaço. Em 

consonância a todo o movimento interativo ocorrido entre pessoas e destas 

com informações e interfaces, o próprio ciberespaço vem ganhando novas 

funcionalidades, mais interativas, intuitivas e aproximativas entre pessoas. 

A incorporação das TICs à EAD tornou essa modalidade 
educacional mais complexa devido às características da 
tecnologia digital de flexibilizar as relações entre espaço 
e tempo, propiciar a interação entre as pessoas e destas 
com as informações disponibilizadas e com as 
tecnologias em uso, ampliar o acesso a informações 
hipermidiáticas continuamente atualizadas, empregar 
mecanismos de busca e seleção de informações, permitir 
o registro de processos e produtos, a recuperação, 
articulação e reformulação da informação, favorecer a 
mediação pedagógica em processos síncronos e 
assíncronos, criar espaços para a representação do 
pensamento e a produção de conhecimento (ALMEIDA, 
2009c, p.105). 

Assim como os elementos educacionais e as características da 

modalidade, a configuração do contexto precisa ser considerada no desenho 

de cursos a distância (PRADO, 2009), como as condições pelas quais a 

implementação ocorre, o perfil do público, o modo como é compreendida a 
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postura do professor e do aluno e a relação entre eles, até mesmo os aspectos 

administrativos ligados ao calendário e sistema acadêmicos.  

 

2. Definição de materiais didáticos 

 Com base na concepção do desenho do curso, o gestor de 

desenvolvimento de curso a distância estabelece as etapas de 

desenvolvimento e seus responsáveis, bem como orienta os envolvidos para a 

composição entre os objetivos de aprendizagem e os materiais a serem 

desenvolvidos. Neste tópico, discuto a definição dos materiais didáticos para 

educação a distância, que orientará o trabalho da equipe envolvida.  

O material didático pode ser definido como o suporte de informações 

desenhado ou usado intencionalmente com o fim de propiciar o alcance de 

objetivos educacionais em determinado contexto. No caso da educação a 

distância, é preciso mencionar seu papel fundamental, uma vez que nesta 

modalidade “as formas típicas e prevalentes de ensino e aprendizagem não 

são falar e ouvir em situações face a face” (PETERS, 2001, p.70). O material 

didático em educação a distância cumpre o papel de ser um ponto de 

referência do conhecimento na relação do ensinar e aprender, portanto, entre 

professor e aluno. Araújo (2003) nos alerta sobre o papel da intencionalidade 

educacional para que estes suportes cumpram seus objetivos didáticos. 

O material didático em cursos de EAD tem especial 
importância por ser um elo entre educando e educador, 
refletir as intencionalidades e cumprir diferentes papéis. 
Porém, os materiais por si só não possuem valor. Sua 
relevância e significação existem em função dos 
propósitos (intencionalidades), das concepções 
norteadoras das ações e da importância que possam 
exercer para a aprendizagem (ARAÚJO, 2003, p.16). 

 

Na mesma perspectiva de diferenciar o material didático de materiais 

que não necessariamente cumprem esta função, Zabala (1998) classifica as 

funções e as características do material didático “conforme o âmbito de 

intervenção a que se referem, conforme sua intencionalidade ou função, 

conforme os conteúdos que desenvolvem e conforme o tipo de suporte que 
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utilizam” (ZABALA, 1998, p.168)22. Zabala (1998) identifica o âmbito de 

intervenção como sendo relativo ao sistema educativo, à escola ou à sala de 

aula. Define ainda que os materiais didáticos podem ter diferentes 

intencionalidades, como “orientar, guiar, exemplificar, ilustrar, propor, divulgar” 

(ZABALA, 1998, p.168), como no caso dos guias didáticos para professores. A 

respeito dos conteúdos, os materiais podem tratar o conteúdo de modo 

integrador ou fragmentado, ou podem ser organizados conforme o tipo de 

aprendizagem que visam promover, como a procedimental ou atitudinal. Acerca 

do suporte, apresenta uma série de suportes materiais, que vão desde o 

quadro-negro aos materiais multimídia. 

Esta visão sobre o material didático pode ser compreendida a partir do 

momento em que se tem uma concepção mais ampla sobre a educação, 

considerando os diversos ambientes de aprendizagem; a variedade de 

objetivos educacionais, como a instrução, o desenvolvimento de competências, 

a construção do conhecimento, seu compartilhamento e significação pelo 

educando; e a contribuição dos diferentes suportes midiáticos para as diversas 

formas de ensinar e de aprender. Esta é uma visão bem diferente da realizada 

nos primórdios da educação a distância, entre as décadas de 1960 e 1980. 

Naquela época o material didático era tido como a única fonte de informação, 

voltado para o estudo independente do educando e focado numa visão de 

aprendizagem prioritariamente instrucional e conteudista, para o alcance do 

público em larga escala e de forma massiva, tendo como suporte predominante 

o material impresso (Mc ISAAC e GUNAWARDENA, 1996). É importante que o 

gestor em educação a distância esteja atento a esta mudança paradigmática 

ao tomar as decisões relativas também aos materiais didáticos.  

Isso não significa que o material impresso deixará de ser usado, mas ele 

deverá ser integrado a diversas outras mídias em diferentes sistemas de 

telecomunicações. Em se tratando de educação a distância realizada via 

ambientes virtuais de aprendizagem, podemos considerar os recursos 

passíveis de serem atrelados ao material impresso (como imagens, gráficos, 

dados estatísticos, esquemas, quadrinhos), o uso de materiais audiovisuais 

(podcast, vídeos, filmes, documentários, entrevistas), assim como a 

                                                 
22 Grifos do autor. 
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possibilidade de infográficos, cenários interativos e links diretos a sites de 

comunidades acadêmicas e profissionais ou de notícias relevantes sobre os 

temas estudados, como jornais e revistas online23. Enquanto no ensino por 

correspondência a educação a distância aconteceu prioritariamente por meio 

do estudo individualizado, agora, com as possibilidades das novas mídias, há 

um incentivo de uso de formatos que facilitem o diálogo e a aprendizagem 

colaborativa.  

No caso desta tese, baseada em Zabala (1998), no âmbito da 

intervenção, os materiais didáticos aos quais me refiro são os utilizados em 

salas de aulas virtuais. Quanto ao modo como o conteúdo é organizado, parte-

se da referência de uma construção que visa apresentar um panorama sobre 

os temas estudados nos componentes curriculares específicos, sem tirar, 

contudo, o caráter integrador entre eles. Este é um dos cuidados apontados 

como necessários por Zabala (1998), uma vez que uma das grandes críticas 

realizadas aos livros didáticos, mas estendidas aos demais materiais didáticos, 

está no fato de em sua estrutura, tratar os conteúdos de forma unidirecional e 

oferecer uma visão única como verdade, geralmente vinculados a 

determinadas correntes ideológicas ou culturais, não oferecendo a 

possibilidade de questionamentos ou de estabelecimento de relação com a 

realidade. É importante que este material esteja articulado com as 

intencionalidades definidas nos objetivos de aprendizagem de cada 

componente curricular. Quanto ao suporte, os materiais didáticos são alocados 

em ambientes virtuais, em diferentes formatos de mídia e de maneira 

integrada. 

Segundo Ramal (2003), baseada nos Indicadores de qualidade para 

cursos de graduação a distância, o material produzido para esta modalidade 

deve considerar que ela possui características diferentes do presencial e que 

por isto, o desenvolvimento destes materiais deve seguir outra lógica de 

produção, concepção, linguagem etc;  

 

 

                                                 
23 A descrição de vários tipos de materiais é realizada no Quadro 6, Capítulo 2. 
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visando gerar processos realmente inovadores de 
educação, tendo em vista a criação de ambientes de 
aprendizagem ricos e flexíveis, que integrem professores 
e alunos, o desenvolvimento de instrumentos capazes de 
orientar adequadamente os estudantes e de apoiar o 
desenvolvimento de múltiplas competências cognitivas, 
habilidades e atitudes, oferecendo-lhes situações pelas 
quais possam construir o conhecimento, sobrepondo a 
interação à assistência ou à leitura passivas, e garantindo 
a articulação de cada material com os demais do mesmo 
conjunto, de maneira a evitar uma proposta fragmentada 
e descontextualizada do programa (RAMAL, 2003, 
p.189). 

A partir de um desenho educacional que transita entre o elaborado 

previamente e as interações que emergem do curso (CAVALLO, 2003), 

saliento que o material didático produzido previamente não impede o uso de 

outros materiais pelo professor nem o seu papel em incentivar os alunos a 

buscarem outras fontes que venham agregar mais qualidade e êxito para a 

ampliação do seu conhecimento. Os conteúdos abordados nos materiais 

prévios não são a única fonte de acesso à informação; eles são referências que 

baseiam o ponto de partida do curso, dando autonomia para o docente realizar 

a mediação e oferecer outros materiais complementares, também dando ao 

aluno a oportunidade de buscar outras fontes de informação. “É preciso 

considerar que na EAD a vida do curso também se dá pela mediação 

pedagógica dos professores e pelas interações que se estabelecem entre os 

alunos no coletivo da turma” (PRADO, 2009, p.2). 

Diferente de uma abordagem de material didático baseado na 

distribuição massiva e predominantemente autoinstrucional, Gutierrez e Prieto 

(1994) defendem uma concepção pautada na mediação pedagógica dos 

materiais, cujo tratamento de conteúdos e das formas de expressão dos 

diferentes temas tenha como objetivo “tornar possível o ato educativo dentro do 

horizonte de uma educação concebida como participação, criatividade, 

expressividade e relacionalidade” (GUTIERREZ e PRIETO, 1994, p.62). Os 

autores defendem, ainda, que os materiais devem ter três tratamentos: com 

base no tema, com base na aprendizagem e com base na forma. 
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A mediação pedagógica começa no conteúdo mesmo. O 
autor do texto-base parte já de recursos pedagógicos 
destinados a tornar a informação acessível, clara e bem 
organizada, em virtude da autoaprendizagem. Estamos 
aqui na fase de tratamento com base no tema. 

A fase seguinte, do tratamento com base na 
aprendizagem, desenvolve os procedimentos mais 
adequados para que a autoaprendizagem converta-se 
num ato educativo; trata-se dos exercícios que 
enriquecem o texto com referências à experiência e ao 
contexto do educando. 

Por último, o tratamento com base na forma refere-se aos 
recursos expressivos postos em jogo no material: 
diagramação, tipos de letras, ilustrações, entre outros 
(GUTIERREZ e PIETRO, 1994, p.62-63). 

 Os tratamentos para os materiais didáticos propostos devem ser 

realizados em todos os formatos de mídia e tipos de tecnologia que serão 

usados no curso. Cabe ao gestor decidir como serão selecionados ou 

produzidos estes materiais, e “exige do planejador de EAD uma séria reflexão 

sobre alguns aspectos pedagógicos que não podem ser relegados a segundo 

plano por outros de caráter prático ou econômico” (FERNANDEZ, 2009, p.396) 

ou tecnológico. No caso de cursos a distância que ocorrem via ambientes 

virtuais de aprendizagem, como focado nesta tese, uma série de mídias podem 

ser integradas nos processos de ensino e de aprendizagem, devido a 

possibilidade de distribuição digital destes ambientes via internet, de forma a 

explorar o conhecimento de diferentes formas com o uso de distintas 

linguagens, propiciando aos estudantes diferentes modos de acesso, 

compreensão ou aprofundamento de temas, conceitos e aplicações. 

 O material impresso, textual, por exemplo, foi a primeira tecnologia 

usada no âmbito da educação a distância, e em seus primórdios enviada via 

correspondência aos alunos. Com a ascensão de outros meios tecnológicos, o 

material impresso não foi substituído, mas sim integrado a outros meios, 

influenciando e sendo influenciado por eles. Importante mencionar que mesmo 

havendo o reconhecimento do papel das diferentes mídias nos processos de 

ensino e de aprendizagem, no ensino superior há uma priorização do material 

textual na formação acadêmica e profissional do aluno, conforme apresentados 

nos critérios da Avaliação de cursos de graduação do Ministério da Educação 

(BRASIL, 2006b). 



 60 

Litto (2009) aponta, inclusive, uma problemática a respeito do modo 

como este quesito vem sendo trabalhado no país. Diferentemente dos países 

europeus, no Brasil vem ocorrendo uma apostilização do ensino superior, com 

as instituições oferecendo aos alunos em sua formação básica textos de 

autores de referência revisitados por professores como única fonte. Não que 

haja um desmerecimento dos textos produzidos por professores, o problema 

encontra-se, segundo Litto (2009), no afastamento do estudante de textos 

originais fundamentais para sua formação. Contraditoriamente a uma 

abundância informacional, o acesso a fontes de informações bibliográficas 

online também ainda é muito restrito (MUSTAFÁ, 2003). Uma das estratégias é 

o uso de base de dados (ex.: Base ERIC), das bibliotecas virtuais (ex.: 

Bibliotecas virtuais do CNPq), das bibliotecas digitais (ex.: SCIELO e Portal 

Domínio Público) e, atualmente, também dos motores de busca (ex.: Google 

Books), que se tornam cada vez mais ricos em informações, mesmo ainda com 

a necessidade de melhorar as estratégias de como explorá-las. 

Destacando o papel exercido pelos textos e a importância a eles dada 

na formação acadêmica no país, por outro lado, é possível explorar outras 

mídias a eles agregadas quando tratamos de educação a distância via 

ambientes virtuais de aprendizagem. Como apontado por Zabala (1998) “se 

nossa proposição educativa vai além da concepção seletiva e propedêutica, os 

materiais que aludimos não podem se limitar ao formato de livro” (ZABALA, 

1998, p.175). As possibilidades de uso de materiais multimidiáticos se 

multiplicam uma vez que o meio computador permite a disponibilização de 

várias mídias, isoladas ou compostas entre si. Desta forma, para além do texto, 

e enriquecendo os processos de ensino e de aprendizagem, torna-se possível 

o desenvolvimento de outros recursos que farão parte dos materiais didáticos 

oferecidos aos alunos, como aqueles compostos por imagem, áudio, vídeo, 

sejam interativos ou estáticos, usados em separado ou em conjunto, em um ou 

em variados suportes. 
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A produção de materiais para EAD tem buscado novos 
formatos, com a organização de currículos mais flexíveis, 
criando oportunidades para diferentes trajetórias de 
aprendizagem; com a incorporação de objetos de 
aprendizagem, que permitem uma multiplicidade de 
composições de programas educacionais, o intercâmbio 
de conteúdos entre instituições e seu uso em diferentes 
situações de aprendizagem e mídias, como os 
computadores, TV digital ou dispositivos móveis (SILVA, 
2009, p.371). 

 Pesquisas recentes também contemplam a importância da integração de 

mídias aos processos de ensinar e de aprender. Nogueira (2008) propõe que 

nos materiais didáticos para educação a distância seja contemplada a 

integração “de recursos de textos plurais (sonoros, visuais, icônicos, figurativos 

e verbais) e de textos-signos multifacetados” (NOGUEIRA, 2008, p.58), que 

atendam aos diferentes estilos de aprendizagem, ou seja, aos modos 

específicos que cada indivíduo possui de “perceber, lembrar, pensar, resolver 

problemas, tomar decisões e processar informações” (NOGUEIRA, 2008, p.67), 

e às diferentes preferências de aprendizagem, ou seja, à abordagem individual 

por meio de habilidades e estratégias que cada um desenvolve a partir de 

diferentes e novas situações de aprendizagem. 

Considerando-se que o indivíduo se desenvolve e 
interage com o mundo utilizando suas múltiplas 
capacidades de expressão por meio de variadas 
linguagens constituídas de signos orais, textuais, 
gráficos, imagéticos, sonoros, entre outros, as mídias 
passam a configurar novas maneiras para os 
indivíduos utilizarem e ampliarem suas 
possibilidades de expressão, constituindo novas 
interfaces para captarem e interagirem com o mundo  
(MORAN et al, s/d-a, Etapa 1, p.3).24 

 A integração de mídias na educação torna-se cada vez mais uma 

possibilidade quando ela compreende a convergência de tecnologias digitais. 

Aparelhos celulares, tocadores de áudio, palmtops, computadores, entre outros 

agregam suas funcionalidades entre si e possibilitam a convergência de 

diferentes mídias como rádio, televisão, textos, vídeos etc., ainda agregando a 

eles as possibilidades de interação, produção e compartilhamento entre os 

sujeitos, e de formação e pertencimento de redes de relacionamentos.  

                                                 
24 Grifo dos autores. 
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A convergência assim concebida não ocorre somente 
através de artefatos tecnológicos (dispositivos), mas, 
sobretudo, nas estruturas mentais de cada pessoa por 
meio de sua interação social. Cada ser humano constrói 
seus conhecimentos e atribui sentido aos elementos que 
fazem parte de seu contexto a partir de informações 
apreendidas nas interações que estabelece com 
informações obtidas em distintas fontes e representadas 
em mídias diversas (MORAN et al, s/d-b, Etapa 4, p.6). 

Se estas novas possibilidades influenciam nossos modos de ser, estar, 

agir e se comunicar com o mundo, elas também influenciam nossos modos de 

aprender e ensinar. “Agora, as relações educacionais, mediadas pelas novas 

tecnologias, tornam-se mais dinâmicas e pluridimensionais, com professores e 

alunos no papel de autores de um mesmo processo educacional interativo” 

(MORAN et al, s/d-b, Etapa 1, p.12). Cabe aos educadores, e aqui 

especialmente os professores-autores e equipe de desenvolvimento de 

materiais para educação a distância, “ter clareza das intenções e objetivos 

pedagógicos, das possíveis formas de representação do pensamento, das 

características da narratividade, roteirização e interação entre as tecnologias” 

(MORAN et al, s/d-a, Etapa 3, p.3). 

Diante desta multiplicidade de modos de explorar a informação para fins 

educacionais no ensino superior, incluindo o presencial, os pesquisadores 

espanhóis Área Moreira, Hernandez e Sancho (2007) propõem que as 

bibliotecas universitárias ampliem sua concepção e funções, e passem a ser 

Centros de Recursos para a Aprendizagem e a Investigação (CRAI), 

possibilitando o uso criativo e efetivo dos recursos físicos e digitais por alunos e 

professores, pois busca “integrar serviços e recursos biblioteconômicos, 

tecnológicos, audiovisuais, sistemas de informação, criação de materiais 

interativos e suporte aos docentes e discentes” (CASTRO FILHO, 2008, p.127), 

facilitando o desenvolvimento das atividades de ensino, aprendizagem e 

pesquisa.  

Tendo em vista o alcance a objetivos educacionais com uso de recursos 

variados e sua integração, faz-se necessário abordar também o papel do 

gestor na mobilização, acompanhamento e orientação de uma equipe 

multidisciplinar e colaborativa durante as etapas de desenvolvimento do curso. 
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3. Equipe multidisciplinar e colaborativa 

O gestor de desenvolvimento de cursos exerce um importante papel na 

definição e organização da equipe que trabalha na construção de cursos a 

distância. Compete a ele definir quem será mobilizado e de que forma. Em 

geral as equipes de educação a distância são compostas pelos seguintes 

profissionais: equipe gestora, equipe de autores ou conteudistas, equipe 

pedagógica, equipe de desenho educacional, equipe de arte, equipe 

tecnológica, equipe de tutores ou mediadores da aprendizagem, equipe de 

suporte técnico, alunos (SILVA, 2009). Todas estas equipes envolvidas são 

organizadas em um núcleo permanente de profissionais especializados na 

modalidade e com um núcleo móvel que se envolve nos projetos conforme a 

área de conhecimento a ser abordada no curso.  

 Quanto aos cursos a distância, cuja distribuição é feita por meio de 

ambientes virtuais de aprendizagem, a equipe permanente é composta pelo 

gestor de desenvolvimento da modalidade, pelos designers educacionais, pelos 

programadores de multimídia, ilustradores e webdesigners, e pelos 

programadores e analistas de sistemas. Esta equipe, em geral, organiza-se em 

três áreas: pedagógica, de produção multimídia e tecnológica. A primeira 

especializada em desenho de currículos adequados para educação a distância, 

abrangendo os tipos de recursos e suas diferentes linguagens em propostas 

educacionais; a segunda especializada na programação e construção dos 

materiais desenhados pela área pedagógica; a terceira especializada em 

ambiente virtual de aprendizagem e nos demais sistemas que o suportam. Esta 

equipe é tida como permanente, pois, independente do curso que será 

desenvolvido, ela sempre será mobilizada para o trabalho, sendo fixa em todos 

os projetos. 

Por outro lado, existe um núcleo móvel na equipe que é fundamental: os 

profissionais especializados nas áreas do conhecimento. Eles participam desta 

atividade conforme a demanda de desenvolvimento de cursos em áreas 

específicas. Estes são os profissionais que definem a formação conceitual e 

prática do aluno, mais conhecidos como conteudistas ou professores-autores. 

Também fazem parte desta equipe os coordenadores de área, que participam 

do desenvolvimento do projeto pedagógico e da orientação conceitual da 
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equipe dos professores-autores. Paralelamente, é de fundamental importância 

que também participem profissionais que conheçam o contexto onde os cursos 

serão implementados, com o objetivo de contribuírem com o desenvolvimento 

ao trazerem suas realidades, o conhecimento que possuem sobre os alunos e 

docentes, as regras acadêmicas e administrativas, as possibilidades e os 

limites encontrados no dia a dia da instituição.  

A definição da composição e funcionamento da equipe 
deve [...] levar em consideração o perfil dos novos 
aprendizes e professores, as características do processo 
de ensino-aprendizagem mediatizado pelas mídias e 
tecnologias emergentes, as instituições, as políticas, a 
comunidade, a formação dos integrantes envolvidos e a 
adoção de métodos e técnicas de gestão (SILVA, 2009, 
p.377). 

A composição da equipe de desenvolvimento de um curso a distância 

está ligada às condições dadas e ao modelo adotado na instituição, o que 

revela também sua política e visão quanto à modalidade. Nas condições dadas 

estão incluídas as políticas de contratação dos profissionais, o modelo de 

gestão macro da instituição, as condições físicas e materiais, a composição 

completa ou parcial da equipe.  

O modelo de desenvolvimento adotado pode variar bastante, por isso, 

tomo a definição de Moore e Kearsley (2007) como a referência usada nesta 

tese. Para os referidos autores, podem ser usados os modelos de autor-editor 

e o modelo de equipe de desenvolvimento. No primeiro modelo, os diferentes 

profissionais envolvidos possuem papéis restritos à definição que lhes é dada, 

trabalhando isoladamente, de forma fragmentada e sequencial, o que se 

assemelha ao que é denominado como “fábrica de conteúdos”, que estabelece 

as etapas deste processo como estanques e lineares. Este é um modelo 

próximo do que acontece em cursos que se baseiam ainda em modos de 

desenvolvimento da fase de industrialização da educação a distância.  

No caso da equipe de desenvolvimento, apesar da especialidade de 

cada profissional, eles são envolvidos em todo o processo e trabalham de 

forma integrada e colaborativa. Este formato de trabalho colaborativo é pautado 

em conceitos de educação a distância que, para além da entrega de 

conteúdos, agrega aos mesmos a contextualização, os diferentes recursos 
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midiáticos e atividades que compõem situações de aprendizagem que visam à 

construção do conhecimento, a aprendizagem significativa, a colaboração entre 

pares e a integração de diferentes tecnologias; compreendendo na organização 

da equipe a sintonia com os modelos de gestão de pessoas praticados na 

sociedade que vivemos atualmente (SILVA, 2009). 

[...] as iniciativas e as experiências nos modos de 
produção e, evidentemente, da composição e 
funcionamento das equipes não ocorreram ao acaso, 
mas sempre estiveram vinculadas ao momento sócio-
histórico no qual estavam inseridas e foram fortemente 
influenciadas pelas concepções de aprendizagem e pelos 
modelos gerenciais decorrentes das transformações no 
mundo da produção e do trabalho (SILVA, 2009, p.370). 

 Como aponta Almeida et al (2005), em educação a distância é 

necessária uma equipe multidisciplinar que atua de modo interdisciplinar. Trata-

se de um modelo de trabalho integrado entre as diferentes equipes que devem 

atuar com uma visão de conjunto, a partir da qual todos se corresponsabilizam 

pelas diferentes etapas e pelo resultado do trabalho e, principalmente, 

comprometam-se com o projeto educacional (CERNY, 2009). Desta forma, é 

importante que a equipe seja envolvida na tomada de decisões sobre o 

desenvolvimento do curso, portanto, elas devem ser tomadas coletivamente. É 

necessário que os profissionais envolvidos nas diferentes equipes contribuam 

e, ao mesmo tempo, estejam prontos a fazer concessões e a respeitar as 

decisões tomadas em equipe, mesmo que haja ideias divergentes. Trata-se de 

um modelo de equipe que não é somente executora nem mesmo fragmentada, 

mas que trabalha em conjunto, participa das decisões do processo de 

desenvolvimento e articula-se em torno de um objetivo comum. 

Gutierrez e Prieto (1994) defendem um processo alternativo que é 

‘inaugurado e sustentado’ por um grupo fundador, que acredita neste novo 

processo e se corresponsabiliza com ele. Isto significa expandir o impulso 

fundador a todos os envolvidos neste processo de mudança, de prolongá-lo 

aos novos participantes e aos seus interlocutores. “Grupos, então, dedicados a 

um projeto, bem-esclarecidos, capazes de crer e de se apoiar uns nos outros, 

convencidos do valor da obra em comum” (GUTIERREZ e PRIETO, 1994, 

p.31).  
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Entendo, ainda, que o processo alternativo é constituído por concepções 

e valores, mas também por práticas que o viabilizem, cabendo ao gestor de 

desenvolvimento auxiliar a equipe na tarefa de tornar explícito este 

conhecimento.  Considero a documentação e os instrumentos como parte 

resultante do registro da geração da vida de um curso. Eles podem ser usados 

como um guia orientador para os diversos profissionais envolvidos e registro de 

suas ações. Por outro lado, neles podem ser encontrados elementos 

importantes para entender como ocorreu o processo de desenvolvimento do 

curso, bem como para corrigir rotas durante o percurso e posteriormente a ele, 

ao recontextualizá-los para outros cursos, passando a ser um material-

referência de aprendizagem para o grupo envolvido. 

Além de envolver a participação de diversos profissionais, 
é necessário recriar novas estratégias de trabalho na 
equipe e entre as diversas equipes, bem como formas de 
gerenciamento da documentação gerada no curso 
durante a sua realização, incluindo instrumentos de 
acompanhamento, dados estatísticos, relatórios e 
avaliações em processo para realimentar as análises e as 
decisões que possam garantir, no quantitativo, o aspecto 
qualitativo da EAD (ALMEIDA e PRADO, 2006, p.56). 

Importante destacar que nesta perspectiva além dos conhecimentos 

prévios e específicos da equipe multidisciplinar, a ação e a reflexão sobre a 

prática do desenvolvimento de cursos retroalimentam a aprendizagem dos 

profissionais envolvidos, possibilitando a ressignificação do processo e a 

própria recontextualização de seus conceitos e práticas (SILVA, 2009). 

A equipe, nessa perspectiva, possui motor próprio, é viva 
e dinâmica. Possui a capacidade de aprender 
continuamente, colaborar, desenvolver seus papéis 
pessoais e profissionais de acordo com os demais 
componentes e está comprometida com os processos e 
produtos, é capaz de exercer a liderança de maneira 
compartilhada, desenvolver suas habilidades e mobilizar 
suas competências para a construção de novos 
conhecimentos (SILVA, 2009, p.372). 

 Tradicionalmente, nas megauniversidades europeias, o desenvolvimento 

do material para educação a distância tornou o desenho educacional uma 

atribuição das equipes especializadas na modalidade, a tal ponto que se 

imputava à instituição, e não ao professor, a responsabilidade de ensinar 

(GARCIA ARETIO, 1999). Na medida em que a educação a distância afastou-
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se do modelo de industrialização, houve um aumento da investigação sobre 

como a participação do professor colabora neste processo e o reconhecimento 

de sua importância para além do fornecimento de conteúdo, mas em todo o 

desenho do curso até sua mediação (McISAAC e GUNAWARDENA, 1996). 

Importante mencionar, entretanto, “que a maior dificuldade do professor não 

está na utilização das ferramentas, mas sim na elaboração pedagógica dos 

cursos on-line25” (COUTINHO, 2009, p.312), uma vez que trazem referenciais 

de uma educação basicamente conteudista, desalinhada às perspectivas 

educacionais que articulam a construção do conhecimento, a aprendizagem 

significativa, o sociointeracionismo e a potencialidade das tecnologias para este 

fim. 

Outro fator que exige esforço de desenvolvimento são as 
aplicações multimídia, por exemplo, animações e 
simulações para representar fenômenos. Além disso, 
existe muita dificuldade na criação de estratégias 
didáticas diversificadas para cursos on-line (COUTINHO, 
2009, p.312). 

Neste processo ganha importância o papel do designer educacional26 

que passa a ser o responsável por fazer o alinhamento entre a orientação 

pedagógica e os materiais produzidos. Clementino (2005) esclarece que uma 

das principais características deste profissional “é fazer casar os conceitos e 

teorias educacionais com a utilização das tecnologias da melhor maneira 

possível visando promover a aprendizagem” (CLEMENTINO, 2005, p.6). Em 

geral este profissional atua especificamente entre o material produzido pelo 

professor-autor e a equipe de produção multimídia (ou arte, conforme SILVA, 

2009), fazendo a ponte entre o material bruto e o produto final, adequando-o 

para as necessidades educacionais definidas previamente e alinhando-a ao 

potencial dos diferentes tipos de recursos possíveis a serem desenvolvidos 

(texto, cenários, vídeos, áudios, infográficos, imagens estáticas ou interativas, 

jogos, gráficos, etc.) e as tecnologias adequadas com um fim educacional. 

Portanto, o trabalho do designer educacional precisa estar integrado também à 
                                                 
25 No corpo do meu texto uso a palavra grafada como online. Neste caso, mantive a grafia do 
autor. 
26 As competências profissionais do designer educacional (ou designer instrucional) foram 
regulamentadas no Brasil em janeiro de 2009, no Cadastro Brasileiro de Ocupações, do 
Ministério do Trabalho. No exterior, como apresenta Filatro (2008) a descrição desta profissão 
já havia sido realizada em 1998 sem considerar o ambiente online. Em 2002 houve sua 
reformulação, considerando-o. 
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equipe de produção e de tecnologia, realizando um trabalho conjunto de 

criação e verificação, abarcando as possibilidades midiáticas e técnicas diante 

das necessidades pedagógicas. Como apontam Behar, Torrezzan e Rückert 

(2008), “tornou-se necessário conciliar questões técnicas (programação e 

ergonomia) a gráficas e pedagógicas, de modo a uma apoiar a outra e gerar 

novas práticas pedagógicas” (BEHAR, TORREZZAN e RÜCKERT, 2008, p.2). 

O trabalho desalinhado entre as equipes, em geral, resulta num material 

educacional de qualidade inferior e em retrabalho para todos os envolvidos. 

Moore & Kearsley (2007) discutem a dificuldade de realizar o modelo de 

equipe nas universidades norte-americanas, devido às políticas institucionais 

de produção. Na maioria das vezes o especialista em conteúdo não dedica seu 

tempo integralmente à produção de materiais, o que já quebra a possibilidade 

de trabalho em equipe integrado aos outros profissionais envolvidos. “Embora 

esse seja o modelo típico, na prática observa-se a existência da interação entre 

os componentes da equipe, previstas a priori ou não” (SILVA, 2009, p.374). 

Outros fatores são tempo e custo. Num modelo por equipe o tempo de 

produção é maior e os custos mais elevados, tendo em vista a necessidade de 

muitos especialistas serem envolvidos no processo simultaneamente e por um 

longo prazo.  

Mesmo que na prática a concepção de equipes de desenvolvimento 

ainda não seja uma realidade plena, ela contribui para novas formas de 

organizar o processo de produção de cursos. Se no modelo industrial as etapas 

eram mais sequenciais e fragmentadas, neste modelo de equipe de 

desenvolvimento as etapas macro são definidas, mas elas se retroalimentam 

ao longo do processo a partir de um trabalho integrado entre as equipes 

envolvidas. Supera-se aqui a visão de que o desenvolvimento do curso parte 

do levantamento dos conteúdos que precisam ser aprendidos e a partir do qual 

todas as outras etapas ocorrem. Se levarmos em conta um conceito mais 

amplo, que integra o uso de diferentes mídias e de tecnologias às 

especificidades do ensinar e aprender a distância, este processo de 

desenvolvimento precisa tornar-se mais integrado e abrangente. Portanto, toda 

a equipe passa a ser envolvida, desde a definição dos objetivos de 

aprendizagem até a elaboração dos diversos recursos necessários para 
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alcançá-los, bem como o reconhecimento de características do público-alvo e 

as possibilidades e limites da realidade onde os cursos serão implementados. 

Ressalte-se, porém, que as ações pedagógicas ocupam 
lugar central no processo de gestão da educação a 
distância, porque elas atendem diretamente às 
necessidades de ensino e aprendizagem. As alternativas 
do processo pedagógico fornecem os critérios para a 
escolha e a definição dos meios, da produção dos 
materiais e do sistema de comunicação, integrando as 
equipes num objetivo comum: a aprendizagem dos 
alunos (CERNY, 2009, p.152). 

Desta forma, destaco o papel do gestor de desenvolvimento de cursos 

de forma que exerça uma função integradora de toda a equipe, primando pela 

participação e corresponsabilidade dos envolvidos e pela visão sistêmica de 

todo o processo, que inclui questões administrativas e processuais, mas 

principalmente as condições para que as questões educacionais estejam no 

centro das decisões a serem tomadas e sejam o fio orientador de todas as 

ações. 

 

4. Contexto da Pós-graduação a distância 

Como visto até aqui, muitos são os conhecimentos envolvidos na prática 

da gestão de desenvolvimento de cursos a distância, dentre eles os 

concernentes à definição do processo de desenvolvimento, ao desenho de 

curso e dos materiais didáticos, e à constituição e envolvimento de uma equipe 

multidisciplinar e colaborativa, destacados anteriormente. Entretanto, mesmo 

que a referência teórica sobre educação a distância seja comum para cursos a 

distância baseados na construção do conhecimento, na interação e na 

colaboração, sob uma perspectiva sistêmica, há que se considerar que nesta 

tese abordo a prática da gestão do desenvolvimento de uma pós-graduação a 

distância, cujas características devem fazer parte do rol de conhecimentos do 

gestor responsável pela construção de cursos desta natureza. 

Em pesquisa realizada sobre a oferta de cursos neste nível e 

modalidade de ensino, pouca informação específica foi encontrada. As 

produções que traçam o panorama do ensino superior no país abordam 

especialmente a graduação. Na prática, o gestor em educação a distância 

acaba por se basear nas informações gerais sobre o ensino superior a 
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distância, validadas por pesquisadores da área, no que diz respeito ao histórico 

e ao modo como este nível de ensino está se construindo no país, ou 

informações legitimadas pelos órgãos competentes, principalmente as relativas 

à legislação e aos referenciais de qualidade. 

A oferta de ensino superior a distância no Brasil passou a ser 

reconhecida e regulamentada pelo Ministério da Educação e por outros órgãos 

competentes após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9394, de 20 de dezembro de 1996. Até então, o país tinha um histórico de, 

aproximadamente, cinquenta anos de educação a distância em outros níveis de 

ensino.  

Conforme Torres, Vianney e Roesler (2009) e Kipnis (2009), entre a 

década de 1940 e de 1990, predominaram os cursos profissionalizantes de 

nível introdutório por correspondência, tendo como exemplo o Instituto Monitor 

[1939] e o Instituto Universal Brasileiro [1941]. As duas iniciativas juntas 

chegaram a formar mais de 2 (dois) milhões de pessoas. Neste período 

também foram realizadas outras ações em larga escala no país, como o uso do 

rádio para formação dos profissionais do comércio e para a alfabetização de 

jovens e adultos. O primeiro caso pode ser exemplificado com a Universidade 

do Ar, ação promovida pelo Senac São Paulo, em parceria com o SESC, que 

beneficiou cerca de 90 (noventa) mil pessoas entre as décadas de 1940 e 

1960. No segundo caso, as iniciativas do Estado, associado à Igreja Católica, 

predominaram, tendo como exemplo o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL), ocorrido entre os anos de 1967 e 1985. Entre as décadas de 1970 

e 1980 destacaram-se também ações em educação a distância voltadas para a 

complementação de estudos, que oferecia cursos supletivos para o ensino de 

nível fundamental e médio via tele-educação, com aulas via satélite 

complementadas por materiais impressos. 

Iniciativas brasileiras de educação a distância no ensino superior datam 

da década de 1960, como a ocorrida na Universidade de Brasília, entretanto, 

serão mencionadas aqui somente as ações realizadas após a promulgação da 

LDB 9394/96, que reconheceu a modalidade para este nível de ensino. As 

primeiras iniciativas do ensino superior nesta modalidade foram realizadas pela 

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT [1994], ainda em caráter 
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experimental e depois reconhecida, e a Universidade Federal de Santa 

Catarina - UFSC [1996], logo após a promulgação da referida LDB. A primeira 

adotou o modelo de cursos de graduação com encontros presenciais em polos, 

usando o material impresso. A segunda, o uso de videoconferência em curso 

de mestrado.  

Entretanto, em estudo sobre o ensino superior na América Latina, Torres 

e Rama (2009) revelam que existe uma forte tendência de virtualização dos 

modelos educativos na região. E no Brasil, não poderia ser diferente. Logo em 

seguida às duas ações iniciais, mencionadas anteriormente, surgiram os 

primeiros cursos superiores online do país. Torres, Vianney e Roesler (2009) 

definem como pioneiras as seguintes instituições: Universidade Federal de 

Santa Catarina, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal 

de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de 

São Paulo, Universidade Anhembi Morumbi, Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas e Centro Universitário Carioca. Desde então se tem percebido 

uma forte hibridização dos cursos superiores a distância, devido as 

regulamentações que obrigam avaliações ou laboratórios presenciais, com a 

intensificação do uso de ambientes virtuais de aprendizagem de código aberto 

(TORRES e RAMA, 2009).  

Kipnis (2009) destaca outras ações que ajudaram a compor a 

modalidade no ensino superior após a promulgação da LDB 9394/96, como o 

Projeto Veredas [2002], que reuniu 18 (dezoito) instituições de ensino superior 

para a formação de professores em exercício no Estado de Minas Gerais; o 

Curso Normal Superior, com mídias interativas, ofertado em 23 (vinte e três) 

municípios do Paraná pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 

parceria com a Universidade Eletrônica do Brasil [2000]; o programa especial 

de licenciatura plena para formação de professores das séries iniciais do 

ensino fundamental, oferecido pela Secretaria de Educação de São Paulo em 

convênio com a USP, UNESP e PUC-SP [2001]; entre outras. Estas iniciativas, 

tomadas como exemplo, mostram outra tendência da educação superior para a 

América Latina: o aumento da presença pública. Torres e Rama (2009) 

destacam que há um forte crescimento da oferta de educação a distância por 
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parte das grandes universidades públicas, tradicionalmente presenciais. Este 

cenário, também comum no Brasil, parece estar ligado a muitos fatores 

[...] entre los cuales se destaca la resistencia de esas 
propias instituciones a la existencia de sus propios 
sistemas selectivos de acceso y la búsqueda de 
aumentar la cobertura a través de éstas nuevas 
modalidades en el marco de modelos con menos costos y 
menos selectividad, pero que al tiempo están mostrando 
aumento de los niveles de deserción (TORRES e RAMA, 
2009, p.15).27 

Outra característica marcante do ensino superior a distância na América 

Latina é a diferenciação e consórcio das ofertas (TORRES e RAMA, 2009). 

Conforme Maia (2003), as instituições que atuam neste nível de ensino no país 

buscam a articulação de suas ações visando somar competências acadêmicas, 

compartilhar estrutura física para oferta presencial, otimizar e potencializar os 

investimentos em tecnologias e metodologias, trocar e compartilhar 

informações, assim como formar parcerias. Maia (2003) e Kipnis (2009) 

destacam a criação de várias redes de instituições, como o Instituto 

Universidade Virtual Brasileira – IUVB (2003), composta pela associação inicial 

de 10 (dez) instituições privadas; a Rede de Instituições Católicas do Ensino 

Superior - RICESU [2001], composta pela organização de 13 (treze) 

Universidades Católicas no país; o Centro de Educação Superior a Distância 

do Rio de Janeiro – CEDERJ [1999], formado pelo consórcio de seis 

universidades públicas (iniciativa pública); a extinta Universidade Virtual do 

Centro Oeste - Univir-CO com 7 (sete) universidades públicas da região centro-

oeste; e a Universidade Virtual Pública do Brasil - UNIREDE [1999] que chegou 

a ser constituída por 82 (oitenta e duas) universidades públicas em todo o 

Brasil. Mais recentemente, em 2006, destaca-se a criação da Universidade 

Aberta do Brasil – UAB, implantada pelo governo federal, visando a articulação 

e a mobilização de instituições públicas federais, estaduais e municipais para a 

expansão do acesso ao ensino superior no interior do país, tendo como 

prioridade a formação de professores para a educação básica, seguidos dos 

dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, 

                                                 
27 [...] dentre os quais se destaca a resistência dessas próprias instituições à existência de seus 
próprios sistemas seletivos de acesso e a busca de aumentar a cobertura através destas novas 
modalidades no marco de modelos com menos custos e menos seletividade, mas que no 
momento estão mostrando aumento dos níveis de evasão. Tradução livre. 
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municípios e do Distrito Federal. Atualmente a UAB é composta por 88 (oitenta 

e oito) instituições no país para oferta de graduação e pós-graduação a 

distância, com mais de 700 polos para a realização de atividades presenciais. 

 As iniciativas aqui mencionadas sejam públicas ou privadas, isoladas ou 

em convênio, mostram a expansão do ensino superior a distância desde a 

promulgação da LDB 9394/96. Quanto à pós-graduação lato sensu, apesar de 

não ser mencionada separadamente neste contexto, ela sofre influências 

importantes neste conjunto de iniciativas que ajudam a criar subsídios para a 

constituição da modalidade a distância neste nível de ensino. Destaco o único 

trecho encontrado no levantamento feito sobre o contexto da pós-graduação 

lato sensu a distância no país, que destaca o aumento da busca de 

credenciamento oficial e sua consequente expansão, temas que serão tratados 

mais adiante. 

En 1998 se inicia la oferta de cursos de postgrado lato 
sensu vía Internet, hecho que genera la expansión de 
esta modalidad en el país. El proceso de investigación en 
tecnología, desarrollo de contenidos y estrategias de 
mediación se intensifica y las instituciones pasan a 
buscar acreditación oficial para actuar en Educación a 
Distancia (TORRES, VIANNEY e ROESLER, 2009, 
p.40).28 

 Como mencionam Torres, Vianney e Roesler (2009) as iniciativas 

pioneiras de educação a distância no ensino superior “posibilitaron el desarrollo 

de proyectos pedagógicos distintos que configuraron una variabilidad de 

modelos”29 (TORRES, VIANNEY e ROESLER, 2009, p.38), dentre eles a tele-

educação, os polos de apoio presencial, o atendimento via vídeo-educação,a 

universidade virtual e a unidade central. Segue a descrição de cada modelo, 

feita pelos autores (TORRES, VIANNEY e ROESLER, 2009, p.45)30: 

• Tele-educação via satélite: geração e transmissão de teleaulas com 

recepção em franquias ou tele-salas. Suporte de tutoria presencial e 

                                                 
28 Em 1998 se inicia a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu via internet, feito que gera 
a expansão desta modalidade no país. O processo de investigação em tecnologia, 
desenvolvimento de conteúdos e estratégias de mediação se intensifica e as instituições 
passam a buscar credenciamento oficial para atuar em Educação a Distância. Tradução livre. 
29 [...] possibilitaram o desenvolvimento de projetos pedagógicos distintos que configuraram 
uma variabilidade de modelos. Tradução livre. 
30 Citação literal, traduzida livremente. 
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online aos alunos, com entrega de material didático impresso ou em 

meio digital (CD) ou online, via internet. 

• Polos de apoio presencial (semipresencial): atendimento aos alunos em 

locais com infraestrutura de apoio para aulas e tutoria presencial e 

serviços de suporte como biblioteca, laboratório de informática. Uso de 

materiais impressos como apoio ou de conteúdos em meio digital (CD 

ou online). 

• Universidade virtual: uso intensivo de tecnologias de comunicação digital 

para a relação dos tutores com os alunos e destes entre si com 

Bibliotecas digitais e envio aos alunos de material impresso ou 

digitalizado. Os tutores atendem remotamente aos alunos a partir da 

unidade central da instituição. Os locais de apoio aos alunos são 

utilizados apenas para realização de provas. 

• Vídeo-educação: atendimento aos alunos em vídeo-salas com 

equipamento para reprodução de aulas pré-gravadas, material didático 

impresso como apoio as aulas em vídeo. Tutoria presencial ou online. 

• Unidade central: sistema onde a unidade central da instituição recebe 

regularmente a visita dos alunos para atividades presenciais de práticas 

de laboratório. A tutoria é feita de maneira remota durante o período de 

oferta das disciplinas de base conceitual. 

Todos estes modelos estão presentes também na ‘pós-graduação a 

distância lato sensu’. Em levantamento realizado num site de busca com esta 

‘palavra-chave’, dentre as 20 (vinte) primeiras instituições encontradas foi 

possível identificar a oferta de todos estes modelos, com uma tendência maior 

para a Universidade virtual e a Unidade central. No Senac São Paulo, contexto 

de investigação desta pesquisa, é adotado o modelo de Unidade central, com a 

disponibilização do curso em ambiente virtual de aprendizagem e encontro 

presencial em único local para a realização das avaliações e apresentação do 

trabalho de conclusão de curso. A opção do modelo de oferta da pós-

graduação a distância depende da estratégia institucional para a modalidade, 

mencionada no capítulo anterior, cabendo ao gestor de desenvolvimento dos 
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cursos a articulação dos saberes necessários para tornar esta projeção uma 

realidade que possibilite uma formação de qualidade aos alunos. 

Com as significativas mudanças de ordem social, econômica, política e 

tecnológica “as instituições de ensino superior se deparam com o atendimento 

a uma demanda crescente por acesso ao conhecimento e à formação 

profissional” (KIPNIS, 2009, p.209). Conforme o CensoEAD.br, em 2009 quase 

seiscentos mil alunos matricularam-se em cursos a distância no país. Destes, 

34% efetivaram matrícula na graduação (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) 

e 10% na pós-graduação lato sensu. Torres e Rama (2009) identificaram um 

aumento nas taxas de matrícula de cursos superiores a distância na América 

Latina, em especial no Brasil, justificado, em parte, pelos recursos públicos 

para incrementar a oferta da modalidade e pela política de credenciamento das 

instituições, atendendo ao disposto no art. 80 da LDB 9394/96, “§ 1º A 

educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será 

oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União”. Como 

analisa Cerny (2009), com a promulgação da LDB 9394/96 “a EaD deixa de ter 

um caráter apenas supletivo, emergencial, presente nas legislações anteriores 

e adquire reconhecimento a partir de suas próprias especificidades e como 

instância regular de educação” (CERNY, 2009, p.42). No caso da pós-

graduação lato sensu, em dezembro de 2010, estavam credenciadas 221 

(duzentas e vinte e uma) instituições para oferta deste nível de ensino na 

modalidade a distância. No gráfico a seguir apresento a distribuição das 

instituições credenciadas no país. Como poderá ser visto, a região Sudeste 

concentra a maior parte delas, com noventa e seis, seguida pelas regiões Sul, 

com quarenta e oito, e Nordeste, com quarenta e duas instituições 

credenciadas.  
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Gráfico 2 – Número de instituições credenciadas para oferta de Pós-
graduação a distância em 2010 

Instituições credenciadas para oferta de Pós-gradua ção
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Fonte: Sistema de Consulta de Instituições credenciadas para Educação a 
Distância e Polos Presenciais, Ministério da Educação - Brasil, dezembro 
de 2010. http://siead.mec.gov.br/novosiead/web/emec/#tab=1 

 

Importante mencionar o aumento do credenciamento de instituições do 

ensino superior. Em 2004 elas eram 166 (centro e sessenta e seis) em todo o 

país (ANUÁRIO EAD, 2006). No espaço de seis anos houve um crescimento 

de mais de 30%, saltando para 221 (duzentas e vinte e uma)31. Diante do 

crescimento do número de instituições credenciadas para oferta de ensino 

superior a distância, várias regulamentações vêm sendo estabelecidas na 

modalidade, bem como mecanismos que assegurem a qualidade da oferta 

destes cursos. Para Torres e Rama (2009) esta situação parece derivar da 

necessidade de estabelecer marcos regulatórios para uma realidade em 

crescimento e com dificuldade de controle. Destaco a seguir a legislação 

pertinente disponível no site do Ministério da Educação - MEC, em janeiro de 

2011, e as Resoluções do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Ensino 

Superior – CNE/CES, e que devem ser consideradas pelo gestor de 

desenvolvimento de pós-graduação a distância. 

                                                 
31 Consulta realizada no site do MEC em janeiro de 2011. 
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• Decreto 5622/2005, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o art. 

80 da LDB 9394/96 determinando o cumprimento normas relativas à 

titulação do corpo docente, aos encontros presenciais e a apresentação 

do trabalho de conclusão de curso; estabelecendo critérios para os 

projetos pedagógicos de cursos a distância no que diz respeito ao 

currículo, ao número de vagas, ao sistema de avaliação do estudante e 

à descrição de atividades e momentos presenciais obrigatórios; 

normatizando a avaliação de desempenho do estudante, entre outras 

regulamentações. 

• Decreto 5773/2006, de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

sequenciais no sistema federal de ensino, atribuindo-as ao MEC, pelo 

Conselho Nacional de Educação - CNE, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, e pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES. 

Esclarece as atribuições das Secretarias do MEC, assim como instrui os 

processos de credenciamento e recredenciamento de cursos superiores 

a distância.  

• Decreto 6303/2007, de 12 de dezembro de 2007, que altera dispositivos 

dos Decretos nº 5.622/2005 e nº 5.773/2006 no que se refere ao modo 

como é realizado o credenciamento de universidades, centros 

universitários e faculdades, além de explicitar a exigência de 

infraestrutura física adequada para a realização dos cursos a distância. 

• Portaria Normativa 01/2007, de 10 de janeiro de 2007, que estabelece 

normas sobre a avaliação de instituições de ensino superior a distância. 

• Portaria Normativa 02/2007, de 10 de janeiro de 2007(revogada), que 

dispõe sobre os procedimentos de regulação e avaliação da educação 

superior na modalidade a distância, especialmente o credenciamento 

prévio dos polos direcionados aos encontros presenciais.  

• Portaria Normativa 40/2007, de 12 de dezembro de 2007, que institui o 

e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de 



 78 

informações relativas aos processos de regulação da educação superior 

no sistema federal de educação. 

• Portaria Normativa 10/2009, de 02 de julho de 2009, que fixa critérios 

para dispensa de avaliação in loco e dá outras providências. 

• Resolução CNE/CES 01/2001, de 03 de abril de 2001, que estabelece 

normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato e stricto 

sensu e que teve seus artigos, do 6º ao 12º, revogados pela Resolução 

CNE/CES 01/07, de 08 de junho de 2007, que estabelece normas mais 

específicas para o funcionamento de cursos de pós- graduação lato 

sensu, em nível de especialização.  

 Além da legislação pertinente à modalidade, a Secretaria de Educação a 

Distância – SEED (1996-2011), do Ministério da Educação, desenvolveu um 

documento com referências sobre a qualidade de cursos superiores a 

distância, que passaram a constar nos manuais de avaliação de 

credenciamento e recredenciamento de instituições do ensino superior para 

oferta desta modalidade.  A primeira versão foi criada em 1998, com a última 

atualização em agosto de 2007. Neste documento a SEED destacou a 

importância da qualidade pedagógica da ação educativa em EAD, o que 

implica no compromisso institucional “o processo de formação que contemple a 

dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a dimensão política 

para a formação do cidadão” (BRASIL, 2007a, p.7); e a necessidade de uma 

abordagem sistêmica, que compreenda categorias que envolvem “aspectos 

pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura” (BRASIL, 2007a, p.7). 

 Para isto, os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 

Distância (BRASIL, 2007a) orientam para que os seguintes tópicos sejam 

mencionados nos projetos de curso: a concepção de educação e currículo nos 

processos de ensino e de aprendizagem, que deve ser o fio condutor de todas 

as ações seguintes ao desenvolvimento do curso; a priorização por sistemas 

de comunicação que possibilitem a interação e interatividade entre professores, 

tutores e alunos; o desenvolvimento do material didático em coerência com a 

proposta educacional e a integração de várias mídias; o desenho de uma 

proposta clara de avaliação da aprendizagem e institucional; o envolvimento de 
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uma equipe multidisciplinar na estruturação e funcionamento dos cursos; a 

disponibilização de infraestrutura de apoio adequada, como equipamentos, 

acesso a informação em bibliotecas e midiatecas, laboratórios de informática, 

espaços adequados para a gestão acadêmica e a realização dos cursos; as 

condições de gestão acadêmico-administrativa para os alunos, dentre elas 

matrículas e registro acadêmico; e a demonstração da sustentabilidade 

financeira via planilha de custos de investimentos iniciais e custeios 

permanentes.  

Como analisa Cerny (2009), num primeiro momento parece estranho 

haver um referencial de qualidade da educação superior a distância, uma vez 

que os critérios de qualidade do ensino superior em geral já estão 

estabelecidos. “No entanto, os referenciais devem ser compreendidos como um 

auxílio na organização e planejamento da EaD nas instituições, contemplando 

as especificidades desta modalidade” (CERNY, 2009, p.48). 

Nos últimos anos desde a promulgação da LDB 9394/96 muitas 

iniciativas foram realizadas no ensino superior a distância, construindo a base 

referencial da prática desta modalidade no país; por outro lado, percebe-se um 

movimento governamental pela sua regulação. É importante que o gestor do 

desenvolvimento de pós-graduação a distância conheça e acompanhe as 

características e mudanças referentes a este contexto no cotidiano do seu 

trabalho. Um exemplo desta necessidade acontece no momento de escrita 

desta tese. Em janeiro de 2011 o Ministério da Educação anunciou a extinção 

da Secretaria de Educação a Distância32, delegando a diferentes Secretarias a 

normatização das ações da modalidade nos níveis de ensino pelos quais são 

diretamente responsáveis. Conforme anunciado pelo MEC, a nova Secretaria 

de Regulação dos Cursos Superiores, ainda em processo de criação, deve 

assumir a regulação e a supervisão da oferta de cursos superiores presenciais 

e a distância. Neste momento ainda não há diretrizes claras sobre como serão 

encaminhadas as especificidades desta modalidade no âmbito do ensino 

superior. Os profissionais que atuam em educação a distância, especialmente 

os gestores, precisarão ficar atentos às mudanças que possivelmente serão 

realizadas. 

                                                 
32 Ainda não publicada em Diário Oficial. 
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Além do contexto, das questões legais e dos referenciais para cursos 

superiores a distância, destaquei neste capítulo o necessário conhecimento do 

gestor quanto às questões relativas ao processo de desenvolvimento, ao 

desenho de cursos, à definição dos materiais didáticos e à composição de uma 

equipe multidisciplinar e colaborativa. 

No capítulo seguinte apresento o contexto de investigação, destacando 

as características gerais deste cenário, composto pelo lócus da pesquisa e pela 

minha experiência na gestão do desenvolvimento de uma pós-graduação a 

distância. 
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Capítulo 3: Contexto de investigação  
 

A pesquisa educacional não pode ser definida pela 
referência aos objetivos apropriados a atividades de 
pesquisa envolvidas com a resolução de problemas 
teóricos, mas, ao invés disso, deve operar com um 
quadro de referência de fins práticos em nome dos quais 
as atividades educacionais são conduzidas (CARR e 
KEMMIS, 1986, p.108). 

 
 

Este capítulo trata do contexto desta pesquisa. Como já mencionado 

anteriormente, ela tem por objetivo investigar as relações que emergem da 

prática da gestão dos processos de desenvolvimento de cursos a distância, 

considerando os diferentes elementos que influenciam esta dinâmica, para o 

qual tem como campo de estudo o contexto da gestão do desenvolvimento da 

Pós-graduação a distância Lato Sensu em Gestão Empreendedora33, 

construída no Núcleo de Tecnologias Aplicadas à Educação - TAE34, do Senac 

São Paulo, entre os anos de 2008 e 2009. Como poderá ser visto no capítulo 

da metodologia, esta investigação está baseada na minha própria prática.  

Desta forma, a escolha deste curso como cenário de investigação da 

gestão em educação a distância está baseada nas características reveladas 

durante meu percurso profissional neste período, que representou um ‘divisor 

de águas’ em minha atuação pela definição das etapas de trabalho, pela 

construção dos documentos orientadores de desenvolvimento do curso, pela 

articulação das equipes envolvidas, pela definição de ferramentas de gestão 

para compartilhamento com a equipe envolvida e acompanhamento do 

trabalho. 

Recupero aqui, o percurso histórico desde quando assumi a 

coordenação pedagógica do ensino superior no Núcleo, em janeiro de 2007. 

Logo de início busquei recuperar o histórico das experiências existentes antes 

deste período, para ter um ponto de partida sobre a análise do contexto geral 

                                                 
33 Em alguns momentos esta Pós-Graduação será mencionada como ‘Especialização em 
Gestão Empreendedora’. 
34 Até dezembro de 2008 este Núcleo era denominado institucionalmente por Núcleo de 
Educação a Distância – NEAD. Para não confundir o leitor, usarei a denominação que era atual 
em 2009, ou seja, no último ano do período correspondente à pesquisa, portanto Núcleo de 
Tecnologias Aplicadas à Educação – TAE. 
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(Senac São Paulo) e específico (TAE – equipe ensino superior). Desta análise, 

alguns pressupostos foram ficando claros para o desenvolvimento dos novos 

cursos. Era necessário definir um processo de desenvolvimento, envolver a 

equipe de produção multimídia no desenho dos cursos, definir referências para 

o desenho educacional, recompor a equipe de designers educacionais, 

registrar as ações e definições realizadas em cada etapa, corresponsabilizar 

outras áreas da instituição na construção do curso, envolver a equipe de 

operacionalização desde o início do desenvolvimento, entre outras ações. 

Entre a identificação destas necessidades e a realização das ações 

voltadas para supri-las, transcorreu um processo durante o ano de 2007 no 

qual tudo ocorria concomitante ao desenvolvimento de dois cursos de pós-

graduação a distância (entre outras diversas ações voltadas para o ensino 

superior). Ao final deste período, em janeiro de 2008, tínhamos um cenário 

bastante diferente do inicial. Nem todas as ações haviam sido realizadas em 

sua plenitude, mas foi possível construir uma base aonde se assentava o ponto 

de partida para a construção dos novos cursos e para a continuidade dos 

estudos e práticas sobre a gestão do desenvolvimento de cursos. 

Após o período inicial da composição dessas bases de atuação, a 

equipe pôde ter condições de efetivar novas compreensões, a partir do curso 

que iniciara a construção naquele momento: a Especialização em Gestão 

Empreendedora, cuja gestão do seu desenvolvimento é cenário para o 

levantamento de dados desta investigação. É deste período em diante que 

realizo a pesquisa de doutorado. 

Para entender melhor o contexto desta investigação, neste capítulo faço 

uma apresentação geral da educação a distância no Senac São Paulo, das 

características do Núcleo de Tecnologias Aplicadas à Educação no contexto da 

instituição, da área do ensino superior do Núcleo e da gestão do 

desenvolvimento da Especialização em Gestão Empreendedora. Nesta 

apresentação são mencionados os elementos que estiveram relacionados com 

a prática da gestão, seja na dimensão institucional ou na de desenvolvimento 

do curso mencionado. 
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1. Educação a Distância no Senac São Paulo 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC foi criado pelo 

governo federal em 194635, com o objetivo de preparar pessoas para atuar no 

setor de comércio de bens e serviços36.  No ano seguinte, a instituição iniciou 

sua atuação em educação a distância. Desde então, muitas ações foram 

realizadas com uso de tecnologias nas modalidades a distância e presencial, 

seja na implementação da Universidade do Ar (1947-1962) via rádio, que 

atendeu mais de 90 mil pessoas, ou nos diversos programas de formação via 

tele-educação, vídeos, materiais impressos ou softwares educativos 

(ALBERTINO, 2005; NUNES, 1994; ALVES, 2009).  

Até os anos de 1990, o Senac São Paulo havia realizado mais de 350 

mil atendimentos na modalidade. A partir do ano 2000, a instituição optou por 

voltar suas pesquisas e desenvolvimento em educação a distância via internet, 

deixando de usar as demais tecnologias como suporte de material de estudos. 

É importante mencionar, ainda, que neste mesmo período a instituição foi 

marcada por uma mudança significativa em sua concepção educacional, 

passando a ser pautada na construção de competências, por meio de 

metodologias ativas de ensino e aprendizagem. A composição dessas duas 

mudanças trouxe um cenário diferente do até então realizado na modalidade. 

Deste momento em diante, destacou-se o uso de ambientes virtuais de 

aprendizagem, a partir dos quais os alunos passaram a ter acesso a conteúdo 

e situações de aprendizagem pautadas em metodologias que pressupõem a 

participação do aluno, com mediação de docentes. 

No período de realização desta pesquisa, 2008-2009, a educação a 

distância no Senac São Paulo estava organizada na forma do Núcleo de 

Tecnologias Aplicadas à Educação - TAE, responsável pela definição 

estratégica do uso de tecnologias educacionais na instituição, seja presencial 

ou a distância, perpassando todas as áreas de desenvolvimento da instituição.  

Mesmo com estas atribuições, o Núcleo não foi constituído como uma 

unidade autônoma com a função de executar todas as ações necessárias para 

                                                 
35 Conforme Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946. 
36 Informações baseadas no site http://www.sp.senac.br, link: Conheça o Senac. Acesso em 
abril de 2009. 
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o funcionamento da modalidade. Por ser vinculado à estrutura convencional do 

Senac São Paulo, fazia-se necessário articular-se com as demais instâncias 

institucionais responsáveis por desenho educacional, comunicação, sistemas, 

pessoal, formação docente, biblioteca, avaliação institucional e implementação 

dos cursos, de modo a envolvê-las nas suas responsabilidades também 

relativas ao funcionamento adequado da educação a distância.  

Como apontado no trabalho desenvolvido na Unicamp (2007), é uma 

tendência as instituições optarem por um modelo descentralizado de decisões, 

de modo a incorporarem a modalidade a distância no seu escopo mais amplo 

de atuação. Por outro lado, entendo que este modelo depende de um projeto 

institucional que deve ser bem definido e articulado entre todas as instâncias 

envolvidas, de maneira que a discussão e tomada de decisão sobre educação 

a distância esteja no nível de prioridade das necessidades que fazem 

presentes diante de situações que dependem de uma resolução mais rápida ou 

que necessitem de flexibilidade para atender as demandas específicas da 

modalidade.  

Caso este projeto institucional não esteja claro para todos os envolvidos, 

muitas ações podem não encontrar eco em outras áreas, ocasionando em 

geral duas atitudes: ou a estrutura oficial de educação a distância assume 

outras responsabilidades, mesmo que momentaneamente, para alavancar a 

modalidade, ou adia projetos ou etapas importantes para o funcionamento 

pleno da modalidade na instituição. A necessidade desta articulação entre 

diferentes áreas ficará explícita ainda neste capítulo, quando mencionarei mais 

adiante as diferentes instâncias articuladas para o desenvolvimento de um 

curso. Como poderá ser observado nos dados da pesquisa, este modelo de 

organização institucional exerce influência no modo como é gestado o 

processo de desenvolvimento de cursos. 

 

2. Núcleo de Tecnologias Aplicadas à Educação: cara cterização 

Entre os períodos de 2008 e 2009, o Núcleo possuía um grande 

espectro de atuação, atendendo a diferentes níveis de ensino e tipos de curso: 

ensino superior, ensino técnico, atendimento corporativo interno e externo, 
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cursos livres e de extensão; sejam com ações de inserção de tecnologias nos 

curso presenciais ou no desenvolvimento de cursos a distância. 

O contexto específico desta investigação diz respeito ao trabalho 

desenvolvido pela área pedagógica do ensino superior em articulação com as 

áreas de produção multimídia e tecnológica. Estas áreas formam a equipe 

responsável pelo desenvolvimento dos cursos superiores ofertados no Centro 

Universitário Senac, credenciado pelo Ministério da Educação em janeiro de 

2008 (Portaria nº124) para oferta de Pós-graduação Lato Sensu a distância.  

Esta equipe multidisciplinar é organizada por suas responsabilidades 

específicas: 

• Área Pedagógica: Responsável pela orientação pedagógica dos cursos, 

produtos e serviços desenvolvidos no Núcleo; composta por uma 

coordenação e equipe de designers educacionais37. 

• Área de Produção Multimídia: Responsável pela orientação e 

desenvolvimento de multimídia; composta por uma coordenação e 

equipe de ilustradores e programadores em Flash. 

• Área Tecnológica: Responsável pelo desenvolvimento e análise dos 

sistemas necessários para garantir um adequado desempenho 

tecnológico às ações educacionais; composta por uma coordenação e 

equipe de análise de sistemas, programadores e suporte técnico. 

Além da constituição da equipe e da especificação de seu modo de 

funcionamento, também fazem parte do contexto a definição dos princípios 

educacionais, o entendimento sobre as possibilidades de uso e criação de 

recursos multimídia e o conhecimento das tecnologias disponíveis. Estas 

possibilidades ou limites institucionais condicionam as decisões da gestão e os 

resultados do processo de desenvolvimento dos cursos. 

Saliento a seguir os excertos dos princípios educacionais extraídos da 

Proposta Pedagógica do Senac São Paulo : 

                                                 
37 A partir de fevereiro de 2009 foi criada a função Designer Educacional no Senac São Paulo, 
conforme a regulamentação da profissão no Cadastro Brasileiro de Ocupações – CBO, em 
janeiro do mesmo ano. Para mais informações sobre a CBO, acessar o site do Ministério do 
Trabalho: http://www.mte.gov.br/  
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Promover, com fundamento na ciência e tecnologia, a constituição e o 

desenvolvimento de competências profissionais, bem como o estímulo à 

produção acadêmica, criatividade, autonomia, transformação e humanização 

das relações produtivas. Além disso, como percurso formativo, a situação 

educacional deve integrar a teoria com os problemas e as situações reais de 

vida e trabalho, e, também, permitir o estabelecimento de inter-relações entre 

as diferentes áreas de conhecimento e as atividades profissionais. No caso dos 

ambientes virtuais, devem promover a interação e a colaboração entre os 

participantes, dispondo de materiais didáticos multimídia adequados ao público 

e de atividades que promovam metodologias ativas de aprendizagem (SENAC, 

2005). 

A respeito dos recursos multimídia, o Núcleo constrói uma diversidade 

de materiais, tais como jogos, animações, histórias em quadrinhos, 

infográficos, cenários, vídeos online, áudios e outros, tendo como fim o uso 

educacional, propiciando um conjunto de recursos que atenda a diversidade 

dos processos de ensino e de aprendizagem, dente elas os diferentes estilos 

de aprender (NOGUEIRA, 2008). Portanto, não se trata de inserir um recurso a 

mais ou que sua finalidade seja estritamente estética. Educacionalmente, os 

diferentes recursos digitais devem fazer parte das dinâmicas de ensino e de 

aprendizagem, abrangendo as características e linguagens das diferentes 

mídias (SANTAELLA, 2004) e a possibilidade de diferenciadas interações e 

compreensões neste processo.  

Em termos de ambiente virtual de aprendizagem, o TAE disponibiliza o 

Sistema de Gerenciamento da Aprendizagem – Blackboard. Neste ambiente 

são disponibilizados conteúdos, atividades e recursos necessários para o 

desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem conforme o 

objetivo de cada curso. O ambiente possui área de publicação de conteúdo, 

ferramentas para o desenvolvimento das atividades (fórum de discussão, 

galeria38, diário de bordo, autoavaliação, chat, grupos), ferramentas de 

comunicação (aviso e e-mail, guias de curso), ferramentas de apresentação 

(perfil do aluno e perfil docente) e ferramentas de apoio (boletim, link para 

suporte técnico), entre outras. Saliento que o Blackboard é uma plataforma 

                                                 
38 Possui a mesma função de um portfólio. 
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comercial com diversas ferramentas disponíveis, porém, conforme as 

demandas educacionais, de tempos em tempos há necessidade da construção 

de novas ferramentas, denominadas building blocks39, como é o caso das 

ferramentas Galeria, Diário de bordo e Perfil do aluno, todas desenvolvidas e 

integradas ao Blackboard pela área de tecnologia do Núcleo.  

 

3. Desenvolvimento da Especialização em Gestão Empr eendedora 

Neste item apresento o contexto específico da gestão do 

desenvolvimento da Especialização em Gestão Empreendedora. Como 

mencionado na introdução deste capítulo, o início do trabalho de concepção e 

desenvolvimento de cursos superiores no TAE passou por um momento de 

identificação do contexto institucional e do próprio trabalho de 

desenvolvimento. No primeiro ano, em 2008, concomitante às várias atividades 

deste trabalho, era necessário fazer uma definição das etapas de 

desenvolvimento para, a partir delas, articular o trabalho da equipe, organizar 

os processos, desenhar previamente o curso, identificar as interfaces 

institucionais, entre outros. Desta forma, o primeiro passo para o 

desenvolvimento da Especialização em Gestão Empreendedora foi realizar a 

definição das etapas que orientariam o percurso do desenvolvimento ao longo 

de todo o seu período, com a contribuição dos designers educacionais e da 

coordenação da área de produção multimídia. Ao final das validações 

propomos no TAE sete etapas para a construção de um curso, sendo elas: 

projeto pedagógico, desenho educacional, conteúdo, roteiros, produção, 

montagem e documentos orientadores. Segue a definição de cada uma delas: 

a) Projeto Pedagógico: etapa caracterizada pela construção do projeto 

pedagógico do curso. Ele é a base para todo o desenvolvimento que 

será realizado adiante, uma vez que é resultado de uma pesquisa feita 

anteriormente, com especialistas da área e possíveis alunos, para 

identificar a real demanda e delineamentos do curso.  No projeto 

pedagógico encontram-se as bases educacionais e conceituais do 

                                                 
39 Para saber mais sobre a construção de building blocks pela equipe, ler artigo Customizable 
Tools: building blocks for LMSs, de Érico Galdino, Silvia Correa e Teresa Jordão em 
http://www.abed.org.br/media/BPDL06.pdf. 
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curso, a justificativa, a organização curricular, a carga horária, as 

ementas, dentre outras informações que definem o curso, orientadas 

pelo Núcleo de Desenvolvimento Educacional – NDE40. 

b) Desenho educacional: nesta etapa são definidas as etapas seguintes, 

orientadas pelo projeto pedagógico, englobando o desenho de 

aprendizagem, os referenciais de construção de conteúdo e atividades, 

as definições de roteirização, o alinhamento com a produção multimídia, 

o desenho da montagem do curso e os documentos orientadores a 

serem entregues para a Unidade Operacional Tito – TIT 41, que oferta o 

curso. Também é nesta etapa que é realizado o estudo financeiro para a 

alocação de investimentos para sua construção. 

c) Conteúdo: esta etapa é referente à construção dos textos e atividades, 

baseada nas definições realizadas durante o projeto pedagógico e 

desenho educacional. Nesta etapa é organizada, ainda, toda a 

documentação contratual dos profissionais envolvidos, permitindo que 

fique registrado junto ao seu material os direitos e deveres acordados 

com a instituição. 

d) Roteiros: a etapa de roteirização é o momento quando a equipe de 

designers educacionais desenvolve os roteiros com a adequação dos 

materiais para web. Nesta etapa são desenvolvidos os roteiros dos 

recursos multimídia, a adequação dos textos, o alinhamento das 

atividades e a análise da qualidade dos materiais propostos, para fazer 

um alinhamento entre a proposta original dos designers educacionais e 

a equipe de produção multimídia. 

e) Produção: nesta etapa são desenvolvidos os materiais multimídia dos 

recursos, conforme orientação da equipe de designers educacionais, e a 

interface de navegação destes materiais. Após a programação, há uma 

                                                 
40 A partir de 2008 o então Núcleo de Desenvolvimento Educacional passou a orientar a 
construção dos projetos pedagógicos de Pós-graduação do Senac São Paulo. Em 2010, o NDE 
e o TAE deixaram de existir na estrutura institucional como núcleos separados e passaram a 
fazer parte da nova estrutura denominada Grupo Educação, responsável pelas decisões 
estratégicas relativas ao posicionamento educacional e representação política, ao desenho 
educacional, à supervisão escolar e ao uso de tecnologias aplicadas à educação. 
41 A Unidade Operacional Tito, localizada no bairro da Lapa, na capital de São Paulo, é 
responsável pela gestão operacional dos cursos a distância do Senac São Paulo. 
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nova análise de qualidade com o objetivo de verificar se os recursos 

produzidos estão de acordo com o solicitado e validado na etapa 

anterior. 

f) Montagem: esta etapa é referente à montagem do curso no ambiente 

virtual. Sobre esta etapa são corresponsáveis a equipe de produção 

multimídia e a equipe pedagógica. A primeira pela disponibilização dos 

materiais produzidos nos locais orientados pela equipe pedagógica. A 

segunda pela organização das informações educacionais que devem 

conter o curso, bem como a disponibilidade das ferramentas para 

desenvolvimento das atividades e acompanhamento de notas. Ao final 

desta etapa, é realizada nova análise, checando se os itens planejados 

foram seguidos ou se há necessidade de alteração neles.  

g) Documentos orientadores: esta etapa é relativa à construção de 

documentos orientadores, como Guia do Aluno, Guia do professor e 

Guia de organização do ambiente virtual; que devem ser entregues à 

Unidade Tito, responsável pela coordenação acadêmica da 

operacionalização do curso.  

Estas etapas não ocorrem isoladas umas das outras e/ou 

necessariamente em sequência. A partir do projeto pedagógico, as etapas do 

processo são planejadas pela coordenação pedagógica e validadas com a 

produção multimídia, também sendo envolvidos os outros profissionais e áreas 

relacionadas da instituição, como a área tecnológica, a avaliação institucional, 

o desenvolvimento educacional, a biblioteca, a formação docente, entre outras. 

Como já afirmado, o Núcleo não é responsável por decidir isoladamente todas 

as definições e procedimentos relativos a um curso. 

Por outro lado e passado o tempo da ação, agora com o olhar de 

pesquisadora, permito-me enxergar algumas dificuldades e até mesmo 

contradições na definição das etapas. Entretanto estas situações serão objeto 

de análise dos dados, a ser realizada em capítulo mais adiante. 
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3.1. Desenho do curso 

Como já mencionado, o desenho do curso é orientado a partir do projeto 

pedagógico. Traçando um panorama geral, o projeto pedagógico da 

Especialização em Gestão Empreendedora o curso possui 368 (trezentas e 

sessenta e oito) horas, sendo 24 (vinte e quatro) horas presenciais e 344 

(trezentas e quarenta e quatro) a distância, distribuídas em 15 (quinze) 

disciplinas a serem cursadas em 15 (quinze) meses. O curso tem por objetivo 

“Formar profissionais com competências para o desenvolvimento de 

estratégias empreendedoras e a compreensão das técnicas que levam à 

criação, gestão e ao desenvolvimento de novos empreendimentos – empresas 

ou empreendimentos no âmbito corporativo – observando a sua 

sustentabilidade e todos os aspectos de responsabilidade social e de ética 

empresarial que se refletem das práticas cidadãs e proporcionam vantagens 

competitivas a todas as empresas atuantes no mercado globalizado” (SENAC, 

200942, p.13). Desta forma, o curso é “direcionado a profissionais graduados 

nas diversas áreas de conhecimento e que tenham interesse em desenvolver 

as competências que possibilitem um processo de gerenciamento de forma 

empreendedora” (SENAC, 2009, p.14). 

A Especialização em Gestão Empreendedora é ofertada grande parte a 

distância, sendo os momentos presenciais divididos em três encontros de 8 

(oito) horas: no início do primeiro semestre, para apresentação do curso, da 

instituição, da metodologia e da modalidade; no final do segundo semestre, 

para avaliação presencial e apresentação dos pré-projetos de Trabalho de 

Conclusão de Curso; no final do curso, para avaliação final e apresentação 

presencial do TCC finalizado. 

O desenho do curso é caracterizado pela definição da organização 

geral, dos materiais didáticos, da organização do ambiente virtual e dos 

materiais de apoio à implementação, conforme apresentado no quadro a 

seguir. 

 

                                                 
42 O projeto pedagógico do curso possui data de 2009, conforme a oferta da primeira turma. 
Entretanto, o documento já havia sido finalizado em meados de 2008, permitindo o início do 
desenvolvimento dos materiais ainda neste período. 
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Quadro 1 - Síntese do desenho da Pós-Graduação Lato Sensu a distância em Gestão 
Empreendedora. 
Síntese do desenho da Pós-Graduação Lato Sensu a distância em Gestão 
Empreendedora 
 
1. Organização geral 
Duração: Um ano 
 
Carga horária total: 368h (trezentas e sessenta e oito horas) 

Carga horária a distância: 348h (trezentas e quarenta e oito horas) 
Carga horária presencial: 20h (vinte horas) 
Três encontros presenciais, sendo: primeiro no início do curso de 4h (quatro 

horas),  
segundo no início do segundo semestre de 8h (oito horas) , terceiro no final do 

curso de 8h (oito horas). 
 
Distribuição do curso, conforme calendário acadêmico:  

Trinta e seis semanas, sendo dezoito em cada semestre. 
 
O aluno cursa dois componentes curriculares por vez. 
 
2. Materiais didáticos 
Cada componente curricular possui: 
 Apresentação do componente – ementa, apresentação dos temas a serem 

estudados e identificação do professor-autor. 
 
A cada semana é liberado um tema com: 
 Materiais didáticos 
  Texto didático 
  Recurso de contextualização do tema 
  Outros recursos  
 
Estes materiais estão organizados em uma interface, visando a sua organização e o 
fácil acesso, uso e navegação pelos alunos e docentes. 
  

Atividades 
 Relacionadas com os objetivos de aprendizagem do tema, com a 

potencialidade do ambiente e considerando a carga horária de 
mediação docente. Consideram necessariamente os valores 
educacionais expressos no projeto pedagógico do curso. As atividades 
podem ser modificadas pelos professores durante a mediação. 

 
 
3. Organização do ambiente virtual 
 Disponibilização de ferramentas do ambiente virtual que permitam o acesso ao 
conteúdo e o desenvolvimento de atividades; fornecer informações gerais aos alunos e 
permitir a comunicação entre os participantes e o acompanhamento das avaliações 
parciais de sua aprendizagem. 
 
4. Materiais de apoio à implementação 
 É entregue à Unidade Operacional Tito os seguintes documentos: Projeto 
pedagógico do curso, Guia do aluno, Guia do professor, Guia de organização do 
ambiente virtual. 
Fonte: Documentos orientadores do curso. 
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 Sobre a organização geral, além de sua carga horária total, distribuída 

entre atividades a distância e encontros presenciais, foi definido que, conforme 

as possibilidades oferecidas pelo calendário acadêmico, o curso deveria 

ocorrer em 36 (trinta e seis) semanas, sendo 18 (dezoito) em cada semestre. 

Para isto, o aluno precisava cursar dois componentes curriculares por vez. 

 Quanto ao material didático, foram definidos os parâmetros gerais para 

organização da disciplina e semanas de estudo, sendo: 

Para cada disciplina, o material deveria estar organizado da seguinte maneira: 

• Apresentação da disciplina: contendo a ementa e uma apresentação 

geral sobre os temas abordados a cada semana. 

Para cada semana de estudo, haveria a seguinte organização: 

• Contextualização: uma situação problematizadora que tenha como 

objetivo provocar o estudante sobre o tema e articular a temática com a 

prática profissional. 

• Recursos: tela com recursos midiáticos (vídeo, áudio, cenários, jogos, 

animações, etc.) que destaquem os principais conceitos trazidos pelos 

temas, de modo a torná-los mais explicativos, densos ou provocadores 

para o estudante. Nesta tela também está disponível o texto 

desenvolvido por um autor para aquela semana de estudos. 

• Atividades: disponibilizadas no ambiente de forma que o docente, 

posteriormente, tenha autonomia para alterá-las, conforme as 

necessidades de cada turma. 

Em geral, orientamos que para cada semana de curso, o autor 

desenvolva textos, abordando os temas e subtemas planejados, articulando 

exemplos da prática profissional e os conceitos trabalhados. Conceitualmente, 

solicitamos que o autor trace um panorama sobre os temas desenvolvidos, de 

modo a possibilitar ao aluno a identificação das diferentes percepções de 

estudiosos sobre um mesmo tema, ficando a cargo dele e da mediação 

docente a escolha da rota que considerarem mais adequadas para seus 

interesses profissionais e acadêmicos. É importante que o autor utilize também 

referências disponíveis na internet, em sites com informações idôneas, 
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principalmente de revistas científicas. Além da preocupação conceitual, há 

ainda uma orientação técnica sobre a necessidade de um texto autoral, 

organizado de maneira que apresente, desenvolva e contextualize o tema para 

o aluno e que possua referências bibliográficas relevantes e citadas 

corretamente. 

Importante mencionar a relação entre os textos e os recursos multimídia. 

Os cursos desenvolvidos antes da Especialização em Gestão Empreendedora 

possuíam um texto com recursos interativos, algumas vezes hipertextual. 

Entretanto, após acompanhamento das turmas e feedback dos alunos 

percebemos a necessidade de separar o texto do material interativo. A 

justificativa dos alunos estava principalmente na necessidade de imprimirem o 

material para leitura em outros espaços e tempos que não fossem o da 

interação com os colegas e participação nas atividades. Eu diria que este foi o 

grande desafio para os designers educacionais envolvidos... então, qual o 

sentido dos recursos? Este ponto será discutido na análise de dados. 

A respeito das atividades, os autores são orientados a sugerir um grupo 

de atividades que posteriormente são redesenhadas junto ao designer 

educacional, de modo a articular a intenção formativa do curso e as 

possibilidades dos recursos disponíveis no ambiente virtual. Enfim, esta 

organização dos textos, recursos e atividades deveriam ao final dar suporte 

para o desenvolvimento da competência principal aos participantes, já 

mencionada anteriormente, que deveria se revelar na construção de um plano 

de negócios a ser apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.  

Outro ponto ainda a ser mencionado: os documentos orientadores do 

conteúdo devem refletir na organização do ambiente virtual, seja na disposição 

do conteúdo via interface de navegação, seja na disposição geral das 

informações e ferramentas. No primeiro caso, a equipe de produção multimídia 

desenvolveu a seguinte interface de navegação: 
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Figura 1 – Interface de navegação dos materiais no curso 

 

Fonte: Imagem capturada no ambiente virtual do curso. 

 

Abaixo segue a identificação de cada área da interface de navegação, 

observando o modo como as informações ficaram organizadas: 

1. Área de visualização da tela inicial do tema, dos recursos multimídia ou 

do acesso ao texto em formato PDF a ser estudado em um determinado 

período. 

2. Destaques do tema para o qual foram desenvolvidos recursos 

multimídia. 

3. Identificação da contribuição do tema com o Plano de Negócios (TCC) 

4. Ícones dos tipos de recursos desenvolvidos sobre os destaques.  

5. Área de orientação de navegação na interface. 

6. Ícone que permite o usuário retornar à área de visualização da tela 

inicial do tema. 

Foi ainda desenvolvido um material orientador para disponibilização das 

informações no ambiente virtual. Abaixo segue no quadro uma apresentação 

da organização do ambiente, com áreas definidas para ferramentas relativas a 

conteúdo e desenvolvimento de atividades, informações aos discentes, 

comunicação entre participantes e acompanhamento do curso.  
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Quadro 2 – Organização do ambiente virtual da Pós-Graduação em Gestão Empreendedora 

Áreas  Menu Descrição 

Disciplinas 

 

Espaço onde o aluno tem acesso aos recursos didáticos 
de cada disciplina, aula a aula, e respectivas atividades. 

Dropbox 

 

Ferramenta usada para entrega de trabalhos individuais 
do aluno, sendo que somente o Professor pode visualizar 
todos os trabalhos e devolver (também individualmente) 
aos alunos os trabalhos comentados. 

Galeria 

 

Ferramenta destinada à entrega de trabalhos pelos 
alunos, com a possibilidade de inserção de comentários 
dos trabalhos pelos demais colegas e docentes. 

Fórum 

 

Ferramenta de comunicação assíncrona, que permite que 
alunos e docentes discutam sobre diversos temas e 
questões, conforme proposto. 

Diário Ferramenta semelhante a um blog, onde o aluno pode 
realizar o registro de percurso e poderá compartilhá-lo 
com os demais participantes. 

C
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Espaço Síncrono Ferramenta Adobe Connect, que apresenta a 
possibilidade de comunicação e interação síncronas por 
meio de vídeo, áudio e bate-papo, assim como a 
possibilidade de desenvolvimento de atividades 
colaborativas em tempo real por meio do 
compartilhamento de arquivos digitais como textos, 
apresentações, planilhas eletrônicas, sites da Internet e 
outros. 

Avisos Área onde o aluno encontra as informações mais 
importantes sobre os eventos e atividades da semana, 
conforme atualização feita pelo docente. 

O curso Área onde o aluno encontra diversas informações 
importantes sobre o curso como a descrição do curso, os 
pré-requisitos técnicos, a estrutura do curso, a avaliação e 
certificação, o calendário acadêmico e os encontros 
presenciais. 

Docentes Área onde o aluno pode conhecer os profissionais que vão 
acompanhar sua trajetória e orientar seus estudos em 
cada disciplina. 

Alunos Área destinada à apresentação do perfil dos alunos, com a 
possibilidade de inclusão de fotografia e uma breve 
descrição pessoal e profissional. 

Dicas Área que disponibiliza dicas importantes para explorar o 
uso das ferramentas com o objetivo de ampliar o 
aprendizado do aluno. In

fo
rm
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s 
ao

 d
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Material 
complementar 

Área onde o docente e coordenação disponibilizam 
materiais complementares ao curso. 
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E-mail Ferramenta que permite o envio e o recebimento de 
mensagens no endereço de e-mail particular. O aluno e 
professor têm a possibilidade de enviar mensagens para 
todos os participantes do curso ou selecionar para quem a 
mensagem será enviada. 

Quadro de notas 

 

Área onde os docentes disponibilizam as notas das 
atividades online que serão avaliadas ao longo do curso. 
O aluno deve consultar as notas finais no sistema 
acadêmico. 

C
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 Suporte técnico 

 

Área onde o aluno pode relatar dificuldades de acesso ao 
ambiente do curso ou problemas técnicos com o uso das 
ferramentas. 

Fonte: Documento orientador do curso. 

 

Esta é a organização inicial para o ambiente virtual do curso, onde são 

usadas várias ferramentas para acesso ao conteúdo e desenvolvimento das 

atividades, bem como para oferecer informações ao discente, possibilitar a 

comunicação entre os participantes e o acompanhamento da participação e 

aprendizagem dos alunos. Entretanto, outros itens podem ser adicionados a 

esta organização inicial, conforme as necessidades percebidas pelos docentes, 

durante a mediação, ou pelos alunos. 

Tendo em vista a integração da operação com os parâmetros 

desenvolvidos para o curso, foram construídos materiais de apoio a sua 

implementação, sendo entregues os documentos listados abaixo, com os 

seguintes objetivos específicos:  

• Projeto pedagógico do curso: orientar todas as ações do curso 

(disponibilizado via e-mail para a coordenação acadêmica, também 

disponível no sistema de documentação). 

• Guia do aluno: orientar o aluno sobre a organização geral do curso e o 

papel esperado sobre ele (disponibilizado no ambiente virtual, no menu: 

“O curso”). 

• Guia do professor: orientar o professor sobre a organização geral do 

curso e de sua disciplina, assim como sobre as expectativas que se tem 

sobre seu desempenho (disponibilizado via e-mail para a coordenação 

acadêmica). 
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• Guia de organização do ambiente virtual: orientar a equipe de apoio 

acadêmico sobre a organização do curso no ambiente virtual, apontando 

a necessidade das adequações específicas por esta equipe a cada nova 

turma (disponibilizado via e-mail para a coordenação acadêmica). 

 

3.2. Equipe multidisciplinar 

Muitos são os profissionais envolvidos no desenvolvimento de um curso 

a distância, tanto por sua característica de construção de materiais prévios 

como também pelas especificidades envolvidas em cada tipo de recurso 

planejado. Assim como no presencial, outras características são importantes, 

como a identificação da demanda de uma formação profissional como a 

construção do projeto pedagógico do curso. Na Especialização em Gestão 

Empreendedora, profissionais com diferentes conhecimentos foram envolvidos, 

exercendo papéis distintos: 

• Coordenação de área: identifica demanda de desenvolvimento e 

desenha o briefing geral do curso. 

• Consultor especialista / coordenação de conteúdo: desenvolve o projeto 

pedagógico articulando a demanda de desenvolvimento com as 

orientações educacionais, articula o desenvolvimento conceitual entre os 

autores das disciplinas e valida conceitualmente os materiais 

produzidos. 

• Consultor pedagógico: orienta a construção do projeto pedagógico 

conforme posicionamento educacional da instituição. 

• Professores-autores: desenvolve o conteúdo e atividades do curso. 

• Coordenação pedagógica EAD: orienta o desenvolvimento do curso a 

distância e faz a gestão de todo o processo. 

• Designers educacionais: orientam o desenho educacional de cada 

disciplina para web, orientando tecnicamente os textos e atividades e 

desenvolvendo roteiros de recursos educacionais multimídia. 
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• Coordenação produção multimídia: orienta a produção multimídia 

conforme conhecimento técnico da área de desenho, programação, 

navegação e usabilidade, entre outros; 

• Ilustradores, programadores e desenvolvedores multimídia: ilustram, 

programam e fazem o desenvolvimento multimídia dos materiais 

roteirizados pela equipe de designers educacionais. 

• Revisores de texto: revisam ortografia e gramática de textos e roteiros 

desenvolvidos, e realizam o copydesk. 

• Coordenação acadêmica: contribui com as definições realizadas no 

desenvolvimento, trazendo informações sobre a operacionalização dos 

cursos e sua viabilidade. 

Ao todo, foram envolvidos 30 (trinta) profissionais, dentre eles: 1 (um) 

coordenador de área, 1 (um) consultor especialista que também atuou como 

colaborador na coordenação de conteúdo, 11 (onze) professores-autores, 1 

(um) coordenador pedagógico, 5 (cinco) designers educacionais, 1 (um) 

coordenador multimídia, 4 (quatro) desenvolvedores multimídia, 2 (dois) 

ilustradores e 2 (dois) programadores em Flash, 1 (um) consultor pedagógico e 

1 (um) coordenador acadêmico, além da empresa de revisão de texto. 

 

3.3. Instrumentos para gestão e documentação dos pr ocessos 

Outro ponto importante para a gestão do desenvolvimento do curso foi a 

criação da documentação do processo e de instrumentos de gestão, para 

compartilhamento do desenho do curso, orientação à equipe envolvida e o 

acompanhamento dos materiais construídos nas diferentes etapas por diversos 

profissionais. 

Para compartilhamento e orientação da equipe, para cada etapa foram 

explicitados os processos a serem desenvolvidos, a partir de sua 

documentação. Dentre eles, o resumo do projeto pedagógico; o arquivo de 

definição temática, que orientava o trabalho do professor-autor, do coordenador 

de conteúdo e do designer educacional; a orientação para desenvolvimento 

dos conteúdos, explicitando o que se esperava dos textos produzidos; as 
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regras ABNT, para orientar a correta citação de todos os materiais 

referenciados nos textos; o template43 de organização dos recursos no 

ambiente, para orientação da equipe de designers educacionais usarem como 

parâmetro; os documentos orientadores para a equipe de implementação do 

curso; entre muitos outros. 

Foram construídos instrumentos de gestão que permitiam a realização 

do acompanhamento de todo o processo, como os cronogramas, as planilhas 

de registro das entregas, os ambientes virtuais de desenvolvimento e a 

organização do servidor onde foram armazenadas as informações. Estes 

documentos serão apresentados e discutidos na análise de dados. 

Considero a documentação e os instrumentos como parte resultante do 

registro da geração da vida de um curso. Eles podem ser usados como um 

guia orientador de rotas para tantos profissionais envolvidos nas diversas 

etapas. Por outro lado, neles podem ser encontrados elementos importantes 

para entender como ocorreu o processo de desenvolvimento do curso e para 

corrigir rotas, durante o percurso e posteriormente a ele, ao recontextualizá-los 

para outros cursos, passando a ser um material-referência de aprendizagem 

para o grupo envolvido. 

 

3.4. Interfaces institucionais 

Como mencionado anteriormente, o TAE não era responsável 

isoladamente pelo desenvolvimento de cursos, estando envolvidas outras 

instâncias institucionais, responsáveis por partes importantes para a integração 

do curso. Destaco no quadro abaixo as instâncias envolvidas e suas 

responsabilidades:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Modelo de ambiente virtual a partir do qual se replica o ambiente de novas turmas. 
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Quadro 3 – Instâncias institucionais envolvidas no desenvolvimento do curso 

Áreas Responsabilidades 

Núcleo de desenvolvimento educacional - NDE Projeto pedagógico 

Núcleo de Educação Corporativa - NEC Formação docente 

Unidade Operacional Tito - TIT Operacionalização dos cursos 

Diretoria de Avaliação Institucional - AVA Avaliação Institucional 

Gerência de Desenvolvimento - GD Desenvolvimento do curso 

Núcleo de Tecnologias Aplicadas à Educação – 

TAE 

Desenvolvimento dos materiais 

didáticos 

Biblioteca - BIB Disponibilidade de livros 

Fonte: Autoria própria. 

 

Muitos seriam os motivos para dar continuidade à descrição da etapa 

posterior, inclusive pelo meu interesse no dia a dia da operação dos cursos, 

incluindo nele a formação, acompanhamento e atuação docentes; o contato 

com alunos e as diversas relações institucionais necessárias para o 

estabelecimento de processos adequados para a implementação de cursos a 

distância. Entretanto, o levantamento de dados desta tese é relacionado à 

gestão do desenvolvimento de curso de Especialização a distância. 

No próximo capítulo, apresento a metodologia da pesquisa utilizada para 

a construção desta tese e a descrição de suas fases específicas. A 

apresentação do contexto acima mencionado ajudará na compreensão do 

ponto de vista da pesquisadora sobre o objeto investigado. 
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Capítulo 4: Metodologia da pesquisa 
 

Toda pesquisa surge de uma dúvida, de uma indagação, 
de um problema. A forma como essa dúvida ou pergunta 
se elucida é própria de cada pesquisador e inerente ao 
ato de pesquisar. Caminhos próprios exigem próprios 
enfoques metodológicos. (FAZENDA, 1994, p.104). 

 
 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar as relações que emergem da 

prática da gestão dos processos de desenvolvimento de cursos a distância, 

considerando os diferentes elementos que influenciam esta dinâmica. 

Conforme Capítulo 3 (três) sobre o contexto da pesquisa, esta 

investigação tem como ambiente de estudo o Núcleo de Tecnologias Aplicadas 

à Educação, do Senac São Paulo, usando como cenário o processo de 

desenvolvimento da Pós-graduação Lato Sensu a distância em Gestão 

Empreendedora. 

Esta investigação passou por fases diferenciadas para ser concretizada, 

sendo elas: o estudo exploratório, o desenvolvimento da pesquisa e a sua 

composição. Conforme nos apresenta Severino (2002), na primeira fase estão 

a intuição, a formulação de hipóteses, o pensamento motivador e o espírito 

atuante; na segunda fase parte-se para a pesquisa, os fatos; é neste confronto 

de ideias e fatos que se amadurece um trabalho, ponto de partida para a 

terceira fase, ou seja, sua composição. 

A seguir, apresento as fases da pesquisa e suas especificidades. 

 

1. Estudo exploratório 

O estudo exploratório desta pesquisa iniciou-se no ano de 2008, após o 

primeiro ano de trabalho desenvolvido no Núcleo de Tecnologias Aplicadas à 

Educação. Naquele momento, intuitivamente percebi a riqueza das ações 

vivenciadas por mim, junto com a equipe que coordeno no contexto 

institucional do Senac São Paulo e no âmbito da construção de cursos 

superiores a distância, particularmente na Especialização em Gestão 

Empreendedora, por esta evidenciar as interfaces da minha prática. 
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Diante do desafio de assumir uma área em construção na instituição, 

pude perceber o campo fértil de situações para as quais não existiam respostas 

ou escassas referências, mas que se fazia necessário buscar soluções, 

pautando-se no senso ético, portanto levando em conta as necessidades diante 

do individual e do coletivo.  

Após alguns ensaios sobre como a temática de desenvolvimento de 

cursos a distância poderia ser abordada, iniciei o levantamento de registros 

pessoais sobre a vivência do primeiro ano de atuação no Núcleo e a troca com 

profissionais e pesquisadores da área. Esta foi uma primeira aproximação, 

tateando no escuro o que inicialmente me motivava a escrever uma tese. Neste 

caminho, uma pergunta guiou os meus passos: o que posso aprender neste 

processo? 

Minha atuação como pesquisadora nesta investigação está imbricada 

pela vivência como coordenadora pedagógica no desenvolvimento deste curso. 

Escolha esta definida consciente de seus desafios e de suas riquezas. 

Desafios pela linha tênue que separa os sentidos do profissional atuante e do 

investigador. Riquezas pela possibilidade única de viver dentro do contexto 

investigado e dele poder perceber nuances que de fora não seriam 

apreendidas ou reveladas (FAZENDA, 1994). 

Na medida em que aspectos desta prática iam se revelando, eu partia 

para a procura de referências bibliográficas sobre a temática, na tentativa de 

buscar ajuda para encontrar o foco de minha pesquisa. Dentre os 

levantamentos realizados, destaco o feito no Banco de Teses e Dissertações 

da CAPES44, em dezembro de 2008. A partir da palavra-chave “educação a 

distância”, encontrei 27 teses e dissertações que versavam sobre didática, 

desenvolvimento de cursos e/ou gestão de projetos. Fiz um levantamento 

também da bibliografia básica sobre o desenvolvimento de cursos a distância, 

que me apresentou uma série de possibilidades de tratamento da temática.  

Diante de tantas aberturas, outra pergunta começou a guiar meu 

caminho: qual o sentido desta tese para mim? Conforme Severino (2002), a 

pesquisa é um projeto político-existencial, no qual o pesquisador se posiciona 

                                                 
44 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
http://servicos.capes.gov.br/capesdw/  
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diante da sua situação e da relação da mesma com a sociedade. Busca, 

portanto, aprender, mas também contribuir para a transformação da sociedade 

e o desenvolvimento da ciência com o rigor metodológico necessário. Foi na 

busca deste sentido que encontrei o foco da pesquisa e parti para o seu 

desenvolvimento. 

Deste estudo exploratório, destaco ainda o momento em que me deparei 

com o caminho evidenciado de realizar uma pesquisa sobre a minha própria 

prática. Seria ele válido academicamente? Desta maneira, busquei referenciais 

metodológicos que me ajudassem a ter segurança na escolha deste caminho, 

estando ciente de suas vantagens e também de seus desafios. 

A vivência do estudo exploratório como parte constituinte da 

investigação mostrou-se muito importante para traçar os caminhos de 

desenvolvimento da pesquisa com mais clareza do percurso e do que com ela 

pretendo alcançar. 

 

2. Desenvolvimento da pesquisa  

 No desenvolvimento da pesquisa, em sua segunda fase, apresento os 

referenciais metodológicos desta investigação, discutindo o valor da 

experiência (Dewey e Larossa), o papel da reflexão (Schön) e a investigação 

sobre a própria prática (Ponte; Fazenda; Garrido e Brzezinski), sob o ponto de 

vista da metodologia qualitativa; assim como os instrumentos e procedimentos 

da pesquisa. 

 Cabe esclarecer que o método e a técnica desta investigação foram 

selecionados conforme o percurso trilhado na sua fase exploratória, que 

mostrou a necessidade de deixar a prática revelar os dados da pesquisa por 

meio de diferentes técnicas. 

 

2.1. Referenciais metodológicos  

Conforme apresentado na etapa do estudo exploratório, esta pesquisa 

está pautada na investigação sobre a minha prática, que, no contexto do Senac 
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São Paulo, exerço o papel de coordenadora pedagógica do desenvolvimento 

de cursos superiores a distância. 

Este tipo de investigação tornou-se possível na medida em que a 

evolução da pesquisa educacional permitiu uma abertura para o afastamento 

dos modos hegemônicos da investigação científica, cujos processos são 

validados pelas ciências exatas e da natureza, buscando outras abordagens e 

procedimentos mais voltados para os objetos educacionais. 

A abertura para novas visões permitiu ao pesquisador em 
educação se aproximar mais de seu objeto de 
investigação, escapando das limitações impostas pelos 
pressupostos epistemológicos que regem a construção 
do conhecimento nas áreas tradicionalmente conhecidas 
como científicas (LÜDKE, 1998, p.25). 

Esta mudança não significa uma ruptura com a validade e cientificidade 

na pesquisa acadêmica social, mas uma modificação dos seus critérios. 

Diferente da objetividade, mensuração e neutralidade que caracterizam a 

ciência pautada no paradigma positivista, as abordagens de pesquisas 

humanas e sociais tendem para o método qualitativo que busca o sentido, a 

compreensão e o envolvimento do pesquisador/sujeito/objeto/contexto 

estudado e o estabelecimento das relações entre eles. 

Entretanto, como nos aponta Lüdke (1998), a complexidade 

metodológica dos fenômenos sociais é atribuída, em alguns casos, por seus 

críticos, como uma “suposta falta de rigor das estratégias de investigação nele 

empregadas” (LÜDKE, 1998, p.25). Este pensamento revela como ainda as 

questões do cotidiano e suas implicações para a pesquisa são encarados na 

pesquisa acadêmica, revelando “...entraves metodológicos e teóricos oriundos 

de um pesquisar a própria prática” (FAZENDA, 2001, p.80). Faz-se necessário 

esclarecer que na investigação qualitativa o rigor e a sistematização também 

são respeitados (LÜDKE, 2001), não com o objetivo de mensurar, verificar ou 

isolar um objeto, mas com a aplicação de instrumentos variados e análise de 

dados que buscam o significado das relações no lócus da pesquisa. 
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A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há 
uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 
uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. (...) o sujeito-observador é parte 
integrante do processo de conhecimento e interpreta os 
fenômenos, atribuindo-lhes significado. O objeto (...) está 
possuído de significados e relações que sujeitos 
concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 2005, 
p.79). 

Considera-se a pesquisa sobre a própria prática como um dos 

movimentos da pesquisa na área social para a superação de um paradigma 

positivista (PONTE, 2002) e identificação de novos processos de investigação 

que buscam aproximar sujeito e objeto, a reflexão e a ação. 

Como investigador nesta modalidade de pesquisa, é necessário 

compreender a sua atuação profissional, o que exige um método que 

contemple “tanto elementos circundantes da prática vivida quanto o eixo 

articulador central da mesma prática: o sujeito que a executa” (FAZENDA, 

1994, p.108). Neste caso a autora nos atenta para uma postura dialética do 

pesquisador, “tanto no sentido de tomada de distância quanto no sentido de 

aproximação do objeto a ser pesquisado: a prática vivida” (FAZENDA, 1994, 

p.108). 

No caso desta pesquisa, a investigação tem como objeto a prática da 

gestão dos processos de desenvolvimento de um curso a distância e tem como 

eixo articulador o papel que executo como coordenadora pedagógica, mas 

também o processo de um grupo envolvido, contextualizado em uma 

determinada instituição que o influencia, mas também por ele é influenciada. 

Deste modo, não é possível desvincular o envolvimento da 

coordenadora na realização desta pesquisa. Mesmo com o afastamento 

necessário para o olhar sob outro ponto de vista, o da pesquisadora, os papéis 

estão imbricados entre si. O modo como percebo o mundo, influencia nos 

sentidos e significados construídos sobre os dados revelados. Por outro lado, 

ao assumir a prática profissional vivida como objeto da pesquisa há que se 

abranger a complexidade de relações que nela se estabelecem, 

impossibilitando a sua fragmentação; indo ao encontro de um dos pressupostos 

da pesquisa qualitativa: “o objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído 
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de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações” 

(CHIZZOTTI, 2005, p.79). Garrido e Brzezinski (2008) acrescentam ainda que 

neste processo o próprio profissional-pesquisador se modifica, pois passa a ter 

outra compreensão da realidade, e influencia outros agentes nesta espiral de 

mudança. 

Como nos esclarece Schön (2000), a prática profissional está para além 

da aplicação de conhecimentos técnicos e teóricos mediante os problemas 

instrumentais que se colocam no dia a dia do trabalho. Na realidade, mediante 

situações que envolvem incerteza, singularidade e conflito de valores os modos 

de lidar com as ‘zonas indeterminadas da prática’ também são variados. 

Quando uma situação problemática é incerta, a solução 
técnica de problemas depende da construção anterior de 
um problema bem-delineado, o que não é, em si, uma 
tarefa técnica. Quando um profissional reconhece uma 
situação como única não pode lidar com ela apenas 
aplicando técnicas derivadas de sua bagagem de 
conhecimento profissional. E, em situações de conflito de 
valores, não há fins claros que sejam consistentes em si 
e que possam guiar a seleção técnica dos meios 
(SCHÖN, 2000, p.17). 

Ponte (2002) defende a investigação da própria prática profissional 

devido às situações problemáticas que se apresentam nela e que nem sempre 

possuem respostas. Como é o caso do objeto desta pesquisa. Na medida em 

que o desenvolvimento do curso investigado ocorria, uma série de ações foi 

sendo articulada para buscar soluções condizentes com as situações para as 

quais havia poucos referenciais e respeitando nosso contexto de atuação. 

Como afirma Del Vecchio (2007, p.99), “o homem frente ao inédito é 

impulsionado pelo desejo de explorar o novo e construir conhecimento, 

agregando a este um caráter provisório e inacabado”. 

A pesquisa sobre a própria prática revela sua importância na medida em 

que permite o esclarecimento e a resolução de problemas, o desenvolvimento 

profissional dos envolvidos, a melhora da instituição onde se inserem, o 

desenvolvimento da cultura profissional e até mesmo do conhecimento para a 

sociedade em geral (PONTE, 2004). 

É necessário salientar que muitas situações vivenciadas no âmbito das 

instituições educacionais não vêm tendo o devido registro e análise. Fazenda 
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(2001) nos alerta que este procedimento pode contribuir para a geração de 

novos conhecimentos e o desenvolvimento da área profissional. 

Acreditamos que pesquisas desse tipo, quando cuidadas 
em sua linguagem e intenção, podem realmente 
constituir-se não só em elementos para a revisão das 
práticas pedagógicas, como serem geradoras de novas 
práticas e novas teorias... (FAZENDA, 2001, p.84). 

Portanto, podemos compreender que a investigação sobre a própria 

prática “é um processo privilegiado de construção do conhecimento” (PONTE, 

2002, p.03), mas ao mesmo tempo precisa procurar, “de uma forma metódica”, 

uma resposta convincente que se tenta validar e divulgar (PONTE, 2004, p.41). 

Garrido e Brzezinski (2008) esclarecem que a credibilidade da reflexão na 

investigação sempre foi posta em questão, “daí a importância do caráter 

intersubjetivo do processo reflexivo e da socialização dos resultados, 

submetendo o trabalho à apreciação dos pares e do público em geral” 

(GARRIDO e BRZEZINSKI, 2008, p.156). 

Ponte (2002, p.18) apresenta o conjunto de outros critérios de qualidade 

que validam a investigação sobre a prática: 

 

Critério  A investigação... 

Vínculo com a prática ... refere-se a um problema ou situação prática vivida 
pelos actores. 

Autenticidade  ... exprime um ponto de vista próprio dos respectivos 
actores e a sua articulação com o contexto social, 
econômico, político e cultural. 

Novidade ... contém algum elemento novo, na formulação das 
questões, na metodologia usada, ou na interpretação 
que faz dos resultados. 

Qualidade metodológica ... contém, de forma explícita, questões e 
procedimentos de recolha de dados e apresenta as 
conclusões com base na evidência obtida. 

Qualidade dialógica ... é pública e foi discutida com actores próximos e 
afastados da equipa. 

 

A finalidade da investigação da própria prática não é oferecer resposta a 

um problema, mas sim oferecer ‘novas formas de olhar o contexto e o 
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problema e/ou possibilidades de mudanças na prática’ (Richardson apud 

PONTE, 2002, p.09). Trata-se da atribuição de sentidos feita por um sujeito 

(individual ou coletivamente) que possui seus modos de perceber, ser e estar 

no mundo. O acontecimento é o mesmo, mas cada ser humano o experimenta 

de modos diferenciados. 

Por nascer do interior de uma prática, a investigação sobre a própria 

prática é questionante e problematizadora. Ao iniciá-la não se sabe aonde vai 

chegar, quais caminhos se abrirão ao longo do seu percurso, quais desafios 

serão encontrados, quais sentidos lhe serão atribuídos. É uma abertura para o 

desconhecido, mas orientada por “valores do questionamento e da reflexão” 

(PONTE, 2002, p.07). Por sua característica marcante de contribuição para o 

desenvolvimento profissional dos envolvidos e da própria instituição, este tipo 

de investigação mostra seu poder transformador, revelando o ato da pesquisa 

como uma experiência.  

Experiência aqui entendida como “aquilo que ‘nos passa’, ou que nos 

toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma” 

(LAROSSA BONDIA, 2002, p.25). Desta maneira, a experiência formativa 

abordada por Josso (2004) é tida como “uma aprendizagem que articula, 

hierarquicamente: saber-fazer e conhecimentos, funcionalidade e significação, 

técnicas e valores num espaço-tempo que oferece a cada um a oportunidade 

de uma presença para si e para a situação, por meio da mobilização de uma 

pluralidade de registros” (JOSSO, 2004, p.39). 

Base de muitos estudos, para Dewey (1959) a experiência possui dois 

elementos: um ativo, que diz respeito à tentativa, ao experimento; e outro 

passivo, ligado ao sofrimento de algo, consequência. A medida de uma 

experiência reside na percepção das relações ou continuidade a que elas nos 

conduzem.  

A experiência na sua qualidade de tentativa subentende 
mudança, mas mudança será uma transição sem 
significação se não se relacionar conscientemente com a 
onda de retorno das consequências que dela defluam 
(DEWEY, 1959, p.152). 

Desta maneira, experiência e pensamento estão estreitamente ligados, é 

o que Dewey (1959) denomina de experiência reflexiva: sem algum elemento 
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intelectual não é possível nenhuma experiência significativa. O ato de pensar é 

uma experiência característica – “pensar é o esforço intencional para descobrir 

as relações específicas entre as coisas que fazemos e a consequência que 

resulta, de modo a haver continuidade entre ambas” (DEWEY, 1959, p.159). A 

reflexão é uma aceitação da responsabilidade pelas consequências oriundas 

da ação atual. “A separação do aspecto ativo do fazer, do aspecto passivo do 

sofrer ou sentir, destrói a significação vital de uma experiência” (DEWEY, 1959, 

p.165). 

A reflexão está muito próxima da noção de investigação sobre a própria 

prática. “Não se concebe alguém que faça investigação sobre a própria prática 

e que não seja um profissional reflexivo” (PONTE, 2002, p.08). Entretanto o 

autor nos alerta que nem toda reflexão é investigação. Para tal, é necessário 

que se considerem os critérios de validade científica já mencionados 

anteriormente. 

Nesta pesquisa uso o conceito de reflexão trabalhado por Schön (2000). 

Esta escolha foi realizada tomando por base o fato de esta pesquisa estar 

voltada para questões relativas à prática profissional, embutida na dinâmica do 

desenvolvimento de um curso de especialização a distância, para a qual os 

conceitos trabalhados pelo autor ajudam a revelá-la e compreendê-la, o que na 

perspectiva de Ponte (2002) trata-se de uma investigação reflexiva. 

Schön (2000) menciona o “talento artístico profissional” quando se refere 

“aos tipos de competência que os profissionais demonstram em certas 

situações da prática que são únicas, incertas e conflituosas” (p.29). Ou seja, a 

prática profissional não é realizada apenas no sentido da aplicação de técnicas 

e instrumentos para resolver seu dia a dia. Existe uma série de conhecimentos 

mobilizados para os quais um profissional não conseguiria realizar uma 

descrição sistemática que demonstrasse exatamente as ações que foram 

necessárias para resolver uma determinada situação. É o que Schön vai 

chamar de conhecer-na-ação, que se refere “aos tipos de conhecimento que 

revelamos em nossas ações inteligentes – performances físicas [...] ou 

operações privadas [...]”, que revelam nossa capacidade de execução, mas 

para as quais somos “incapazes de torná-la verbalmente explícita” (SCHÖN, 

2000, p.31). 
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Sobre esta pesquisa, a intenção é permitir que os conhecimentos de 

gestão envolvidos na construção de um curso venham à tona e mostrem a 

dinâmica da ação. É importante que se revelem neste processo as “zonas de 

incerteza da prática” para as quais se criam caminhos para solucioná-las ou 

espera-se o momento certo de agir. São sobre estas zonas de incertezas que 

se mobiliza a reflexão-na-ação, que “faz o profissional tomar consciência de 

sua forma intuitiva e tácita de atuar. Introduz o pensar no fazer. Torna sua ação 

lúcida, não rotineira, atenta e sensível [...]” (GARRIDO e BRZEZINSKI, 2008, 

p.15).  

Como poderá ser visto mais adiante, os dados da pesquisa são 

coletados a partir de documentos que faziam parte do cotidiano de minha 

prática durante o desenvolvimento da Especialização em Gestão 

Empreendedora. Conforme Zabalza (2004), a recuperação do registro da 

própria prática, além de trazer ao pesquisador a fonte de dados da realidade, 

permite ao sujeito da pesquisa o acesso ao mundo pessoal, a explicitação dos 

próprios problemas, o desenvolvimento profissional e a avaliação e ajustes no 

processo. 

 Schön (2000) esclarece que a reflexão pode acontecer durante o 

processo da ação (reflexão-na-ação) ou após (reflexão sobre a reflexão-na-

ação). Na maior parte das vezes é difícil separar o conhecer-na-ação da 

reflexão-na-ação. Quando a reflexão ocorre, há um imbricamento de um 

processo no outro e é difícil distinguir quando se trata de um ou de outro. É o 

que o autor vai denominar de presente-da-ação. 

Em um presente-da-ação, um período de tempo variável 
com o contexto, durante o qual ainda se pode interferir na 
situação em desenvolvimento, nosso pensar serve para 
dar nova forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda 
o fazemos. Eu diria, em casos como este, que refletimos-
na-ação (SCHÖN, 2000, p.32). 

Posso afirmar, portanto, que a dinâmica do desenvolvimento do curso 

esteve ligada ao conhecer-na-ação e à reflexão-na-ação, estando certa, por 

outro lado que este processo não se finalizou. Pelo fato da prática profissional 

ser entendida como uma construção constante (SCHÖN, 2000), o próprio 

processo de reflexão-na-ação revela que cada tentativa e seus resultados 

levam a uma nova reflexão, alimentando o ciclo de desenvolvimento contínuo, 
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portanto, “a natureza processual marca a investigação reflexiva” (GARRIDO e 

BRZEZINSKI, 2008, p.155).  

O ato da pesquisa, em si, pode ser considerado o que autor descreve 

como reflexão sobre a reflexão-na-ação, ou seja, um processo de 

metarreflexão pelo qual “os profissionais, às vezes, adquirem nova 

compreensão de situações indeterminadas e vislumbram novas estratégias de 

ação” (SCHÖN, 2000, p.226) e propicia o início de um diálogo entre o pensar e 

o fazer que contribui para a ressignificação da prática, o desenvolvimento 

profissional, a mudança do contexto (GARRIDO e BRZEZINSKI, 2008), e no 

caso da pesquisa acadêmica, na contribuição para outros profissionais com os 

novos conhecimentos que se pretendem construir neste trabalho de 

investigação. 

Zeichner (1993) aponta que a reflexão é uma prática social, por isto 

compartilhada com outros profissionais. Contribui ainda para o entendimento 

que a prática reflexiva deve abranger a dimensão contextual a que esta 

atividade está ligada. Por isto, além das mudanças na sua prática, é necessário 

incluir neste processo a mudança de suas situações profissionais. 

Reconhecer a importância da reflexão na ação e sobre a 
ação é reconhecer que os contextos humanos são 
instáveis e que os problemas que surgem neles podem 
ser originais e únicos e são, definitivamente, passíveis de 
mudança (PEREIRA, 1998, p.165). 

Portanto, pretendo ser capaz de refletir sobre a reflexão da prática da 

gestão dos processos de desenvolvimento do curso, de modo a revelar as 

relações que emergem dela e que ajudem a compreender as suas zonas de 

incerteza, tendo a mesma como base para o processo de investigação, como 

aponta Schön (1983) “... o pesquisador reflexivo não pode manter uma 

distância, muito menos uma superioridade, diante da experiência da prática” 

(p.323). 

Descrevi neste item do capítulo os referenciais metodológicos que 

pautam esta pesquisa reflexiva (CAMPOS e COSTA, 2007), dentre eles a 

pesquisa qualitativa, a investigação sobre a própria prática e o conceito de 

reflexão. Para que ela seja possível de ser concretizada, é necessário também 
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apresentar os instrumentos metodológicos que serão usados no seu decorrer. 

É sobre o que trata o item a seguir. 

Na verdade, a prática da investigação assenta, 
sobretudo, em duas condições. Por um lado, é preciso ter 
uma disposição para questionar, o que remete para o 
campo afectivo e para o campo das atitudes. Por outro 
lado, é necessário o domínio de certo savoir faire, 
incluindo o uso de diversos instrumentos metodológicos 
(PONTE, 2002, p.11). 

 

2.2. Instrumentos e procedimentos da pesquisa  

Para a realização desta pesquisa, foram usados documentos como 

instrumentos de coletas de dados. Em seguida, explico detalhadamente o 

procedimento de pesquisa, caracterizado como uma pesquisa documental. 

A pesquisa documental visa realizar buscas de dados em fontes de 

informações existentes (LAVILLE e DIONNE, 1999), os documentos. A partir 

deste levantamento, é possível “selecionar, tratar e interpretar a informação 

bruta, buscando extrair dela algum sentido ou introduzir-lhe algum valor” 

(RAUPP e BEUREN, 2003, p.89). Os documentos podem ser das mais 

variadas ordens, como: documentos oficiais, reportagens, cartas, diários, 

relatórios. Para este pesquisa são usados como fontes de informação os 

registros concernentes à Especialização em Gestão Empreendedora, com o 

objetivo de revelar e reconstruir a prática da gestão dos processos de 

desenvolvimento do curso, organizando informações dispersas e, conforme 

Raupp e Beuren (2003), “conferindo-lhe uma nova importância como fonte de 

consulta” (p.89). 

A coleta de informações possibilitou a transcrição do conteúdo dos 

documentos e uma primeira organização das informações, para posterior 

tratamento. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram recuperados os 

seguintes registros relativos à Especialização em Gestão Empreendedora: 

• As anotações pessoais em registros de reuniões dos anos de 2008 e 

2009; 

• Os documentos do curso: projeto pedagógico, orientação do desenho 

educacional do curso, registros de processos; 
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• Os e-mails pertinentes à ação gestora no desenvolvimento do curso.  

Os documentos mencionados, conforme Gil (1999), são considerados 

fontes de primeira mão, pois até o momento desta pesquisa não haviam 

recebido qualquer tratamento analítico. A recuperação dos registros iniciou-se 

após a fase exploratória da pesquisa, em dezembro de 2008, tendo 

continuidade no ano seguinte até a finalização do desenvolvimento do curso, 

em novembro de 2009.  

 

3. Composição da pesquisa 

A fase de composição da pesquisa foi elaborada a partir do 

levantamento bibliográfico e da organização e tratamento dos dados. 

Primeiramente, apresento o processo de construção teórica da tese; e, em 

seguida, o modo como os dados foram organizados e tratados. 

 

3.1. Levantamento bibliográfico 

O referencial teórico desta pesquisa foi construído no decorrer do 

levantamento bibliográfico que traça um panorama sobre os aspectos que 

emergiram no contexto da pesquisa; do referencial metodológico que se 

revelou durante o processo exploratório da investigação e se consolidou em 

seu desenvolvimento; e do movimento de idas e vindas entre dados, 

metodologia e teoria durante a análise de dados. 

Para que esta construção fosse possível, foram realizados 

levantamentos bibliográficos em bibliotecas (universidades e pesquisadores 

particulares), em bases de dados online (Scielo45 e Banco de Teses da 

CAPES) e em acervo próprio, tendo como preferência o uso de livros, artigos 

acadêmicos, revistas científicas, teses e dissertações.  

A propósito do referencial metodológico, permiti que ele emergisse da 

própria prática da investigação, que foi revelando, em sua aproximação com o 

contexto e o objeto da pesquisa (a prática), as concepções e os instrumentos 

que seriam utilizados para seu desenvolvimento. 

                                                 
45 Scientific Electronic Library Online - http://www.scielo.org 
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Por fim, acerca da análise de dados, coerente com a investigação sobre 

a própria prática, busquei subsídios de aspectos teóricos que permitissem o 

retorno a ela mesma, redefinindo-a e levando em conta a metodologia da 

pesquisa utilizada. Por outro lado, as novas necessidades analíticas da prática 

investigada alimentaram a teoria. Neste modo de conceber a metodologia da 

pesquisa, revela-se um modo de relação entre teoria e prática que “não deve 

subordinar-se a uma teoria dada a priori, mas deve, a partir basicamente da 

investigação da prática, confirmar ou reformular as teorias já existentes, ou 

mesmo levar à construção de novas teorias” (SOARES, 2001, p.125). Desta 

forma, estabelece-se uma relação dialética entre prática e teoria (FAZENDA, 

1994). 

 

3.2. Tratamento dos dados e análise dos resultados  

Os dados da pesquisa são organizados de modo que se torne possível a 

sua análise. Devido ao fato da pesquisa estar diretamente relacionada à 

dinâmica da gestão no desenvolvimento do curso de Especialização em 

Gestão Empreendedora, os dados foram inicialmente organizados num quadro 

conforme as etapas de desenvolvimento, uma vez que elas orientaram a ação 

gestora. Foi identificada também a fonte dos dados, uma vez que eles eram 

provenientes de vários documentos relacionados à ação gestora durante o 

desenvolvimento do curso. Desta forma, foram desenvolvidos sete quadros 

organizativos, a saber: projeto pedagógico, desenho educacional, conteúdo, 

roteiros, produção, montagem e documentos orientadores. A seguir apresento 

um exemplo da primeira organização dos dados: 
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Quadro 4 - Organização dos dados da pesquisa: Etapa - 
Roteiros. 
Etapa Fonte Dado 

Roteiros E-mail [Designers educacionais] 

No final do ano passado conversei 
com cada uma de vcs, mas acabei 
não oficializando por email. 

A entrega dos DIs da pós Gestão 
Empreendedora deverá ocorrer em 
janeiro e fevereiro. 

1ª entrega: 31 de janeiro 

2ª entrega: 28 de fevereiro 

Se tiverem material pronto e já 
quiserem entregar, postem no 
ambiente de DI do Gestão 
Empreendedora e avisem ao 
[Assistente de gestão]. 

Vejam a sequência de oferta das 
disciplinas, assim vcs dão 
preferência às do primeiro semestre 
para entrega em janeiro. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Esta organização foi o ponto de partida da análise documental dos 

registros. A partir dos dados inicialmente selecionados, identifiquei o papel do 

gestor diretamente relacionado à etapa do desenvolvimento, com o objetivo de 

delinear os dados finais que seriam utilizados para posterior análise. 

Retomando o que foi apresentado nas referências teóricas, o papel do gestor 

está relacionado ao planejamento, organização, acompanhamento e avaliação. 

Após esta identificação e seleção final dos dados, classifiquei a ação gestora 

em educação a distância que se revelava. Desta forma, o quadro foi usado 

como base para a apreensão das relações que emergiram da prática da gestão 

no desenvolvimento do curso, permitindo que as categorias fossem reveladas a 

partir dos dados e tomassem forma no decorrer da análise. É o que se mostra 

coerente com uma pesquisa que busca deixar a prática revelar sua dinâmica. 

Segue um exemplo do tratamento realizado para a análise dos dados: 
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Quadro 5 - Tratamento dos dados da pesquisa a partir do quadro organizativo, conforme 
cada etapa de desenvolvimento do curso. 
Etapa Ação 

gestora 
Fonte Dado Categoria da 

Gestão de 
desenvolvimento 
de cursos a 
distância 

Roteiros Coordenação E-mail [Designers educacionais] 

No final do ano passado conversei com 
cada uma de vcs, mas acabei não 
oficializando por email. 

A entrega dos DIs da pós Gestão 
Empreendedora deverá ocorrer em janeiro 
e fevereiro. 

1ª entrega: 31 de janeiro 

2ª entrega: 28 de fevereiro 

Se tiverem material pronto e já quiserem 
entregar, postem no ambiente de DI do 
Gestão Empreendedora e avisem ao 
[Assistente de gestão]. 

Vejam a sequência de oferta das 
disciplinas, assim vcs dão preferência às 
do primeiro semestre para entrega em 
janeiro. 

Alinhamento e 
dinamização do 
trabalho da 
equipe. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após a identificação da ação gestora, os quadros organizativos foram 

remontados em quadros analíticos, conforme as categorias que se revelaram 

na prática da gestão em educação a distância: definição do processo de 

desenvolvimento, planejamento do curso e definição de materiais, coordenação 

do trabalho da equipe e articulação com diferentes áreas da instituição. A partir 

desta reorganização, foram construídas as unidades de significação num 

processo dinâmico em que, após a primeira identificação, passaram por um 

olhar crítico, constituído pelas idas e vindas entre a base teórica utilizada e o 

que se revelava por meio dos dados, para identificar a dinâmica da gestão do 

desenvolvimento, e assim sucessivamente até chegar a uma categorização 

significativa (SZYMANSKI, 2004).  
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Quadro 6 - Quadro analítico – Alinhamento e dinamização do trabalho da equipe. 
Etapa Ação 

gestora 
Fonte Dado Unidade de análise  Categoria da 

Gestão de 
desenvolvimento 
de cursos a 
distância 

Roteiros Coordenação E-
mail 

[Designers 
educacionais] 

No final do ano passado 
conversei com cada 
uma de vcs, mas acabei 
não oficializando por 
email. 

A entrega dos DIs da 
pós Gestão 
Empreendedora deverá 
ocorrer em janeiro e 
fevereiro. 

1ª entrega: 31 de 
janeiro 

2ª entrega: 28 de 
fevereiro 

Se tiverem material 
pronto e já quiserem 
entregar, postem no 
ambiente de DI do 
Gestão Empreendedora 
e avisem ao [Assistente 
de gestão]. 

Vejam a sequência de 
oferta das disciplinas, 
assim vcs dão 
preferência às do 
primeiro semestre para 
entrega em janeiro. 

Cronograma 
integrado entre 
etapas. 

Co-
responsabilização. 

Conversas 
individuais. 

Abordagem coletiva 
para compromisso 
com datas de 
entrega. 

 

Alinhamento e 
dinamização do 
trabalho da 
equipe. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A análise de dados buscou revelar, por meio de um processo reflexivo, 

sua significação, de modo coerente com a abordagem qualitativa de pesquisa e 

com a concepção teórico-metodológica. Existem vários modos de realizar a 

análise qualitativa de conteúdos, seja partindo de um quadro teórico para 

confirmar os dados, ou mesmo para organizar a evolução de um fenômeno. 

Entretanto, esta pesquisa está mais próxima do que Laville e Dionne (1999) 

definem como “construção iterativa46 de uma explicação”, na qual “o 

pesquisador elabora pouco a pouco uma explicação lógica do fenômeno ou da 

situação estudados, examinando as unidades de sentido, as inter-relações 

entre essas unidades e entre as categorias em que elas se encontram 

reunidas” (LAVILLE e DIONNE, 1999, p.227). Portanto é uma análise que 

                                                 
46 Feito ou repetido muitas vezes. Cf. Dicionário Michaellis. 
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pauta-se num movimento entre “reflexão, observação e interpretação” 

(LAVILLE e DIONNE, 1999, p.227), conforme ela progride. 

No próximo capítulo apresento a análise dos dados revelados na prática 

da gestão do desenvolvimento do curso de Especialização em Gestão 

Empreendedora.  
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Capítulo 5: Prática da gestão do desenvolvimento de  
curso a distância 
 

Quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata 
é de como damos sentido ao que somos e ao que nos 
acontece, de como correlacionamos as palavras e as 
coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que 
sentimos e de como vemos ou sentimos o que 
nomeamos (LARROSA BONDÍA, 2002, p.21). 

 
 

Neste capítulo, analiso a minha prática como gestora do 

desenvolvimento da Especialização em Gestão Empreendedora, construída no 

âmbito do Senac São Paulo, e usada como cenário para esta pesquisa. 

O questionamento que orientou esta tese e permeou o levantamento de 

dados para a reconstrução desta prática foi: como se constitui a prática da 

gestão do desenvolvimento de cursos a distância?  Uma análise preliminar dos 

dados indicou que a minha prática como gestora de desenvolvimento deste 

curso foi constituída por aspectos como a definição das etapas de 

desenvolvimento, a adoção das etapas como orientadoras da gestão, a 

participação na elaboração do projeto pedagógico do curso, o planejamento 

das diretrizes de desenvolvimento dos materiais didáticos, a composição da 

equipe e o alinhamento e dinamização do trabalho da equipe. É no interior 

destes aspectos que busco investigar as relações que emergem da prática da 

gestão dos processos de desenvolvimento de cursos a distância, considerando 

os diferentes elementos que influenciam esta dinâmica, objetivo último desta 

pesquisa. 

Diante do que foi posto, conforme anunciado na metodologia, os 

aspectos mencionados caracterizam as categorias que se revelaram na minha 

própria prática e que estruturam a análise a seguir. 
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1. Definição das etapas de desenvolvimento 

A definição das etapas de desenvolvimento da Especialização em 

Gestão Empreendedora foi um dos primeiros passos tomados na ação gestora, 

antes que a equipe envolvida iniciasse suas atividades. Realizei a definição 

inicial junto à coordenação de produção multimídia, uma vez que nossas áreas 

possuíam interfaces muito próximas. As etapas estabelecidas foram: projeto 

pedagógico, desenho educacional, conteúdo, roteiros, produção, montagem e 

documentos orientadores do curso. Abaixo seguem as mesmas: 

 

  Quadro 7 – Etapas de desenvolvimento do curso. 

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO 

1. Projeto Pedagógico   

  1.1 Pesquisa de Mercado   

  1.2 Projeto Pedagógico   

  
 
   

2. Desenho Educacional 

  2.1 Documentação   

  2.2 Desenho do curso   

     

3.Conteúdo   

  3.1 Documentação   

  3.2 Conteúdo bruto   

  3.3 Aprovação Conteúdo   

  3.4 Preparação de texto   

 3.5 Revisão de texto  

  
 
   

4. Roteiros     

  4.1 Documentação   

  4.2 Roteiros Conteúdos   

  4.3 Roteiros Atividades   

 4.4 Revisão de texto  

  4.5 Qualidade Roteiros   

  4.6 Roteiros aprovados   

  
 
   

5. Produção   

  5.1 Documentação   

  5.2 Materiais para Produção   

  5.3 Qualidade Produção   

  5.4 Diagramação   
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6. Montagem   

  6.1 Montagem do Ambiente virtual   

  6.2 Qualidade Montagem 

     

7. Documentos orientadores do curso 

  7.1 Guia do Aluno   

  7.2 Projeto Pedagógico Aprovado   

  7.3 Guia do Professor   

  7.4 Gestão Ambiente Virtual 

  
Fonte: Arquivo descritivo das etapas de desenvolvimento 
do curso Gestão Empreendedora. 

 

 A definição das etapas surgiu da necessidade de um direcionamento das 

ações de gestão que aconteceriam durante todo o processo, como um fio 

condutor que as articulasse. No ano anterior à construção da Especialização 

em Gestão Empreendedora, duas experiências de desenvolvimento de pós-

graduação EAD haviam sido pautadas numa organização que abrangia o 

planejamento, a execução e a avaliação do trabalho, mas que não estava 

registrada e por isto não oferecia os detalhes que eram constituídos no dia a 

dia dos profissionais envolvidos. Os detalhes, destacados nas subetapas 

apresentadas, acabaram surgindo da sistematização da prática do 

desenvolvimento dos cursos anteriores, explicitando a especificidade da 

construção de um curso de pós-graduação lato sensu e a dinâmica possível 

naquele momento institucional.  

Diferente de cursos de curta duração, que envolvem poucos 

profissionais e possuem uma carga horária curta, entre 20 (vinte) e 60 

(sessenta) horas, com menor quantidade de componentes curriculares; os 

cursos de pós-graduação possuem maior complexidade devido ao elevado 

número de horas, por vezes distribuídas em diferentes disciplinas, 

demandando uma elevação no número de profissionais envolvidos, devido 

suas especialidades.  O curso em questão era composto por 368 (trezentas e 

sessenta e oito) horas, distribuídas em 15 (quinze) disciplinas e envolveu 11 

(onze) professores-autores em sua construção. Por conta das peculiaridades 

mencionadas, estes cursos apresentam a necessidade de um detalhamento 

mais extenso das subetapas, que na prática contribuem para que os envolvidos 

tenham maior clareza das ações que orientam o conjunto do trabalho e 
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facilitam também o trabalho do gestor no acompanhamento e dinamização da 

equipe. 

Um ponto que destaco é o modo como as condições organizacionais 

também influenciaram nessa definição. No dado apresentado acima, a 

subetapa documentação foi necessária devido aos contratos com prestadores 

de serviço durante as etapas de conteúdo (3.1), roteiros (4.1) e produção (5.1). 

Por outro lado, a menção a várias subetapas relativas à qualidade na 

preparação do texto (3.4), nos roteiros (4.5), na produção multimídia (5.3) e na 

montagem do ambiente (6.2) foi explicitada devido a uma preocupação 

institucional com a qualidade dos cursos e, consequentemente, dos materiais 

disponibilizados aos alunos e docentes.  

Como sugere Cardoso (2005), é importante que haja uma organização 

prévia dos processos de desenvolvimento de cursos a distância, mas considero 

que ela não deve ser vista como uma receita a ser seguida, mas sim como um 

ponto de referência para que seja reconsiderada no contexto do curso e da 

instituição. Conforme Lima (1996) os modos como são realizados os modelos 

de gestão nas instituições pautam-se em referências, mas são reconstruídos a 

partir do contexto e da ação de seus atores. Como visto na análise anterior, ao 

recontextualizar as etapas de desenvolvimento precisei considerar as 

características gerais do curso, a organização necessária para estabelecer 

processos de trabalho entre tantos profissionais envolvidos, as condições 

institucionais e, também, as aprendizagens de experiências anteriores. Desta 

forma, entendo que a constituição das etapas não foi apenas uma organização 

do ponto de vista burocrático, mas sim do ponto de vista de uma gestão que 

buscou estabelecer relações com elementos diferenciados de e para um 

determinado contexto. 

Os dados referentes à definição das etapas do desenvolvimento 

revelaram também as relações que se estabeleceram na prática da gestão, 

dentre elas a construção conjunta da equipe. Mesmo partindo da minha 

necessidade como gestora, a definição das etapas foi construída com parte da 

equipe de especialistas em EAD, que também denomino de equipe 

permanente. Inicialmente realizei este trabalho com a coordenação de 

produção multimídia, usando como critério a visão do todo que tínhamos a 
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respeito dos projetos construídos anteriormente e, com os quais, havíamos 

compreendido a necessidade de detalhá-los, para que este novo trabalho e os 

próximos pudessem acontecer de uma forma mais clara. Segue um dado que 

apresenta o compartilhamento de ideia com o coordenador de produção nesta 

definição inicial: 

 

Só uma observação: Colocar a revisão ortográfica para depois do DI. 
Fiquei pensando tb naquelas revisões depois da produção: revisão de 
qualidade e revisão de texto. 
Onde elas entram na planilha? 
Fonte: E-mail enviado à coordenação de produção multimídia. 

 

Depois de validado com a coordenação, o documento orientador das 

etapas foi compartilhado com os demais profissionais da equipe permanente. 

Enquanto as coordenações apresentavam uma visão geral, que permitia a 

descrição macro das etapas, a equipe envolvida possuía um olhar específico, 

que auxiliava no detalhamento de cada uma delas. Segue a mensagem 

direcionada a dois profissionais que atuaram como auxiliares de minha ação, 

um mês antes de iniciarmos o desenvolvimento do curso. 

 

Aqui vai o primeiro esboço das etapas de desenvolvimento da pós a distância. 
Eu e [coordenação de produção] ainda vamos melhorá-lo... mas já vejam para 
irem se acostumando. 
No próximo mês inicia o desenvolvimento da Pós Gestão Empreendedora. 
Preparem-se!! 
Fonte: E-mail enviado ao designer educacional interno e ao assistente da gestão. 

 

Do ponto de vista da ação gestora, revelou-se em minha prática a 

relação com uma concepção flexível quando mencionei o documento 

orientador como “um primeiro esboço”, demonstrando abertura para a 

possibilidade de incorporar nele as sugestões propostas pela equipe.  Coerente 

com esta concepção, as etapas elaboradas não serviram como “camisa de 

força” ou limitadora de novas ideias e ações. Elas foram validadas em reunião 

pela equipe permanente de designers educacionais e de desenvolvedores 

multimídia, estes representados pela coordenação da área, e usadas como 

orientadoras para o trabalho dos profissionais envolvidos na construção dos 

materiais, com abertura para as modificações necessárias, mas também com 
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sínteses provisórias que nos permitiam tê-las como referência nos projetos 

seguintes.  

Interessante notar que a contribuição para a contínua revisão das etapas 

de desenvolvimento ocorreu de maneira diferenciada na equipe. A equipe de 

especialistas na área de conhecimento, que também denomino de equipe 

móvel, possuía uma participação restrita a construção dos conteúdos, mas 

ainda assim havia uma preocupação em compartilhar com ela as definições 

para que tivesse ciência da organização proposta. A equipe permanente 

interna era quem de fato participava constantemente das contribuições para 

este processo, principalmente os designers educacionais e a equipe de 

produção multimídia, esta representada pela sua respectiva coordenação.  

Vale destacar ainda que na construção dos materiais da Especialização 

em Gestão Empreendedora, a equipe de designers educacionais que iniciou 

este trabalho era terceirizada em sua maioria. Naquela ocasião, a estrutura de 

desenvolvimento da área de educação a distância para o ensino superior ainda 

estava sendo constituída, sendo projetada a contratação de uma equipe interna 

somente para o ano seguinte. Como gestora, considero que lidar com uma 

equipe terceirizada foi um dos maiores desafios no desenvolvimento deste 

curso e para os quais eu não tinha referências para construir minha prática. 

Desta forma, busquei caminhos próprios, baseada em relações construídas a 

partir de valores como o da participação, da corresponsabilização e do 

engajamento (LÜCK, 2009) e no desenvolvimento de instrumentos e processos 

de trabalho que ajudassem a alinhar o trabalho dos profissionais envolvidos, 

fossem internos ou externos à instituição.  

Durante todo o processo, sempre que possível, fiz reuniões conjuntas 

entre os profissionais internos e terceirizados, buscando envolvê-los 

igualmente no processo. Mesmo com o comprometimento dos prestadores de 

serviço, que participavam das reuniões de planejamento e validação de todas 

as ações, inclusive contribuindo com a definição das etapas, reconheço o limite 

das minhas estratégias diante de situações que fugiam ao controle institucional, 

como, por exemplo, a impossibilidade de todos participarem da mesma 

reunião, o que por vezes gerava um descompasso de informações entre os 
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envolvidos, gerando retrabalho ou mesmo impactando o processo de trabalho 

de outros envolvidos. 

Até o fim do ano de 2008, percebo que as relações estabelecidas na 

prática da gestão buscaram envolver a equipe no processo de definição das 

etapas, o que revela não só a necessidade de uma organização do processo, 

mas também o compartilhamento de um trabalho que não se desenvolveria 

somente do ponto de vista da gestão, individualmente, ou a partir de etapas 

definidas a priori, mas que deveria ser fruto de um coletivo que fizesse parte 

desta construção. Entendo também que elementos como a equipe móvel, 

envolvida apenas em parte do processo, e a necessidade de contratação de 

profissionais externos na equipe permanente, foram decisivos para moldar a 

forma como foi conduzida esta relação, inicialmente mais voltada para a 

participação da equipe permanente interna nas decisões e compartilhando com 

os demais que faziam parte do processo. 

Isto ficou mais evidente quando a equipe interna de designers 

educacionais foi contratada no início de 2009. A partir daquele momento, pude 

frequentemente realizar reuniões com a equipe para conversarmos sobre as 

dúvidas ou dificuldades que surgiam, alinharmos nosso trabalho e as entregas 

das produções, assim como revermos nossos processos, fator este que 

contribuiu para a geração de conhecimento intrainstitucional sobre as etapas 

de desenvolvimento das pós-graduações a distância em nosso contexto. A 

seguir, apresento um dado que revela a contínua revisão do documento inicial 

pela equipe permanente interna de designers educacionais. 

 

Parabéns pela iniciativa. 
É importante que todos vcs vejam e contribuam para o documento. 
A [designer educacional X] fez considerações importantes. 
Deem suas contribuições até o dia 19. 
No dia 2, fecho o documento com vcs, ok? 
Fonte: E-mail enviado aos designers educacionais. 

 

Destaco aqui a relação estabelecida como gestora de empoderar a 

equipe para que seus membros participassem e sentissem-se parte do 

processo, tomando a iniciativa de contribuírem sempre que fosse necessário 

melhorar os processos de trabalho do coletivo. A definição das etapas por si só 
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não garantiria que a gestão dos processos ocorresse como se fosse um 

manual a ser seguido e cumprido por todos rigorosamente. Além disso, sem 

que a equipe se corresponsabilizasse pelo processo de construção, dificilmente 

ela atribuiria sentido e significado ao uso do documento orientador das etapas, 

como já aconteceu em ocasião anterior a esta analisada. Como aponta Luck 

(2009), a corresponsabilização permite que os envolvidos sintam-se parte 

orgânica de uma realidade, ou seja, por possuírem vida, são capazes de mudá-

la. Este tipo de participação dá às pessoas a oportunidade de controlarem o 

próprio trabalho, assumirem a autoria sobre o mesmo e sentirem-se 

responsáveis por seus resultados. Do ponto de vista de Bordenave (1994), tal 

atitude é o resultado de um processo prazeroso de se relacionar e interagir 

com o outro, de produzir e de expressar seus valores.  Desta forma, entendo 

que a definição das etapas é um documento vivo e, portanto, atualizado e 

reconstruído a partir da reflexão entre seus momentos de síntese e a dinâmica 

da prática dos que nele estão envolvidos. 

Entretanto, este movimento é possível num modelo de gestão que 

valoriza a participação das pessoas no processo com autonomia (FREIRE, 

1987), oferecendo-lhes condições para que identifiquem seus próprios 

problemas (ALONSO, 2003) e busquem soluções na relação de 

interdependência com a coletividade (DEMO, 2002). 

Como visto na análise deste item, a definição das etapas de 

desenvolvimento foi usada como um instrumento usado pela gestão para 

mapear o processo e permitir a compreensão sistêmica. Mais que isto, destaco 

as relações estabelecidas na prática da gestão ao promover a 

recontextualização de conhecimentos anteriores sobre as etapas, considerando 

as condições institucionais e a referência a experiências anteriores; a abertura 

para considerar os conhecimentos da equipe, como forma de promover a 

revisão contínua do processo; a valorização de processos que primavam pela 

participação, corresponsabilização e engajamento; que culminou no 

empoderamento da equipe permanente interna para que tomasse para si a 

organização do processo com mais autonomia.  
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A seguir, analiso os dados que se revelaram acerca da adoção das 

etapas como um instrumento orientador da prática da gestão, que trouxe 

clareza para a organização do desenvolvimento do curso.  

 

2. Adoção das etapas como orientadoras da gestão 

A adoção das etapas de desenvolvimento também constituiu a prática da 

gestão do desenvolvimento do curso, tendo um papel orientador da 

organização do desenvolvimento do curso e dos materiais gerados pela equipe, 

assim como do controle das entregas realizadas pelos diferentes profissionais 

envolvidos e organização das informações internas; que analiso a seguir. 

 

2.1. Organização do desenvolvimento do curso 

As etapas de desenvolvimento foram adotadas para organizar a 

construção da Especialização em Gestão Empreendedora, com o objetivo de 

auxiliar a gestão do desenvolvimento quanto ao cumprimento do prazo de 

entrega do curso, explicitando aos profissionais envolvidos a previsão de 

realização de cada etapa. O quadro a seguir apresenta um cronograma que 

contempla os componentes curriculares, agrupados por semestre de oferta das 

disciplinas, dando cadência e organização à produção dos materiais. Não 

constou neste cronograma a etapa do Projeto Pedagógico, pois ele era 

finalizado antes do desenvolvimento dos materiais; a do Desenho educacional, 

que era usado como subsídio para as etapas contidas neste dado; e a dos 

Documentos orientadores, que eram desenvolvidos ao longo do processo. 

 

Quadro 8 – Cronograma geral de desenvolvimento dos materiais. 

  2008 2009 
Disciplinas  Etapas Ago  Set Out  Nov  Dez Jan Fev Mar Abr  Mai 

Conteúdo                     
Roteiros                     
Produção                     1º 

semestre Montagem                     
Conteúdo                     
Roteiros                     
Produção                     2º 

semestre Montagem                     
Fonte: Arquivo de orientação à equipe envolvida no desenvolvimento de materiais. 
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O formato de organização do desenvolvimento do curso apresentado no 

quadro anterior revela relações estabelecidas na minha prática de gestão 

considerando o tempo e o modelo adotado de construção de materiais. 

Referente ao tempo, destaco o desafio que tive de buscar soluções que 

visassem integrar o tempo de criação e o tempo de entrega. Por tratar-se de 

um material customizado para o contexto do curso, o processo de criação 

permeava as etapas com a participação de diversos profissionais: desde a 

produção de um texto exclusivo pelos professores-autores, passando pela 

proposição de mídias contextualizadas na temática da gestão empreendedora 

feita pelos designers educacionais, até a produção dos materiais pela equipe 

de multimídia, que englobava a criação da identidade visual, das ilustrações 

(gráficos, imagens, esquemas), do padrão de material impresso em formato 

digital, do template de disponibilização dos materiais, dos recursos midiáticos 

(infográficos interativos, vídeos, áudios etc.), entre outros. Este processo 

criativo envolveu 30 (trinta) profissionais, cujo trabalho gerou cerca de 80 

(oitenta) textos, 150 (cento e cinquenta) recursos didáticos em diferentes 

linguagens midiáticas e 70 (setenta) atividades; articulados em 15 (quinze) 

disciplinas que compunham o curso. Para todo este trabalho, sem considerar 

outros projetos concomitantes à Especialização em Gestão Empreendedora, eu 

possuía 10 (dez) meses para finalizar o seu desenvolvimento antes da oferta 

aos alunos. 

Diante de tal desafio, busquei o modelo mais usual de desenvolvimento 

de cursos a distância, propondo uma sequencia de etapas a partir das quais a 

equipe realizaria seu trabalho. Atualmente entendo que este modelo favorecia 

o que Moore e Kearsley (2007) denominam de equipe autor-editor, pois partia 

da ideia de que o professor fornecia o conteúdo em formato texto e os 

especialistas em EAD definiam as diferentes mídias e sua produção. Mas, para 

que o trabalho a ser realizado não ocorresse de maneira tão linear, organizei o 

desenvolvimento de cada etapa de forma que um ou mais especialistas 

trabalhassem juntos. No quadro anterior é possível ver que as etapas de 

conteúdo e roteiros eram concomitantes em sua maior parte, uma vez que o 

designer educacional acompanhava o desenvolvimento do texto pelo professor-
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autor, dando-lhe retornos sobre a clareza, a organização e as normas 

bibliográficas apresentadas.  

Neste momento, também cabia ao coordenador de conteúdos a análise 

da consistência conceitual e da prática apresentada nos textos, assim como 

sua articulação. Após a validação desta primeira entrega, o designer 

educacional fazia a roteirização dos textos e dos demais recursos didáticos a 

serem disponibilizados no curso. A etapa de produção iniciou após a de 

roteiros, e contou com a participação efetiva da equipe de produção multimídia. 

Como aponta Silva (2009), mesmo que o modelo de desenvolvimento seja 

fragmentado, na prática os profissionais relacionam-se uns com os outros, seja 

por iniciativa própria ou pelas condições dadas para que realizem parte do 

trabalho conjuntamente. 

Um elemento importante que na época me fez optar por este modelo de 

desenvolvimento foi o modo de contratação da equipe envolvida. Além dos 

professores-autores fazerem parte da equipe móvel e terem seus contratos por 

tempo restrito (cerca de quatro meses), a maior parte dos designers 

educacionais eram prestadores de serviço para a instituição, pois, como 

mencionei anteriormente, a equipe interna de designers educacionais ainda 

estava sendo estruturada. Esta condição acabava por formatar um contexto 

onde a possibilidade de gerir um trabalho integrado tornava-se difícil.  

Outro elemento que destaco foi a maneira como concretizei minhas 

concepções sobre o desenvolvimento de cursos. Diante do tempo e do modo 

como a equipe estava contratada, optei por um modelo de desenvolvimento 

que fosse mais objetivo, a partir do qual fosse possível realizar definições 

prévias que serviriam de diretrizes para o trabalho de tantos profissionais 

envolvidos. Sem dúvida, o modelo autor-editor transmite a ideia de segurança 

por permitir prever a articulação entre processos e tempo, mas hoje entendo 

que ele não fornece condições para um trabalho integrado entre a equipe 

multidisciplinar e que resulte numa proposta que vá além do conteúdo, mas 

que considere a importância deste num conjunto maior que vise sua articulação 

com os objetivos de aprendizagem, as atividades e os recursos.  

Diante da situação colocada, reconheço também que na época do 

desenvolvimento da Especialização em Gestão Empreendedora, mesmo que 
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houvessem condições diferentes das colocadas, dificilmente eu proporia um 

modelo de fato integrado e colaborativo para o desenvolvimento de cursos, 

pois o modelo autor-editor era o que eu conhecia e via acontecer a minha volta 

em outras instituições, inclusive de uma maneira mais fragmentada. Entendo, 

portanto, que outro elemento a ser considerado nesta relação foi o 

conhecimento que pautou a minha prática de gestão. 

Ao final da análise deste item, compreendo que a adoção das etapas foi 

um importante direcionador para organizar a produção do curso inicialmente. 

Mas elas não seriam suficientes para sustentar a maneira como esta dinâmica 

se constituiu. As definições relacionadas ao tempo e ao modelo de 

desenvolvimento, condicionadas por elementos como o modo de contratação, 

minhas concepções e conhecimentos foram fundamentais na composição da 

prática da gestão.  

 

2.2. Organização dos materiais gerados pela equipe 

Além da cadência do desenvolvimento, a definição das etapas também 

me auxiliou na organização dos materiais que eram produzidos por diferentes 

profissionais envolvidos na construção da Especialização em Gestão 

Empreendedora. Fazer a gestão das produções, tanto da equipe permanente 

quanto da equipe móvel, teria sido tarefa difícil sem que houvesse recursos que 

permitissem sua organização. Tomando por base as etapas de 

desenvolvimento e as diferentes dinâmicas nelas embutidas, elaborei formas 

diferenciadas de organizar os materiais. Para as etapas de conteúdo e roteiros 

propus o uso do próprio ambiente virtual de aprendizagem para a entrega e 

realimentação dos textos e atividades produzidos pelos professores-autores e 

pelos designers educacionais. Abaixo segue o dado que explicita a 

organização da produção dos textos dos professores-autores: 
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Figura 2 – Ambiente virtual de desenvolvimento dos materiais do curso 

 
Fonte: Imagem do ambiente virtual de desenvolvimento do curso. 

 

No ambiente apresentado disponibilizei uma pasta para cada disciplina, 

na qual se encontravam subpastas para a entrega e o acompanhamento de 

cada tema específico, ou mesmo da definição temática do componente 

curricular. O mesmo tipo de ambiente foi aberto para os designers 

educacionais entregarem os roteiros prontos de cada disciplina, durante a 

etapa de roteirização. Levando em conta que tínhamos cerca de 10 (dez) 

professores-autores produzindo textos e 5 (cinco) designers educacionais, mais 

o coordenador de conteúdo fazendo correções a distância nos materiais, não 

seria possível realizar este trabalho usando uma ferramenta como o e-mail, por 

esta ser de uso e acesso individual. Naquela ocasião precisávamos de uma 

ferramenta que permitisse o compartilhamento coletivo dos textos produzidos 

para que todos os envolvidos pudessem fazer as validações necessárias. 

Desta forma, a criação de um ambiente online para a gestão dos conteúdos 

produzidos foi fundamental para a organização do desenvolvimento do curso, 

mas principalmente para propiciar a relação necessária entre a equipe para a 

realização do trabalho nas interfaces de suas ações.  
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Desta forma, a prática da gestão não só estabelece relações, como 

também propicia que as mesmas aconteçam no processo de desenvolvimento 

entre os profissionais envolvidos. Neste caso, foi elemento fundamental a 

disponibilidade de um ambiente online que permitia a publicação dos materiais 

produzidos pelos professores-autores, que eram analisados pelo coordenador 

de conteúdo e pelos designers educacionais, estando todos estes profissionais 

separados fisicamente, mas juntos no ambiente virtual de desenvolvimento. 

Se para as etapas de conteúdo e de roteiros propus o uso do ambiente 

virtual para a organização dos materiais, nas demais orientei a utilização do 

servidor de arquivos, organizado conforme a definição das etapas, como 

apresento a seguir. O servidor era de acesso aberto aos profissionais internos 

envolvidos no curso e nele eram gravadas todas as versões entregues nos 

ambientes virtuais, aos quais me referi anteriormente. 

 

Figura 3 – Organização do servidor de arquivos do curso. 

 
Fonte: Imagem do servidor de arquivos do curso. 

 

 Esta organização se mostrou indispensável a partir do momento que foi 

necessário recuperar informações de cursos construídos anteriormente, pois 
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não era possível encontrá-las de modo preciso ou confiável, seja porque a 

pasta do curso, no servidor de arquivos, estava desorganizada ou porque cada 

profissional envolvido gravava suas produções na máquina de uso pessoal, 

cujo acesso era permitido somente ao próprio funcionário por meio de senha. 

No caso dos profissionais serem transferidos de área ou saírem da instituição, 

a recuperação do histórico daquele curso ficava prejudicada, gerando 

retrabalho para mim e para a nova equipe.  

 A relação estabelecida com experiências anteriores permitiu que para 

este curso eu pudesse definir um modo de organização das informações 

geradas pela equipe, antecipando possíveis necessidades de recuperação do 

histórico do desenvolvimento dos materiais. Neste caso, os elementos que 

influenciaram esta prática foram a disponibilidade de um servidor de arquivos 

de acesso coletivo da equipe interna e a própria definição das etapas, que 

permitiu ser usada como base para a criação de pastas e subpastas relativas 

ao processo de desenvolvimento do curso. 

Conforme Senge (2004) faz parte de uma visão sistêmica o 

desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos e ferramentas para 

esclarecer processos em busca da compreensão do todo; fundamental naquela 

ocasião para a minha prática como gestora visando o registro e o 

armazenamento das produções, mas também a criação de espaços que 

propiciassem o trabalho entre a equipe e a recuperação das informações 

quando necessário. 

A seguir, analiso a adoção das etapas de desenvolvimento para o 

controle das entregas dos materiais produzidos pela equipe. 

 

2.3. Controle de entregas 

 Na constituição da dinâmica da prática da gestão, a adoção das etapas 

de desenvolvimento também permitiu o controle das entregas dos materiais, 

como forma de acompanhar o processo de construção dos materiais. Para 

cada etapa definida foi construído, por mim ou pela equipe permanente 

envolvida, um instrumento de acompanhamento das produções de diferentes 

profissionais ao longo de todo o desenvolvimento. Segue abaixo o cronograma 
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relativo à etapa conteúdo, compartilhado com os professores-autores, 

designers educacionais e equipe de produção multimídia. 

 

Figura 4 – Cronograma de entregas dos conteúdos do curso. 

 
Fonte: Imagem do arquivo Cronogramas. 

 

 Como é possível observar, o cronograma foi traçado para todos os 

componentes curriculares, detalhando as datas de entrega da definição 

temática e dos temas de cada semana, além dos contatos dos professores-

autores correspondentes47. Na medida em que as entregas eram realizadas, as 

células eram marcadas de verde ou de vermelho, conforme a entrega pontual 

ou não, respectivamente. A partir desta planilha, e das demais que constam no 

rodapé do dado analisado, era possível ter um panorama geral do que ocorria 

na construção do curso, obtendo subsídios para identificar dificuldades e 

reorientar a equipe ou parte dela, bem como ajudar a dar cadência no trabalho 

da equipe. No dado a seguir, revela-se em minha prática a preocupação em 

                                                 
47 Omiti as informações pessoais, pois o objetivo do dado é mostrar a proposta de cronograma 
que desenhei para o acompanhamento das entregas do curso. 
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acompanhar o desenvolvimento do trabalho de um dos professores-autores 

que apresentou dificuldade na produção dos textos do curso. 

 

Como está a continuidade dos textos? Não recebi notícias suas após a 
reunião e fiquei preocupada. 
Nos dê notícias sobre a sua produção. 
Fonte: E-mail enviado a professor-autor do curso. 

 

Na ocasião, após levantamento realizado para o preenchimento do 

controle de entregas, fui alertada pelo designer educacional sobre a dificuldade 

que o professor-autor tinha na produção de um texto voltado para educação a 

distância, que pressupunha uma linguagem mais didática. Esta dificuldade 

acabava por tornar mais lento o seu processo criativo, o que gerava o atraso 

das produções. Promovi, junto com o designer educacional e o coordenador de 

conteúdos, uma reunião com o professor-autor para explicarmos algumas 

técnicas que facilitariam o desenvolvimento do texto, tendo como referência 

principal de que se tratava de um material a ser disponibilizado para alunos de 

pós-graduação. O e-mail mencionado mostra minha preocupação após a 

reunião realizada, porque a entrega em atraso continuava a me dar indícios 

que as dificuldades na fluência do texto ainda existiam. Não cabe nesta análise 

avançar na maneira como foi resolvida esta situação, mas sim o modo como o 

controle de entregas me ajudou a identificar problemas em cada etapa e a 

buscar soluções para qualquer profissional que demonstrasse dificuldade no 

cumprimento dos prazos. Desta forma, entendo que no uso do controle de 

entregas foi também estabelecida uma relação formativa com a equipe 

envolvida, fosse para explicar novamente os processos de trabalho ou orientar 

sobre as características da modalidade. 

A organização do controle de entregas permitiu ainda que se 

dimensionasse a relação entre o tempo de criação e o tempo da entrega do 

curso, de um modo mais detalhado. É importante mencionar que apesar da 

organização prévia, os imprevistos que geravam o atraso nas entregas me 

forçavam também a reorganizar este mesmo cronograma, mas sem abrir mão 

da data da oferta da disciplina na primeira turma, devido a necessidade de 

cumprir o calendário acadêmico. Estes imprevistos eram de diferentes ordens, 

desde problemas pessoais pelos quais passavam os profissionais envolvidos 
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ou mesmo ao demonstrarem dificuldade em desenvolver textos ou outros 

recursos adequados para uma pós-graduação ou ainda na quantidade de 

projetos concomitantes em que estavam envolvidos. Na minha prática de 

gestão, entendo que o estabelecimento de instrumentos de controle foi 

importante para dimensionar sim o tempo da entrega, mas também para 

mapear o processo visando o registro das informações ou a identificação 

rápida de alguma situação problema que precisava ser superada. 

 Analisando a definição do cronograma, a organização dos materiais 

gerados e o controle das entregas realizadas, entendo que a adoção das 

etapas de desenvolvimento como um instrumento orientador da gestão permitiu 

o acompanhamento mais preciso e cuidadoso das diversas entregas e a 

organização imprescindível das informações diante de um grande número de 

arquivos gerados e revistos a muitas mãos em todo o processo. Neste sentido, 

menciono também sobre a escassez de referencial para esta prática de 

acompanhamento e organização, no âmbito das publicações encontradas para 

embasar o desenvolvimento de cursos a distância. Dentre as poucas 

publicações encontradas, destaco a tese de Dahmer (2006) que propõe um 

modelo de gerência de cursos que inclui atividades, agentes, produtos gerados 

e recursos necessários, apontando para a necessidade de construção de 

métodos e ferramentas que auxiliem no desenvolvimento de cursos a distância.  

Para finalizar a análise desta categoria macro, entendo que a definição 

das etapas é um quesito importante para a prática da gestão de 

desenvolvimento de cursos a distância (CARDOSO, 2005), pois sua adoção 

auxilia o gestor tanto na coordenação como no acompanhamento e 

organização da dinâmica de construção de uma pós-graduação, cuja 

complexidade aumenta devido a quantidade de profissionais envolvidos e a 

articulação necessária entre todos os materiais produzidos para diversas 

disciplinas que se conjugam num curso apenas. Importante mencionar, ainda, 

que a adoção das etapas de desenvolvimento para auxiliar o trabalho da 

gestão não se refere somente à criação de instrumentos para a organização, o 

acompanhamento e o controle, mas no bojo das suas definições estavam 

relações referentes ao tempo e ao modelo de desenvolvimento, às 

experiências anteriores, ao papel formativo da gestão e até mesmo a sua 
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prática de propiciar que a equipe também tenha condições de estabelecer 

relações diversas em sua atuação. 

 

3. Participação na elaboração do projeto pedagógico  de curso 

 Os dados relativos à prática da gestão do desenvolvimento de curso a 

distância revelou ainda a minha participação na elaboração do projeto 

pedagógico de curso, cujas contribuições estiveram relacionadas ao registro do 

histórico institucional, aos procedimentos didático-pedagógicos, aos aspectos 

legais, tecnológicos e operacionais de educação a distância. 

 

3.1. Construção do projeto pedagógico do curso 

Os dados levantados revelam que o projeto pedagógico do curso (PPC) 

constituiu-se a partir da contribuição de profissionais de diferentes áreas da 

instituição, mesmo que inicialmente estivessem envolvidos apenas dois 

especialistas na área de conhecimento, representando a Gerência de 

Desenvolvimento (GD), e eu como gestora do desenvolvimento do curso a 

distância, alocada no Núcleo de Tecnologias Aplicadas à Educação (TAE), 

responsável pela condução do processo de construção do PPC, conforme 

explicita dado abaixo. 

 

Em fevereiro de 2008 fui contatada pela área responsável para validar o 
desenvolvimento do curso. [...] 
Orientei os responsáveis sobre os passos a seguir, começando pela 
construção do Projeto Pedagógico. Sendo: 
a) a área responsável pelo curso aponta a demanda e se responsabiliza pela 
construção conceitual (acadêmica e profissional) do projeto pedagógico. [...]. 
b) o TAE orienta o desenvolvimento do projeto pedagógico sob o ponto de 
vista da modalidade, faz a contratação dos professores autores e a 
coordenação técnico-pedagógica do desenvolvimento do curso. 
Fonte: Registro de reunião. 

 

Entretanto, em paralelo a este trabalho, algumas mudanças estavam 

ocorrendo na instituição. No início do ano de 2008, foi estabelecido que o 

Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NDE) seria o responsável pela 

orientação educacional dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de pós-

graduação, inclusive os da modalidade a distância. Por outro lado, também 



 138 

naquele período, foi iniciada a oferta das pós-graduações a distância 

produzidas em anos anteriores, uma vez que o credenciamento para a oferta 

da modalidade no Centro Universitário Senac havia sido concedido em 22 de 

janeiro de 2008, pela Portaria nº124/2008 do Ministério da Educação. 

A partir destas mudanças, foram incorporados ao grupo inicial de 

elaboração do projeto pedagógico um consultor pedagógico, que passou a 

conduzir a orientação do documento pelo NDE, e a coordenação acadêmica de 

EAD, alocada na Unidade Operacional Tito responsável pela oferta dos cursos 

a distância da instituição, que realizou contribuições do ponto de vista da 

operacionalização do curso.  

Analiso a seguir o resultado final do Projeto Pedagógico da 

Especialização em Gestão Empreendedora, destacando em seu sumário os 

profissionais responsáveis48, e suas respectivas áreas, em cada um dos 

tópicos que o compõem. Considero que não seria possível analisar a minha 

participação sem analisar também o âmbito geral do desenvolvimento deste 

PPC. Segue o dado abaixo. 

 

Quadro 9 – Sumário do Projeto Pedagógico da Especialização em Gestão Empreendedora. 

SUMÁRIO DO PPC RESPONSÁVEIS/ÁREAS 
     
1. INSTITUIÇÃO   
1.1. Histórico da Instituição em Pós-graduação Lato Sensu Consultor pedagógico (NDE) 
1.2. Histórico da Educação a Distância na Instituição Especialista EAD (TAE) 

  
 
   

2. APRESENTAÇÃO DO CURSO   
2.1. Identificação do Curso, Área de Conhecimento e Forma 
de Oferta NDE 

2.2. Justificativa do Curso 
Especialista área de 
conhecimento (GD) 

2.3. Concepção do Curso GD  
2.4. Objetivos GD  
  2.4.1. Objetivo Geral   
  2.4.2. Objetivos Específicos   
2.5. Público-Alvo GD  
2.6. Perfil do Egresso e Áreas de Atuação GD 

  
 
   

   

                                                 
48 Na descrição do dado, num primeiro momento apresento a denominação dos profissionais 
responsáveis e a sigla de suas áreas. A partir da primeira descrição, mantenho somente as 
áreas, para facilitar a apresentação das informações. 
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3. ESTRUTURA DO CURSO 
3.1. Estrutura Acadêmica NDE 
3.2. Estrutura Curricular GD 
3.3. Ementário e Bibliografia GD 
     
4. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS   
4.1. Interdisciplinaridade  GD, NDE e TAE  
4.2. Metodologia GD, NDE e TAE 

4.2.1. Encontros presenciais 
GD, TAE e Coordenação 
Acadêmica (TIT) 

4.3. Trabalho de Conclusão de Curso GD, NDE, TAE e TIT 
4.4. Estágio Supervisionado NDE 
     
5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO   
5.1. Avaliação da Aprendizagem GD, NDE e TAE 
5.2. Controle de Frequência  NDE e TAE 
5.3. Requisitos para certificação NDE 
     
6. COORDENAÇÃO DO CURSO E CORPO DOCENTE   
6.1 Coordenação do Curso GD 
6.2. Perfil do Corpo Docente GD 
     
7. RECURSOS TECNOLÓGICOS TAE 
     
8. INFRAESTRUTURA   
8.1. Infraestrutura Geral TAE 
8.2. Infraestrutura Específica TAE e TIT 
     
9. CRITÉRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA  TIT 

  
9.1. Pré-requisito 
 TAE 

10. CERTIFICAÇÃO 
 NDE 
11. PLANO DE NEGÓCIOS 
 GD 
12. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 NDE 
13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 GD 
14. ANEXOS NDE 
Fonte: Arquivo do Projeto Pedagógico da Especialização em Gestão Empreendedora. 

 

Para facilitar a compreensão do dado acima, sintetizo o processo de 

elaboração do projeto pedagógico do curso, descrevendo de outra forma os 

envolvidos no processo, a instância organizacional da qual faziam parte e a 

descrição geral de seu papel principal naquele momento: 

• Especialistas na área de conhecimento do curso (GD) – Orientação 

sobre a formação acadêmico/profissional a ser oferecida e viabilidade 

financeira do curso. 
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• Consultor pedagógico (NDE) – Orientação sobre as diretrizes 

educacionais da instituição e formato da estrutura do documento. 

• Especialista em educação a distância (TAE) – Orientação sobre as 

diretrizes da modalidade a distância da instituição e inserção de 

informações relativas às tecnologias e à infraestrutura necessárias para 

o curso. 

• Coordenação acadêmica EAD (TIT) – Orientação sobre as informações 

necessárias para a operacionalização adequada do curso. 

Mesmo com as responsabilidades definidas de cada envolvido no 

processo, um acompanhava e interferia no trabalho do outro e, por vezes, 

redefinia a responsabilidade, como no item 9. Critério do processo de seleção e 

matrícula, do sumário do PPC apresentado acima. Inicialmente ele era de 

orientação do NDE, mas no decorrer do processo, a partir da experiência de 

oferta de EAD da Unidade TIT, mudou-se a responsabilidade para esta 

instância. Ou ainda nos itens referentes à apresentação do curso, que eram de 

responsabilidade do especialista, mas que o NDE fazia orientações importantes 

para alinhar a justificativa e concepção do curso com o modo institucional de 

conceber propostas de formação acadêmico-profissional. Desta forma, o 

projeto final foi resultado de relações estabelecidas entre especialistas da área 

de conhecimento, da proposta pedagógica institucional, em educação a 

distância e da operacionalização dos cursos, representando várias instâncias 

da instituição. 

Destaco desta análise a importância do projeto pedagógico não ser feito 

isoladamente na área de educação a distância, principalmente num modelo 

onde se busca que ela seja integrada às demais orientações e práticas 

realizadas na instituição (UNICAMP, 2007), como vem sendo construído no 

Senac São Paulo. Kenski (2008) e Garcia Aretio (2003) analisam que o maior 

desafio da educação a distância está na gestão da mudança organizacional 

para a incorporação da modalidade, principalmente quando se trata de uma 

instituição presencial que passa a ofertar também EAD. Por outro lado, entendo 

que a educação a distância também sofre modificações neste processo de 

institucionalização. Um exemplo disto foi a mudança do meu papel como 



 141 

gestora do desenvolvimento de cursos a distância à medida que outras 

instâncias institucionais passaram a considerar a modalidade em seus 

processos.  

No caso específico do projeto pedagógico, antes do NDE ter assumido a 

orientação dos mesmos, eu era a responsável pelas articulações necessárias 

para a construção do documento na modalidade a distância e pela orientação 

aos especialistas na área de conhecimento do curso. A partir do momento que 

esta instância assumiu o processo, meu papel mudou e passei a atuar na 

orientação relativa à modalidade, sendo necessário respeitar processos 

definidos por outra área e ao mesmo tempo colaborar com informações que 

ainda eram novidade para o Núcleo naquele momento, como a legislação em 

EAD. Abaixo segue o dado que demonstra a mudança no modelo de projeto 

pedagógico que eu usava antes do NDE ter entrado no processo de orientação 

deste documento e a indicação de que houve contribuições sobre as 

informações de EAD. 

 

Fiz uma adequação do projeto pedagógico da Pós em Gestão 
Empreendedora, considerando: o novo modelo de construção de projetos e as 
informações EAD. 
Alguns recadinhos foram colocados ao longo do texto. 
Aguardo reunião para finalizarmos o projeto. 
Fonte: E-mail enviado a especialistas da área de conhecimento e consultor 
pedagógico do NDE. 

 

É imprescindível que as propostas de educação a distância estejam 

alinhadas à proposta educacional da instituição, às necessidades de formação 

acadêmico/profissional da área de conhecimento específico e às possibilidades 

e limites institucionais na operacionalização dos cursos, não sendo vistas de 

modo isolado, mas sim integrado às práticas institucionais. Do mesmo modo, 

estas mesmas propostas precisam estar abertas às mudanças necessárias ao 

considerar a interação com as outras instâncias institucionais, para que de fato 

sejam legítimas no seu contexto. A crescente descentralização nas relações 

estabelecidas em torno da modalidade oferece condições para o início de um 

trabalho em rede (DOMINGUEZ FIGAREDO, 2009), aberto a novas interações 

(ALMEIDA, 2001) que provocam a apreensão da educação a distância em suas 

diversas dimensões. 
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3.2. Contribuição contextual, didático-pedagógica, legal, tecnológica e 

operacional para EAD 

 Analisando a especificidade da minha atuação na elaboração do projeto 

pedagógico do curso, destaco as colaborações realizadas no âmbito do 

contexto da EAD na instituição, dos procedimentos didático-pedagógicos, da 

legislação, da tecnologia e das questões operacionais do curso. 

Na época da elaboração do projeto pedagógico da Especialização em 

Gestão Empreendedora, ainda fazia-se necessário destacar no corpo do texto 

o histórico da instituição em educação a distância [1.2], com o objetivo de 

explicitar o seu movimento sempre atento à modalidade desde a sua criação, 

em 1946, deixando claro para os profissionais e alunos que tivessem acesso 

ao documento, que aquele projeto em específico era fruto de uma experiência 

de muitos anos com a modalidade. 

 

SUMÁRIO DO PPC RESPONSÁVEIS49/ÁREAS 
1.2. Histórico da Educação a Distância na Instituição TAE 
 

 

Devido à mudança de cenário desde 2008, a contextualização da 

modalidade na instituição passou a ser colocada na justificativa do curso, 

mencionando o porquê de sua oferta ser a distância e destacando o seu 

histórico com a modalidade na pós-graduação, por meio de ambiente virtual de 

aprendizagem. 

Outro âmbito para o qual houve minha contribuição direta foi a dos 

procedimentos didático-pedagógicos e legais, uma vez que os primeiros devem 

ser desenhados considerando as regulações do MEC, como por exemplo, a 

necessidade de definir encontros presenciais [4.1] para a avaliação [5.1], a 

apresentação do TCC [4.4] e a não existência de controle de frequência para 

os componentes curriculares a distância [5.2], conforme Decreto 5622/2005, 

que compõe a legislação em EAD atual. 

 

 

                                                 
49 A descrição dos responsáveis já foi realizada anteriormente. 
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SUMÁRIO DO PPC RESPONSÁVEIS/ÁREAS 
4. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS  
4.1. Interdisciplinaridade  GD, NDE e TAE  
4.2. Metodologia GD, NDE e TAE 
4.2.1. Encontros presenciais GD, TAE e TIT 
4.3. Trabalho de Conclusão de Curso GD, NDE, TAE e TIT 

  
 
   

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO   
5.1. Avaliação da Aprendizagem GD, NDE e TAE 
5.2. Controle de Frequência  
 NDE e TAE 
Fonte: Sumário do Projeto Pedagógico da Especialização em Gestão Empreendedora. 

 

 Quanto aos aspectos didático-pedagógicos, minha contribuição para o 

PPC foi no sentido de orientar o grupo sobre como a interdisciplinaridade, a 

metodologia e a avaliação da aprendizagem ocorreriam na modalidade a 

distância, via ambiente virtual de aprendizagem, uma vez que seus princípios 

eram orientados pelo consultor pedagógico e pelos especialistas na área de 

conhecimento. Naquele momento havia certo desconhecimento por parte dos 

especialistas de área sobre como um ambiente virtual poderia permitir a 

promoção de ações educacionais interdisciplinares, metodologias ativas e até 

mesmo a avaliação em processo; havendo a necessidade de explicar que 

estes quesitos poderiam ser atendidos por meio do modo como as disciplinas 

seriam desenvolvidas, no âmbito do conteúdo e das atividades, assim como 

pelas ferramentas de participação e registro do ambiente virtual para o 

acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos.  Desta forma, a 

minha participação na definição dos procedimentos didático-pedagógicos foi 

fundamental para que mais adiante fossem desenhadas as diretrizes de 

desenvolvimento dos materiais didáticos articuladas a eles. Segue um excerto 

do PPC da Especialização em Gestão Empreendedora, no qual registro a 

orientação que viabiliza a metodologia do curso via ambiente virtual de 

aprendizagem: 
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[...] os cursos devem contribuir para a constituição de competências 
requeridas pelos itinerários formativos das áreas, concorrendo para o 
desenvolvimento do profissional. [...] Portanto, este curso prevê situações 
ativas de aprendizagem onde o conteúdo, visto como insumo, seja trabalhado 
de forma contextualizada e significativa, considerando os conhecimentos, 
habilidades e valores prévios dos participantes como ponto de partida para a 
descoberta e a construção de novos conhecimentos, habilidades e valores. 
Tais situações devem, ainda, considerar a mobilização e articulação desses 
saberes, de modo que se traduzam em ações relacionadas com as 
competências expressas neste projeto pedagógico. 
O curso acontecerá por meio do ambiente virtual de aprendizagem 
Blackboard, onde são disponibilizados os componentes curriculares e seus 
respectivos recursos didáticos. Os componentes curriculares, divididos em 
unidades de estudo, dispõem de textos base que subsidiam conceitualmente 
os alunos. 
As propostas de atividades envolvem pesquisa, elaboração de propostas, 
estudos de caso, exercícios, sínteses, aprofundamento teórico e prático, 
discussões, registros de percurso, que se desenvolvem por meio de recursos 
do ambiente virtual de aprendizagem, que possibilitem a interação e 
colaboração entre os participantes da turma. Também está disponível no 
curso o recurso de vídeo-colaboração, que permite a comunicação síncrona 
entre alunos e professores, com recursos de voz, texto e apresentação. 
Fonte: Projeto Pedagógico – item 4.2 Metodologia. 

 

No dado acima se destacam as informações sobre os recursos didáticos 

digitais, o tipo de atividades que poderiam ser propostas e sua relação com as 

ferramentas de interação e colaboração do ambiente e a possibilidade de 

comunicação síncrona entre professores e alunos via webconferência. 

Revelou-se também meu papel formativo durante a participação na elaboração 

do projeto pedagógico, possibilitado em parte pelo contexto do Senac São 

Paulo, que optou por fazer com que a EAD não fosse algo separado, mas que 

fizesse parte dos demais processos já existentes na instituição. 

Como mencionado acima, os procedimentos didático-pedagógicos e o 

sistema de avaliação deveriam considerar também a legislação pertinente, 

principalmente ao Decreto 5622/05, que versa sobre a obrigatoriedade da 

apresentação presencial do Trabalho de Conclusão de Curso e o controle de 

frequência que não deve ser realizado nos componentes curriculares a 

distância. Abaixo segue a descrição destas informações no projeto pedagógico. 

 

No encontro presencial do segundo semestre, na última semana letiva, os 
alunos apresentarão seus respectivos Trabalhos de Conclusão de Curso. A 
apresentação presencial do trabalho é obrigatória para cada aluno do curso, 
tenha ele desenvolvido o trabalho individualmente ou em grupo. 
Fonte: Projeto Pedagógico – item 4.3 Trabalho de Conclusão do Curso. 
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No ambiente virtual, não há controle de frequência, entretanto, todas as 
atividades periódicas exigem do aluno a participação pontual nos períodos 
propostos pelos docentes, para o desenvolvimento das atividades. A 
pontualidade é um quesito importante na avaliação de desempenho do aluno. 
O docente contará com um painel de controle no ambiente virtual para 
acompanhamento do aluno no acesso ao ambiente, ao conteúdo e às 
ferramentas de realização das atividades. 
Fonte: Projeto Pedagógico – item 4.2 Controle de frequencia. 

 

 Em relação ao controle de frequência, mesmo ele não sendo obrigatório, 

orientei para que a participação pontual no desenvolvimento das atividades 

fosse um critério na avaliação do desempenho do aluno. Esta orientação foi 

pautada em dois quesitos: o primeiro relativo à dinâmica das atividades que 

visava à troca entre os pares, à construção conjunta de produtos de 

aprendizagem e de análise de situações-problemas; o segundo referente a 

questões operacionais como a necessidade de definir o tempo de oferta da 

disciplina no calendário acadêmico e a respectiva alocação de horas docentes 

para o acompanhamento da turma naquele período. Desta forma, era um dos 

meus papéis a orientação de procedimentos do sistema de avaliação que 

visasse tanto questões pedagógicas quanto operacionais do curso. 

  Sobre as minhas contribuições relativas à avaliação da aprendizagem, 

na época de construção deste projeto pedagógico eu ainda questionava a 

regulamentação do MEC sobre as instituições de ensino superior referente à 

obrigatoriedade da avaliação ser realizada presencialmente e com peso maior 

que as atividades a distância. Se o curso era desenhado sob a perspectiva da 

participação constante do aluno em atividades que exigiam um esforço de 

elaboração, discussão, análise ou síntese, e possíveis de serem 

acompanhadas no processo pelo docente, a avaliação presencial cumpriria 

apenas um papel burocrático. Desta forma, na proposta inicial que defini para o 

curso, os alunos seriam acompanhados em suas atividades realizadas a 

distância, via ambiente virtual, na perspectiva da avaliação formativa, sendo 

este o único procedimento necessário para o fechamento das notas das 

disciplinas a distância. Cabia ao aluno mostrar no Trabalho de Conclusão de 

Curso o modo como ele articulava os conhecimentos pertinentes estudados 

nos componentes curriculares em seu projeto final, o que comporia também a 

avaliação do aluno. O dado a seguir mostra o desenho inicial. 
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As disciplinas dos cursos de pós graduação são realizadas a distância e a 
nota final de cada uma é composta por todas as atividades realizadas pelos 
alunos via ambiente virtual. Durante o curso existem dois momentos 
presenciais de avaliação: a apresentação do pré-projeto de TCC, no meio do 
curso; e a apresentação final do TCC, ao finalizar o curso. Nestes dois 
momentos o aluno faz uma apresentação oral e entrega um trabalho escrito, 
sendo um dos critérios de avaliação destes trabalhos a abordagem dos 
conceitos e práticas estudados nas disciplinas. 
Fonte: E-mail enviado a um dos especialistas que participaram do PPC. 

 

Entretanto, esta primeira proposta precisou ser revista diante da 

rigorosidade legal do MEC no ato de credenciamento ou recredenciamento das 

instituições de ensino superior para a modalidade a distância. Mas, com o 

objetivo de evitar que tivéssemos uma avaliação presencial para cumprir uma 

legislação, definimos conjuntamente (TAE, coordenação acadêmica de EAD e 

NDE) um formato de avaliação que partisse da análise de uma situação-

problema que precisasse mobilizar conhecimentos pertinentes aos 

componentes curriculares cursados no respectivo semestre.  

 Neste ponto entendo que as questões legais foram um importante 

elemento que influenciou a minha orientação no planejamento do projeto 

pedagógico. Mesmo que eu acreditasse e encontrasse formas de viabilizar uma 

avaliação formativa a distância levando em conta o processo de aprendizagem, 

legalmente teríamos complicações. Desta forma, coube a mim e ao grupo 

pensarmos numa proposta de avaliação presencial que não fosse meramente 

burocrática, mas que fizesse sentido na formação do aluno.  

Outra contribuição específica de EAD que realizei no projeto pedagógico 

foi a descrição tecnológica disponível para o curso, como os recursos 

tecnológicos [7], para os encontros presenciais e a carga horária a distância; a 

infraestrutura geral [8.1], como a descrição dos servidores, do ambiente virtual 

de aprendizagem e suas funcionalidades, do sistema de webconferência, do 

Portal do aluno, do Sistema acadêmico e do uso da biblioteca para os alunos a 

distância; e os pré-requisitos tecnológicos [9.1] necessários para que os alunos 

pudessem acessar adequadamente o ambiente virtual. 
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SUMÁRIO DO PPC RESPONSÁVEIS/ÁREAS 
7. RECURSOS TECNOLÓGICOS TAE 
     
8. INFRAESTRUTURA   
8.1. Infraestrutura Geral TAE 
  
  9.1. Pré-requisitos TAE 
Fonte: Sumário do Projeto Pedagógico da Especialização em Gestão Empreendedora. 

 

Conforme os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 

Distância (BRASIL, 2007a), é necessário que no projeto pedagógico de curso 

seja mencionada a estrutura tecnológica disponível para a oferta do curso, 

desde as tecnologias que serão usadas para os processos de ensino e de 

aprendizagem, como o ambiente virtual, passando pelas ferramentas de gestão 

acadêmica e administrativa da vida escolar de alunos e professores, até as 

tecnologias relacionadas à infraestrutura geral que a instituição disponibiliza, 

como os servidores, largura de banda de internet e serviço de suporte técnico, 

entre outros, que servem de base para a adequada oferta do curso. 

Como as informações sobre tecnologia eram específicas de diferentes 

áreas da instituição, como da Secretaria Acadêmica, da Gerência de Sistemas 

e do TAE, recuperei a descrição das mesmas em projetos pedagógicos 

anteriores e as validei com as devidas áreas, de modo a garantir que  as 

informações estivessem atualizadas no PPC em questão. Segue abaixo o 

excerto de um e-mail enviado para validar as informações dos servidores e do 

ambiente virtual de aprendizagem, com a coordenação de tecnologia do TAE. 

O mesmo foi feito com outras áreas responsáveis sobre a infraestrutura de 

suporte ao curso.   

 

Há um texto no projeto pedagógico dos cursos de pós graduação sobre a área 
tecnológica do Senac. 
Estou em dúvida se ele se mantém atual... vc dá uma olhada para mim?  
 Fonte: E-mail enviado à coordenação de tecnologia do TAE. 

 

Neste momento, refletindo sobre minha prática, destaco a preocupação 

em validar com as instâncias responsáveis as informações específicas de suas 

áreas, de forma que a equipe envolvida pudesse ter como parâmetro para o 

desenvolvimento dos materiais do curso a infraestrutura institucional e ao 

mesmo tempo os requisitos de tecnologia necessários aos alunos. Estas 
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informações impactavam diretamente na decisão da equipe de produção 

multimídia sobre os formatos de vídeos ou mesmo de animações, para que 

fossem de acesso fácil aos alunos e docentes, para visualização ou download.  

Após participar da elaboração de vários projetos pedagógicos de curso e 

trocar ideias com os responsáveis pela orientação educacional e estrutural do 

documento, concordei com a orientação de que os itens de infraestrutura geral 

devessem fazer parte do anexo, pois estas informações são atualizadas 

frequentemente, diferente do projeto pedagógico. Desta forma, mesmo não 

descrevendo no corpo do projeto pedagógico as informações sobre a 

infraestrutura tecnológica, continuávamos a levar em conta os Referenciais de 

Qualidade e ao mesmo tempo a necessidade de autonomia nas decisões 

internas à instituição.  

Em geral, as discussões sobre as tecnologias aplicadas à educação 

estão voltadas para seu potencial nos processos de ensino e de aprendizagem, 

o que de fato preocupa os educadores; mas a discussão sobre a necessidade 

de investimentos na infraestrutura geral é quase inexistente ou deslocada de 

uma visão mais global deste contexto. Destaco aqui a importância deste 

alinhamento, conforme proposto no Projeto Gestão Escolar e Tecnologias 

(PUC-SP, 2004), buscando promover a articulação administrativa e pedagógica 

da gestão do uso e da disponibilização das tecnologias em instituições 

educacionais.  

Por fim, revela-se ainda a minha contribuição para a definição de 

questões operacionais no projeto pedagógico do curso, descritas no item 

Infraestrutura Específica [8.2] como a disponibilidade de acesso ao curso para 

docentes e discentes, o suporte técnico, o programa de formação docente, a 

proposta de operacionalização, a carga horária de dedicação dos docentes e 

da coordenação, estas três últimas validadas com a coordenação acadêmica 

de EAD, pois tinham relação direta com seu trabalho. 

 

SUMÁRIO DO PPC RESPONSÁVEIS/ÁREAS  
8.2. Infraestrutura Específica TAE e TIT 
Fonte: Sumário do Projeto Pedagógico da Especialização em Gestão Empreendedora. 
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Importante mencionar na prática da gestão de desenvolvimento deste 

curso o respeito às condições de sua operacionalização, tendo em vista 

articular o processo desde a concepção educacional até a prática possível 

entre alunos e docentes, aproximando decisão e execução (ALONSO, 2003a) e 

permitindo que a experiência da prática de oferta dos cursos anteriores 

realimentasse também este novo projeto, principalmente no que se referia às 

normas internas da instituição. Abaixo segue um e-mail enviado a um dos 

especialistas da área de conhecimento, indicando a participação da 

coordenação acadêmica de EAD da Unidade Operacional Tito. 

 

Vou completar no projeto pedagógico do empreendedorismo as informações 
sobre EAD q estão mais atualizadas e te envio até segunda. 
[...] desculpa a demora, mas para não ter retrabalho, preferi esperar a 
consolidação de informações gerais de Pós EAD q combinamos com a Tito. 
Fonte: E-mail enviado a especialista da área de conhecimento. 

 

Um exemplo concreto da aproximação com as condições operacionais 

do curso foi a consideração ao calendário acadêmico do Centro Universitário 

Senac. Em geral cada semestre de curso possuía 18 (dezoito) semanas, e, por 

consequência, os componentes curriculares precisavam ser distribuídos dentro 

deste período. Segue a proposta de operacionalização que desenhei, validada 

com a coordenação acadêmica de EAD: 
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Quadro 10 – Proposta de oferta do curso. 

PRIMEIRO SEMESTRE50 

Empreendedorismo x x x x x x             

Gestão estratégica x x x x x x             

Tipos e criação de empresas       x x x x x        

Gestão da informação 
empresarial 

      x x x x x        

Noções de Contabilidade, 
fiscalidade e enquadramento 
jurídico 

           x x x x x x  

Empreendedorismo Social            x x x     

Marketing e inovação               x x x x 

SEGUNDO SEMESTRE 

Finanças empresariais x x x x               

Motivação e gestão de 
recursos humanos 

x x x x               

Inovação tecnológica e 
desenvolvimento de novos 
negócios 

    x x x x           

Gestão de operações     x x x x           

Metodologia da pesquisa         x x x        

Capital de risco         x x x        

Internacionalização e 
inovação 

           x x x x x x  

Plano de negócios            x x x x x x  

Fonte: Projeto pedagógico – item Infraestrutura específica. 

 

 O desenho desta organização, compreendendo as 18 (dezoito) semanas 

de aula em um semestre, influenciou inclusive a sequência de oferta das 

disciplinas, havendo necessidade de alteração na ordem inicialmente 

planejada. O mesmo ocorreu em referência ao sistema acadêmico que, por 

uma questão tecnológica, não permitia o registro simultâneo de atividades 

                                                 
50 Cada quadrante demarcado com o “X” equivale à uma semana de aula. 



 151 

presenciais e a distância numa mesma disciplina. Desta forma, as 8 (oito) 

horas presenciais previstas na disciplina empreendedorismo passaram a fazer 

parte do encontro presencial de apresentação do curso, com atividades 

específicas deste componente curricular, o que mostra a necessidade de uma 

adequação educacional diante de uma limitação tecnológica, ainda comum no 

desenvolvimento de sistemas de registro acadêmico. Segue o dado que revela 

meu alerta sobre esta adequação. 

 

Para a operação adequada do curso, é preciso que a carga horária do 
presencial 1 seja separada da carga horária da disciplina Empreendedorismo. 
O sistema do Senac é complicado para registrar notas de disciplinas semi 
presenciais, então o melhor é separar para evitar problemas.  
Então, fica assim: Encontro presencial 1 – 8h; Empreendedorismo – 32h. 
Fonte: E-mail enviado para um dos especialistas que participaram do PPC. 

 

Entendo, a partir da análise da minha participação na elaboração do 

projeto pedagógico do curso, que as contribuições relativas à EAD foram 

consoantes à necessária integração dos princípios educacionais, das 

características da modalidade e da configuração do contexto (PRADO, 2009). 

Por tratar-se de um curso a distância, desenhado previamente, foram 

estabelecidas relações com diversos elementos durante seu planejamento, não 

só a respeito dos materiais que deveriam ser construídos, mas também do 

modo como ele seria ofertado, dos referenciais recomendados pelo MEC, das 

normatizações internas e das possibilidades tecnológicas disponíveis na 

instituição para a efetivação daquele projeto. O desafio seguinte foi concretizar 

estas definições no planejamento das diretrizes de desenvolvimento do curso, 

como poderá ser visto na análise da próxima categoria.  

Para finalizar a análise da minha participação na elaboração do projeto 

pedagógico do curso, é importante mencionar que, pelo fato do curso ser a 

distância, houve a necessidade de uma adequação na estrutura original de 

construção dos projetos pedagógicos presenciais para dar conta das 

necessidades de registro da modalidade. Os referenciais de qualidade do 

Ministério da Educação propõem que existam informações nos projetos 

pedagógicos a distância, que são utilizadas como parâmetro de avaliação no 

ato do recredenciamento das instituições que ofertam EAD. Segue abaixo a 

análise sobre como os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 
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Distância (BRASIL, 2007a) foram considerados na documentação da 

Especialização em Gestão Empreendedora. 

 

Quadro 11 – Relação entre os Referenciais de Qualidade e os documentos do curso 

Orientação dos Referenciais de Qualidade Documentos  da Especialização 

Concepção de educação e currículo no processo 
de ensino e aprendizagem 

Projeto Pedagógico [2 e 3] 

Sistemas de comunicação Projeto Pedagógico [8.1]*  

Material didático Documentos orientadores do curso 

Avaliação da aprendizagem e institucional Projeto Pedagógico [5.1] 

Equipe multidisciplinar envolvida Documento interno ao registro do curso 

Infraestrutura de apoio  Projeto Pedagógico [8.1] 

Condições de gestão acadêmico-administrativa  Projeto Pedagógico [8.2]* 

Sustentabilidade financeira  Projeto Pedagógico [11] 

Fonte: Sumário do Projeto pedagógico da Especialização em Gestão Empreendedora. 

 

A partir da proposta de estrutura dos projetos pedagógicos, orientada 

pelo Núcleo de Desenvolvimento Educacional – NDE, que já previa a maior 

parte destas informações nos cursos presenciais, adicionei os itens relativos 

aos sistemas de comunicação, a infraestrutura de apoio tecnológico e as 

condições de gestão acadêmico-administrativa, orientadas pelo MEC como 

necessárias nos PPCs quando se trata de cursos a distância.  Por outro lado, 

criei documentos à parte do projeto para que contemplassem todos os 

aspectos, como a descrição do material didático e da equipe multidisciplinar 

envolvida, pois estas informações ficavam mais claras somente depois de 

finalizado o projeto pedagógico para envio e aprovação do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, do Centro Universitário Senac. 

Com o passar do tempo, fruto da análise dos PPCs de cursos a distância pelo 

NDE, os itens marcados com asterisco também passaram para os anexos do 

documento, uma vez que os mesmos são alterados com mais frequencia do 

que a necessidade de reformulação do projeto do curso, como apresentado 

anteriormente na análise quando menciono a descrição da infraestrutura 

tecnológica geral no corpo do texto. Enfim, a própria prática do planejamento 

de projetos pedagógicos para a modalidade a distância e a análise sobre seu 

resultado no dia a dia permitiram que decisões fossem tomadas conjuntamente 

entre TAE e NDE sobre em quais documentos os quesitos orientados pelos 
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referenciais de qualidade seriam descritos, recontextualizando-os na realidade 

da instituição. 

Destaco desta análise as relações estabelecidas entre profissionais de 

diferentes especialidades e instâncias para a elaboração do projeto pedagógico 

e, especialmente, as especificidades da educação a distância no contexto da 

instituição, consideradas nas minhas contribuições, resultando na definição da 

concepção educacional do curso, da abordagem conceitual da área, dos 

objetivos a serem alcançados, da estrutura curricular, do ementário, das 

informações específicas da modalidade, assim como da explicitação das 

normas internas e legais que precisavam ser respeitadas; e a partir dos quais 

foi realizada a orientação para a concretização do desenho do curso e seus 

materiais didáticos (NEDER, 2003), conforme analisado a seguir. 

 

4. Planejamento das diretrizes de desenvolvimento d os materiais 

O planejamento das diretrizes de desenvolvimento dos materiais foi 

outra categoria revelada na minha prática como gestora de desenvolvimento de 

curso a distância, conforme a necessidade de orientação à equipe sobre os 

aspectos de definição geral do curso, materiais didáticos, organização do 

ambiente virtual e materiais de apoio à implementação. 

Entretanto, estas diretrizes estavam relacionadas ao projeto pedagógico 

do curso, que tinha como elemento importante as normas internas da pós-

graduação para a aprovação do mesmo. Nos dados levantados, revelou-se em 

minha prática a preocupação em validar o projeto pedagógico com o Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONSEPE, do Centro Universitário Senac, 

cuja análise poderia apontar mudanças que influenciariam a proposta do curso. 

Desta forma, antes da definição das diretrizes, era prudente considerar a 

aprovação do Conselho.  

Ocorreu que, pelo calendário acadêmico, o projeto só poderia passar 

pelo Conselho na reunião de dezembro, mas naquela altura ainda estávamos 

em julho de 2008 e precisávamos iniciar o desenvolvimento dos materiais o 

mais rápido possível, devido ao longo tempo de produção de um curso, um ano 

e meio, e o prazo da oferta, oito meses. Desta forma, como mostra no dado 
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abaixo, fui orientada a enviar o projeto para a Coordenação Geral de Pós-

Graduação (CoordGerPG) que faria uma pré-leitura apontando, se necessário, 

possíveis mudanças que o CONSEPE poderia sugerir. 

 

O [consultor pedagógico] havia nos avisado para não enviar o projeto agora 
para o CONSEPE. Por isto ele sugeriu a reunião com a [coordenação geral de 
pós-graduação]. Vou te explicar a situação: 
Os cursos de pós-graduação totalmente a distância só iniciam seu 
desenvolvimento (conteúdo, atividades, avaliação e tudo o mais) depois que o 
projeto pedagógico é finalizado. Mas o projeto precisa estar correto, senão 
podemos usar parâmetros inadequados (carga horária, bibliografia, 
organização das informações, etc...) para a construção do curso, o que afeta 
toda a produção. 
Por isto resolvemos passar por esta ‘pré-leitura’ da [coordenação geral de 
pós-graduação]. Ela conseguirá identificar no projeto questões que tenham 
passado sem termos percebido. Assim, fico mais tranquila em dar início à 
produção, que deve durar cerca de um ano. 
Fonte: E-mail enviado à coordenação de ensino superior do NDE. 

 

Por tratar-se de uma pós-graduação ofertada num Centro Universitário, 

procurei ficar atenta às normas internas de aprovação dos documentos legais, 

como no caso do projeto pedagógico. Somente a partir da sua aprovação que o 

curso poderia ser oferecido. Como todo o desenvolvimento dos materiais do 

curso estaria baseado neste documento, era necessário que ele fosse validado 

antecipadamente.  

No final de julho daquele ano recebi o aval para iniciar a construção dos 

materiais, sendo necessário a partir daquele momento traçar suas diretrizes. 

Pautei meu planejamento a partir da definição das etapas de desenvolvimento, 

de forma que as orientações contemplassem todo o processo: organização 

geral do curso, materiais didáticos (construção dos textos, recursos e 

atividades, sua roteirização e produção), montagem do ambiente virtual e 

materiais de apoio à implementação. 

A organização geral do curso mostrou-se importante para dimensionar o 

modo como ele seria desenvolvido, levando em conta os parâmetros definidos 

no projeto pedagógico, em termos da carga horária prevista e modo de oferta, 

como pode ser visto no dado a seguir. 
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1. Organização geral 
Duração do curso: 1 (um) ano 
 
Carga horária total: 368h (trezentas e sessenta e oito horas) 

Carga horária a distância: 348h (trezentas e quarenta e oito horas) 
Carga horária presencial: 20h (vinte horas) 
Três encontros presenciais, sendo: primeiro no início do curso de 4h (quatro horas), 

segundo 
no início do segundo semestre de 8h (oito horas), terceiro no final do curso de 8h (oito 

horas). 
 
Distribuição do curso, conforme calendário acadêmico:  

36 (trinta e seis) semanas, sendo 18 (dezoito) em cada semestre. 
 
O aluno cursa dois componentes curriculares por vez. 
Fonte: Síntese do desenho da Especialização em Gestão Empreendedora 

 

 No caso de um curso a distância, a estrutura de oferta deveria ser 

respeitada, pois seu material é desenvolvido previamente. Mesmo que o 

docente da turma fosse orientado a inserir novos materiais ou a mudar as 

atividades, as disciplinas possuíam um tempo específico para oferta. No dado 

abaixo é possível observar que a disciplina Empreendedorismo, de 32 (trinta e 

duas) horas, foi prevista para acontecer em 6 (seis) semanas. Desta forma, o 

planejamento de seus materiais didáticos deveria considerar esta informação, 

já validada anteriormente com o especialista e a coordenação acadêmica de 

EAD, durante a elaboração do projeto pedagógico. 

 

PRIMEIRO SEMESTRE51 

Empreendedorismo x x x x x x             

Fonte: Projeto Pedagógico da Especialização em Gestão Empreendedora. 

 

 As diretrizes relativas aos materiais didáticos, também precisavam ter 

consonância com o projeto pedagógico em referência à metodologia definida e 

às necessidades e valores formativos, expressos na justificativa e na 

concepção de curso, e materializados na estrutura curricular e nas ementas 

descritas no documento. A seguir apresento a síntese do desenho do curso, 

referente aos materiais didáticos.  

 

 
                                                 
51 Cada quadrante demarcado com o “X” equivale à uma semana de aula. 
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2. Materiais didáticos 
Cada componente curricular possui: 
 Apresentação do componente – ementa, apresentação dos temas a serem estudados e 

identificação do professor-autor. 
 
A cada semana é liberado um tema com: 
 Materiais didáticos 
  Texto didático 
  Recurso de contextualização do tema 
  Outros recursos 
  Materiais complementares  
   
Estes materiais estão organizados em uma interface, visando a sua organização, bem como 
propiciar o fácil acesso, uso e navegação pelos alunos e docentes. 
  

Atividades 
 Relacionadas com os objetivos de aprendizagem do tema, com a 

potencialidade do ambiente e considerando a carga horária de mediação 
docente. Consideram necessariamente os valores educacionais expressos no 
projeto pedagógico do curso. As atividades podem ser modificadas pelos 
professores durante a mediação. 

Fonte: Síntese do desenho da Especialização em Gestão Empreendedora. 

 

Além das questões relativas ao projeto pedagógico, incluí elementos 

extras nas diretrizes concernentes à produção dos materiais, como é o caso da 

Apresentação do Componente. Além da ementa contida no PPC, nela também 

era descrita a identificação do professor-autor e a apresentação dos temas a 

serem trabalhados na disciplina, ambos definidos depois do projeto pedagógico 

finalizado. As apresentações visavam traçar uma visão geral de cada disciplina 

cursada e possuíam o mesmo padrão de organização das informações. 

Outra diretriz que propus foi referente aos recursos e às atividades a 

serem produzidos. Sobre os recursos, eles foram organizados semanalmente 

da seguinte forma: 

• textos didáticos, elaborados pelos professores-autores, que tinham 

como finalidade discutir o tema de cada semana de estudo, trazendo 

conceitos e exemplos da prática, bem como a indicação de outras 

referências; 

• recurso de contextualização do tema, cujo texto de subsídio era 

elaborado pelos professores-autores e depois transformado em material 

midiático pelos designers educacionais, que visava contextualizar o 

tema de estudo semanal com a prática vivenciada na gestão 

empreendedora; 
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• outros recursos, elaborados pelos designers educacionais a partir dos 

principais conceitos ou práticas dos textos dos professores-autores, que 

tinham por objetivo explorar os temas estudados em outras linguagens 

midiáticas; 

• materiais complementares, área para a coordenação ou o docente da 

turma, na qual poderiam disponibilizar materiais que julgassem 

pertinentes para a formação dos alunos, como notícias de jornal, 

artigos, revistas, vídeos, fotos, blogs, entre outros. 

Esta organização visava contemplar a proposta formativa do curso, 

buscando fornecer subsídios teóricos, que tivessem aproximação com a prática 

da gestão empreendedora, e a possibilidade de explorar conceitos e práticas 

por meio de outras linguagens midiáticas. Estes recursos deveriam ter funções 

e características conforme o âmbito de intervenção (ZABALA, 1998) 

desenhado no contexto de cada disciplina. 

Propus que os textos e materiais multimídia fossem disponibilizados 

separadamente, o que foi validado em reunião com a equipe permanente e a 

coordenação acadêmica de EAD.  Esta necessidade surgiu a partir dos 

feedbacks dos alunos, via coordenação acadêmica, os quais nos mostravam 

que, na oferta dos cursos elaborados nos anos anteriores, eles tiveram 

dificuldade na leitura de materiais que conjugavam texto e material multimídia, 

pois os forçava a leitura online, que na tela do computador era cansativa, ou 

sentiam-se prejudicados na versão feita para a impressão dos materiais, pelo 

fato dos recursos multimídia não poderem ser impressos junto ao texto e neles 

estarem representadas informações importantes para a compreensão de um 

conceito ou processo.  

Outra questão que também era motivo de muitos questionamentos sobre 

o uso combinado de texto e multimídia era a quantidade de recursos gerados, 

tanto para facilitar a leitura em tela como para provocar relações cognitivas e 

contextuais, o que comprometia o tempo que possuíamos internamente entre a 

produção de materiais e a oferta do curso.  

Diante deste cenário, precisei encontrar um ponto de equilíbrio que 

possibilitasse atender as necessidades dos alunos e as possibilidades da 
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equipe, sem que causasse prejuízo à formação proposta e de forma que 

pudéssemos manter o uso de diferentes linguagens midiáticas no curso. 

Conforme Fernandez (2009) cabe ao gestor a decisão de como serão 

selecionados ou produzidos os materiais, com o devido cuidado para não 

suprimir aspectos pedagógicos mediante limitações de caráter prático, 

econômico e tecnológico. Esta separação entre texto e recursos multimídia 

provocou também a necessidade de uma organização diferenciada do modo 

como disponibilizávamos os materiais no ambiente. Desta forma, propus que 

os recursos textuais e em outras mídias deveriam ser organizados numa 

interface que permitisse o acesso dos alunos e docentes ao conjunto de 

materiais planejados para aquela semana de estudos, bem como a articulação 

entre eles (RAMAL, 2003). Esta proposta também foi validada pela equipe 

permanente e pela coordenação acadêmica de EAD em reunião. Esta 

interface, construída pela equipe de produção multimídia, foi apresentada na 

Figura 1, no capítulo do contexto da pesquisa. 

Com esta proposta, mantínhamos a possibilidade do uso integrado de 

mídias (ALMEIDA, 2005b), visando possibilitar o respeito aos diferentes estilos 

e preferências de aprendizagem (NOGUEIRA, 2008), além de proporcionar 

maior disponibilidade e flexibilidade de acesso ao material (MOORE e 

KEARSLEY, 2007), constituindo novas interfaces para os alunos captarem e 

interagirem com o mundo (MORAN et al, s/d-a). 

Vale aqui mencionar a decisão, do ponto de vista da gestão, de orientar 

o desenvolvimento dos textos exclusivamente por professores-autores. 

Inicialmente fiz a tentativa de buscar, junto à biblioteca, a possibilidade de 

acesso online de textos originais dos autores indicados na bibliografia básica 

do curso, ou mesmo de editoras especializadas na temática da gestão 

empreendedora, conforme dado a seguir. 
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No próximo mês vamos iniciar o desenvolvimento de mais uma pós-
graduação a distância aqui no NEAD. 
O nome dela é Gestão Empreendedora, da GD2. 
Lembro q vc havia me falado que o uso dos materiais da [EditoraX] é mais 
facilitado para alunos do Senac, sendo possível acessarem o conteúdo online. 
É isto mesmo? 
Estamos com bastante dificuldade em relação ao direito de uso com as 
editoras e o curso fica mais pobre sem as leituras necessárias. Entao ficamos 
numa sinuca... sem saber como resolver da melhor forma esta situação.  
Há outras editoras em que esse acesso ao conteúdo via online é mais fácil? 
Ou que consigamos o direito de uso para digitalizar por aqui? 
Fonte: E-mail enviado à bibliotecária do Centro Universitário Senac. 

 

O fato dos alunos estarem a distância era um limitador de acesso aos 

livros, mesmo que internamente à política da biblioteca fosse possível enviar o 

material para qualquer biblioteca SENAC no país. O fato era que, por ser uma 

pós-graduação online faria mais sentido os alunos terem acesso via internet 

aos textos indicados, evitando até mesmo uma produção excessiva de 

materiais, uma vez que muitos conhecimentos sobre a área já foram publicados 

por pesquisadores e profissionais. Entretanto, o que se percebe ainda é uma 

política de restrição ao acesso online de livros ou capítulos pelas editoras, ou 

de concessão de direito de uso pago do material digitalizado; mesmo que nos 

últimos dois anos as editoras já estejam testando modelos de negócio para 

este mercado ou mesmo cedendo a publicação de partes dos livros para 

acesso online gratuito. 

Tendo em vista a dificuldade de acesso direto aos textos de autores 

referência na área, mantive a proposta dos cursos anteriores, orientando a área 

responsável para que contratasse professores-autores para a produção dos 

textos visando garantir o acesso às discussões teóricas e práticas referentes às 

temáticas do curso. Como aponta Litto (2009) esta política das editoras 

continua a reforçar a prática de apostilização do ensino superior, e aqui 

especificamente da pós-graduação, o que também limita o acesso do aluno à 

diversidade de publicações de referência, uma vez que estão distantes 

fisicamente das instituições de ensino. Não estou aqui questionando a 

qualidade dos materiais desenvolvidos pelos professores-autores, mas penso 

que seu papel poderia ser melhor aproveitado, colocando maior esforço na 

autoria de situações de aprendizagem significativas e não na autoria de textos 

base para a leitura dos alunos. 
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Outra observação a esta proposta de separar os textos dos recursos em 

outros formatos é relativa ao novo sentido das demais mídias. No formato 

anterior, o próprio texto contextualizava a sua importância, pois nele estava 

integrado. Ao serem colocados fora do âmbito dos textos, tais recursos 

precisavam ser repensados, afinal, qual seria seu sentido? A orientação era 

para que eles fossem desenhados a partir da identificação de conceitos ou 

práticas que poderiam ser explorados em outras mídias, integrando novas 

linguagens (NOGUEIRA, 2008) ao material disponibilizado aos alunos e 

docentes da turma. Observo, entretanto, que nesta primeira experiência os 

designers educacionais sentiram dificuldade em fazer a proposta de recursos 

separados dos textos, isto porque eles não foram desenhados de modo 

integrado à proposta inicial da disciplina, mas ao longo do processo de 

desenvolvimento dos textos pelos professores-autores; ou seja, ainda com uma 

visão do conteúdo em diferentes mídias.  

Depois das diversas reuniões de equipe, quando também discutíamos o 

resultado dos trabalhos desenvolvidos, inclusive com a coordenação 

acadêmica de EAD, chegamos a outros formatos de desenvolvimento. Como já 

mencionado, atualmente os recursos em diferentes linguagens são planejados 

em conjunto pelo professor-autor, pelo designer educacional e pela produção 

multimídia, no momento em que são definidas as situações de aprendizagem 

da disciplina; o que permite que os diferentes recursos estejam mais 

contextualizados na dinâmica pedagógica do curso, sendo o conteúdo um dos 

aspectos considerados para sua construção.  

Destaco o papel do contexto institucional nesta reconsideração do 

modelo. O Senac São Paulo não adota o modelo “fábrica de conteúdos”, tão 

comum na área de educação a distância e no qual existe pouco espaço para a 

criação e recriação dos processos. No modelo fábrica, os cursos são 

produzidos a partir de padrões prontos, em geral visando trabalhar o conteúdo 

por meio de diferentes mídias. Mesmo que o contexto no período de 

desenvolvimento da Especialização em Gestão Empreendedora não permitisse 

a flexibilidade de tempo e a quantidade de pessoas suficientes para a 

participação na construção do curso em todo o processo, após a chegada da 

equipe interna de designers educacionais não encontrei situação que de fato 
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restringisse a revisão dos processos de desenvolvimento do curso. Desta 

forma, junto com a equipe permanente, tive a liberdade de construir uma 

dinâmica que se afastasse progressivamente da prática conteudista, 

encontrando no contexto do trabalho a abertura necessária para aprimorar o 

desenvolvimento dos cursos por meio da reorganização dos processos, 

objetivando alinhar os cursos construídos com as reais necessidades dos 

alunos e professores. É certo que estas mudanças não são rápidas, elas ainda 

permanecem em construção, mas reconheço que esta abertura foi fundamental 

para que eu encontrasse espaço para a mudança da minha prática de gestão. 

Além dos materiais didáticos analisados até aqui, os professores-autores 

deveriam elaborar atividades relacionadas aos objetivos de aprendizagem 

traçados para cada semana. As propostas de atividades deveriam ser pautadas 

na metodologia descrita no projeto pedagógico e nos valores formativos 

expressos nele, bem como na sua adequada articulação com as ferramentas 

tecnológicas disponíveis para o curso. Mesmo o conhecimento da área não 

sendo minha especialidade, busquei referências que pudessem ajudar a equipe 

envolvida no desenvolvimento de estratégias que viabilizassem a concretização 

da metodologia descrita no projeto pedagógico. Segue abaixo uma mensagem 

que evidencia minha preocupação com a estratégia de ensino e de 

aprendizagem, que no e-mail denomino de metodologia. 

 

Estes dias estou levantando possíveis metodologias para esta pós-graduação. 
Uma das idéias é ter um caso de empresa, por semestre, que o aluno faça a 
análise baseado nas disciplinas que tiver naquele período. 
Seria uma atividade transversal... O q vcs acham? 
Preciso refinar melhor esta idéia e até mesmo ver como ela caberia dentro da 
proposta curricular do curso. 
Fonte: E-mail enviado aos especialistas na área de conhecimento e ao 
consultor pedagógico do NDE. 

 

Devido à complexidade de tal proposição e a dificuldade dos 

professores-autores em desenhar estratégias pedagógicas para a disciplina a 

distância, também identificada por Coutinho (2009), a elaboração das 

atividades foi acompanhada por um designer educacional especializado em 

propostas educacionais para cursos a distância, visando alinhar com o 

professor-autor a pertinência e a dinâmica de tal proposta diante dos objetivos 

definidos, bem como identificar a ferramenta do ambiente virtual mais 
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adequada para a elaboração da atividade pelo aluno e para o 

acompanhamento do docente.  

A definição de um designer educacional com estas características se 

mostrou necessária diante da dificuldade dos professores-autores, identificada 

em cursos anteriores, e dos próprios designers educacionais, cujo foco de 

especialização está mais voltado para as soluções midiáticas para educação e 

não no desenho de currículos, principalmente voltados para a pós-graduação. 

Desta forma, entendo que existe a necessidade de maior formação pedagógica 

destes profissionais para que estejam preparados a orientarem o desenho de 

situações de aprendizagem completas para educação a distância, propondo 

materiais em diferentes linguagens que estejam articuladas às competências 

ou objetivos a serem alcançados, às metodologias de ensino e à potencialidade 

das mídias e das tecnologias como recursos para ensinar e aprender. Esta 

conjunção possibilita um desenho mais integrado do que Gutierrez e Prieto 

(1994) definem para o tratamento com base no tema, na aprendizagem e na 

forma, necessário para os materiais didáticos de EAD. 

Para finalizar a análise da proposta de atividades, cabe ainda mencionar 

a decisão de possibilitar aos docentes mediadores a proposição de novas 

atividades, conforme as necessidades emergentes em sua turma (PRADO, 

2009). Esta foi uma decisão tomada conjuntamente em reunião com a 

coordenação acadêmica de EAD e o designer educacional alocado para fazer 

as adequações nas propostas de atividades. Objetivava-se dar maior 

flexibilidade aos docentes para atenderem as necessidades de formação 

conforme o contexto diferenciado de cada turma. Desta forma, buscávamos um 

equilíbrio entre as ações antecipadas, desenhadas no âmbito do TAE, e as 

ações emergentes, decorrentes das interações e avaliações processuais das 

turmas, possibilitando a autoria também para o mediador (PRADO, 2009). 

Como poderá ser visto mais adiante na análise dos “Materiais de apoio à 

implementação”, tornar explícito este equilíbrio foi uma tarefa que mudou nosso 

modo de desenvolver cursos. 
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3. Organização do ambiente virtual 
 Disponibilização de ferramentas do ambiente virtual que permitam o acesso ao 
conteúdo e o desenvolvimento de atividades; fornecer informações gerais aos alunos e permitir 
a comunicação entre os participantes e o acompanhamento das avaliações parciais de sua 
aprendizagem. 
Fonte: Síntese do desenho da Especialização em Gestão Empreendedora 

 

 A orientação para a montagem do ambiente virtual de aprendizagem foi 

outra diretriz traçada por mim. Era necessária uma organização para que os 

alunos e docentes conseguissem ter um espaço adequado onde ocorressem 

os processos de ensino e de aprendizagem, obtivessem informações gerais do 

curso, conseguissem se comunicar pessoalmente uns com os outros, bem 

como pudessem registrar e acompanhar a avaliação ocorrida durante o 

processo de aprendizagem. Esta diretriz visou possibilitar que os alunos 

tivessem espaços de informação (LÉVY, 1999) acadêmicas e educacionais, de 

produção e de recuperação do registro, bem como espaços para se 

comunicarem (LÉVY, 1999) uns com os outros e produzirem conhecimento. 

 

4. Materiais de apoio à implementação 
 É entregue à Unidade Operacional Tito os seguintes documentos: Projeto pedagógico 
do curso, Guia do aluno, Guia do professor, Guia de organização do ambiente virtual. 
Fonte: Síntese do desenho da Especialização em Gestão Empreendedora 

 

 Finalmente, outra diretriz importante foi a orientação para elaborar os 

materiais de apoio à operacionalização dos cursos. O projeto pedagógico e o 

guia do aluno já eram construídos em cursos anteriores. O primeiro elaborado 

previamente ao desenvolvimento dos materiais do curso, e o segundo 

disponibilizado no ambiente virtual na área de informações gerais. Entretanto, o 

guia do professor, também denominado de matriz da disciplina, e o guia de 

organização do ambiente virtual surgiram após o feedback da coordenação 

acadêmica de EAD, que sentia falta de materiais que pudessem orientar o 

docente acerca do curso planejado e a própria coordenação acadêmica na 

organização dos ambientes das turmas, que uma vez replicado ficavam sob 

sua responsabilidade. 

Inicialmente eu orientava para que se fizesse uma descrição de 

atividades, textos e recursos disponíveis no ambiente, para que o docente da 

turma tivesse clareza do desenho do curso. Notei, pelo feedback da 
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coordenação acadêmica, que estas informações não eram suficientes para 

tornar nítidos aos docentes os objetivos de aprendizagem planejados pelos 

professores-autores e a sua relação com os materiais disponíveis, pois elas 

estavam mais voltadas para a explicação do conteúdo, das atividades e dos 

recursos. Decorrente da análise desta situação, sugeri mudanças nos 

processos de cursos desenvolvidos posteriormente, para que o alinhamento 

entre objetivos de aprendizagem, conteúdo, recursos e atividades ficasse mais 

claro desde as definições iniciais das disciplinas, cujo resultado deveria refletir 

na melhora das matrizes das disciplinas, explicitando as possibilidades de 

criação aos docentes das turmas a partir da clareza dos objetivos 

educacionais. 

Importante mencionar que mesmo com a preocupação em fazer os 

documentos de orientações aos docentes, elas não seriam suficientes para 

torná-los preparados para a atuação nas turmas. As orientações eram um dos 

componentes para os docentes compreenderem o contexto do curso, mas 

ainda era necessário que conhecessem o ambiente virtual, o modo de planejar 

suas aulas e as dinâmicas de mediação e avaliação a distância. Segue um 

dado referente a minha articulação com a coordenação acadêmica de EAD 

sobre a necessidade de pensarmos juntas a programação da formação de 

professores para os cursos a distância. 

 

Precisamos conversar sobre a programação de formação dos professores que 
atuarão 100% EAD. 
Posso apresentar a vcs a programação que temos atualmente para os 
professores do Centro Universitário [que usam o ambiente virtual como apoio] 
e ver até aonde atende. 
Q acha na próxima segunda pela manha? 
Fonte: E-mail enviado à coordenação acadêmica de EAD. 

 

 Não entrarei no detalhe da construção e execução deste programa de 

formação, por não fazer parte do escopo desta tese, mas considero importante 

trazer à tona que o desenvolvimento e a implementação de cursos a distância 

nas instituições não podem ser pensados sem que se articule também a 

formação mais ampla dos docentes e demais profissionais que atuarão nos 

cursos (CERNY, 2009).  
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A análise dos dados sobre a prática da gestão no planejamento das 

diretrizes para a construção do curso revelou as diversas relações 

estabelecidas ao longo deste processo de desenvolvimento: desde a 

consideração das normas internas, passando pelos parâmetros estabelecidos 

no projeto pedagógico, pelo feedback dos alunos e da coordenação acadêmica 

de EAD, pela capacidade de desenvolvimento de materiais pela equipe, pelas 

restrições colocadas no contexto das editoras, até as concepções sobre os 

materiais didáticos e organização do ambiente virtual que permearam as 

definições propostas e validadas com a equipe. Todas estas relações ajudaram 

a compor direcionamento da produção nos quesitos do desenho de cursos, sua 

concepção de mídias e de tecnologias, bem como sua visualização sobre o que 

é um ambiente organizado para os processos de ensino e de aprendizagem; 

cujas bases devem ser coerentes com o projeto pedagógico. Destaco também 

a importância da equipe envolvida para a melhoria deste desenho, aqui 

especialmente da equipe permanente interna, que participou do 

desenvolvimento do curso ao longo do processo, e da coordenação acadêmica 

de EAD, com seus feedbacks sobre a reação dos alunos e docentes. Isto nos 

permitiu um olhar mais amplo do resultado do trabalho e a sugestão de 

melhorias nas diretrizes atualmente utilizadas e permanentemente avaliadas a 

cada novo curso.  

A seguir analiso a minha prática na constituição da equipe de 

desenvolvimento dos materiais didáticos do curso. 

 

5. Constituição da equipe 

Os dados levantados revelaram a constituição da equipe na dinâmica da 

prática da gestão de desenvolvimento de cursos. Neste item, analiso as ações 

e decisões concernentes à constituição da equipe para o desenvolvimento dos 

materiais, para as etapas de conteúdo, roteiros e produção. 

A equipe envolvida na produção da Especialização em Gestão 

Empreendedora foi constituída de profissionais da área de EAD e especialistas 

na área de conhecimento, visando o desenvolvimento do material adequado 

para a modalidade e o alinhamento às necessidades de formação desenhadas 

no projeto pedagógico. Segue um quadro que apresenta os profissionais 
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alocados para o desenvolvimento dos materiais e suas respectivas 

responsabilidades.  

 

Quadro 12 – Constituição da equipe de desenvolvimento de materiais e responsabilidades 

PERFIL DA EQUIPE PROFISSIONAIS RESPONSABILIDADES 

Designers educacionais 

 
 
 
 
 
  

Acompanhamento da produção dos 
textos e validação das normas técnicas. 

Roteirização dos materiais para 
diferentes mídias. 

Alinhamento com a proposta 
educacional e ferramentas disponíveis 
no ambiente virtual.  

Desenvolvedor multimídia Produção dos recursos midiáticos 
(ilustração, webdesign, programação) 

Profissionais de EAD 

Revisor de texto Preparação e revisão textual. 

Coordenador de 
conteúdo 

Alinhamento das propostas conceituais 
e práticas nas diferentes disciplinas. 

Validação conceitual dos textos e 
atividades. 

Profissionais 
Especialistas de área 

Professor-autor Desenvolvimento dos conteúdos e 
atividades. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Para iniciar o desenvolvimento dos materiais da Especialização em 

Gestão Empreendedora fiz um mapeamento da equipe disponível, analisando a 

necessidade de contratação, fosse pelo número de profissionais necessários 

em cada área para dar suporte ao desenvolvimento ou mesmo pela 

especialidade em áreas específicas para compor a equipe multidisciplinar. 

 Naquele momento, o que havia de cenário para a equipe permanente do 

TAE era uma equipe multimídia, composta por 1 (um) coordenador, 2 (dois) 

ilustradores, 2 (dois) programadores e 4 (quatro) designers multimídia; e uma 

equipe pedagógica, da qual eu era a coordenadora e possuía 1(um) designer 

educacional. Diante do número elevado de horas a serem desenvolvidas para o 

curso, 368 (trezentas e sessenta e oito), e o tempo disponível para as etapas 

de conteúdo e de roteiros, cerca de 6 (seis) meses, era necessário contratar no 

mínimo mais 3 (três) designers educacionais. Como estas vagas para 

profissionais internos não haviam sido previstas no planejamento institucional 

para o ano de 2008, foi necessário contratar prestadores de serviço nesta 
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especialidade. Se por um lado as condições da estrutura interna da equipe 

eram um limite para o desenvolvimento do curso, por outro havia a abertura 

para a contratação de profissionais externos, cuja contratação permitiria a 

composição adequada de profissionais necessários para este trabalho. 

Destaco na prática da gestão, para a composição da equipe, a 

dificuldade de encontrar designers educacionais para o desenvolvimento de 

cursos de pós-graduação a distância, pois não bastava serem bons 

propositores de mídias para EAD, era necessário que eles compreendessem o 

público deste nível de ensino e suas necessidades de formação. Desta forma, 

fixei dois critérios para a seleção dos designers educacionais externos: serem 

pós-graduados e terem experiência na elaboração de propostas para o ensino 

superior. Ambos os critérios naquela época eram difíceis de serem 

preenchidos, pois o perfil mais comum encontrado era o de designers 

educacionais para o setor corporativo. Outro quesito era que tivessem 

disponibilidade para participar das reuniões periódicas internas da equipe, para 

que ficassem alinhados à proposta de desenvolvimento do Senac São Paulo. 

Apresento a seguir a descrição do contrato dos designers educacionais que 

participaram da construção do curso: 

 

1. Acompanhar o desenvolvimento do Plano de Ensino das Disciplinas, 
conforme o padrão Senac São Paulo; 2.  Desenvolvimento de roteiro para web 
dos conteúdos desenvolvidos para as disciplinas, conforme orientação do 
design instrucional52; 3. Revisão e complementação dos roteiros produzidos, 
após análise feita pelo Núcleo de Educação a Distância do Senac São Paulo; 
4. Participação em reuniões no Núcleo de Educação a Distância para 
orientação para o desenvolvimento do serviço. 
Fonte: Arquivo de solicitação para elaboração de contrato – Designers 
educacionais. 

 

No ano anterior ao desenvolvimento da Especialização em Gestão 

Empreendedora, eu havia constituído um grupo de prestadores de serviços 

com estas características para a construção de outros cursos. Desta forma, em 

2008 fiz uma nova proposta de trabalho para o grupo, que foi aceita por três 

profissionais especializados na proposição de mídias para o ensino superior. 

Cada um possuía uma especialidade que contribuía para o enriquecimento do 

trabalho. Um com foco nas tipologias midiáticas digitais, outro em material 

                                                 
52 Onde está escrito design instrucional, leia-se design educacional. 



 168 

impresso e outro com um olhar educacional para a criação de mídias; além do 

designer educacional interno que possuía um perfil pedagógico e de 

organização, o que permitiu que ele me auxiliasse no acompanhamento das 

entregas das produções dos profissionais externos contratados.  

Entretanto, esta mesma experiência do ano anterior havia explicitado 

que ainda era necessário um designer educacional voltado para o alinhamento 

das atividades propostas pelos professores-autores em relação à orientação do 

projeto pedagógico, aos objetivos de aprendizagem traçados por eles e às 

ferramentas disponíveis no ambiente virtual. Segue a descrição das atividades 

no contrato para este profissional: 

 

1. Desenvolvimento de atividades para as disciplinas, conforme orientação do 
design instrucional;  
2. Revisão e complementação dos roteiros produzidos, após análise feita pelo 
Núcleo de Educação a Distância do Senac São Paulo;  
3. Participação em reuniões no Núcleo de Educação a Distância para 
orientação para o desenvolvimento do serviço. 
Fonte: Arquivo de solicitação para elaboração de contrato – Designer 
educacional atividades. 

 

Desta forma, ao final foram definidos 5 (cinco) designers educacionais: 4 

(quatro) mais voltados para as mídias educacionais e 1 (um) especializado em 

propostas educacionais para atividades de cursos a distância. A diversidade de 

especialidades dos designers educacionais permitiu uma intensa troca de 

ideias na proposição de materiais didáticos diversificados: de um lado os textos 

em formato digital, de outro os materiais multimídia, ambos precisando ter um 

sentido educacional comum. A discussão destes aspectos foi promovida nas 

reuniões periódicas que mantínhamos. De minha parte, além de incitar a 

equipe a expressar suas ideias diante do desafio relativo à separação entre o 

material textual e os recursos didáticos multimídia, também fazia parte do meu 

papel retomar o projeto pedagógico do curso, que deveria ser o direcionador 

das proposições dos designers educacionais.  

Em referência à contratação dos profissionais para o desenho 

educacional do curso, analiso, por um lado, que o número de horas produzidas 

e o tempo de entrega, diante da falta de profissionais na equipe pedagógica 

interna, foram decisivos para a contratação de prestadores de serviço; por 
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outro lado, a consideração às necessidades pedagógicas e midiáticas do curso 

foi decisiva para a escolha daqueles profissionais específicos. Logo, tanto as 

condições institucionais como as necessidades do curso definiram a prática da 

gestão na constituição da equipe permanente. Conforme Silva (2009) a 

composição da equipe deve compreender o perfil do curso, dos alunos, dos 

professores e o contexto onde ele ocorrerá. 

Sem entrar no mérito de analisar o resultado do trabalho desenvolvido, é 

importante mencionar que um dos principais desafios da prática da gestão do 

desenvolvimento deste curso estava ligado à formação dos profissionais 

envolvidos, seja dos professores-autores que ainda traziam uma visão muito 

forte do presencial e de uma dinâmica conteudista das atividades, ou mesmo 

dos designers educacionais que tinham um foco maior na proposição de mídias 

do que no desenho de aprendizagem. Mesmo o designer educacional, voltado 

para o alinhamento geral das atividades, por vezes apresentava dificuldade em 

orientar os professores-autores por não estar apropriado das questões 

formativas concernentes à área de gestão empreendedora.  

Reconheço, ao mesmo tempo, que a falta de uma formação minha para 

a proposição de dinâmicas de desenvolvimento afastadas de uma visão que 

partisse do conteúdo foi outro desafio naquele momento. Mesmo tendo 

consciência desta necessidade, na época eu não conseguia encontrar formas 

diferenciadas para esta realização, como as que acontecem atualmente. 

Assim, entendo que ainda há muitos passos a serem dados na formação dos 

profissionais de educação a distância, principalmente quando se trata de uma 

abordagem que visa o desenvolvimento de competências, por meio de 

propostas que compreendem a participação do aluno como um sujeito ativo, 

em situações de aprendizagem compostas, também, por recursos didáticos em 

diferentes linguagens. O que aprendi, sobre a prática da gestão do 

desenvolvimento de cursos a distância nesta perspectiva, é resultado das 

experiências vivenciadas e da reflexão junto à equipe que coordeno projeto 

após projeto. 

Além da equipe especializada em EAD, também era necessário definir a 

equipe de profissionais especialistas na área do conhecimento. Como se trata 

de uma contratação da especialidade do curso, o responsável por ela era a 
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área demandante, uma vez que o TAE não centralizava todas as ações deste 

desenvolvimento. Desta forma, naquele momento atuei como orientadora 

quanto à contratação dos profissionais que desenvolveriam o conteúdo e as 

atividades. Os especialistas que trabalharam no desenvolvimento do projeto 

pedagógico indicaram os professores-autores, todos docentes do ensino 

superior e com experiência de mercado nas áreas que compõem a gestão 

empreendedora. Além dos quesitos relacionados ao conhecimento da área, 

também orientei sobre a possibilidade dos professores-autores já terem 

passado por alguma experiência com educação a distância. Segue a descrição 

das atividades dos professores-autores no contrato. 

 

1. Desenvolver o Plano de Ensino da Disciplina, conforme o padrão Senac 
São Paulo; 2.  Desenvolvimento de texto conceitual da disciplina "XYZ" 
contendo 40 laudas (de 1400 toques cada uma); indicação de imagens, 
ilustrações, apresentações PPT, sites de referência, vídeos, outros recursos; 
apresentação de situações reais na área do conteúdo escrito; e a sugestão de 
atividades e de textos complementares; 3. Revisão e complementação dos 
textos produzidos, após análise feita pelo Núcleo de Educação a Distância do 
Senac São Paulo; 4. Participação em reuniões no Núcleo de Educação a 
Distância para orientação para o desenvolvimento do serviço. 
Fonte: Arquivo de solicitação para elaboração de contrato – Professores-autores. 

 

Mesmo com a especificidade da modalidade, ter experiência em EAD 

não era um critério de exclusão devido à falta de professores especializados na 

construção de materiais para educação a distância naquela época, o que 

também exigia um maior cuidado no acompanhamento da equipe de designers 

educacionais em alusão ao desenho pedagógico proposto pelos docentes, pois 

era onde mais demonstravam dificuldades, conforme também aponta Coutinho 

(2009). A falta de experiência e de formação na elaboração de materiais por 

parte dos professores-autores foi mais uma das situações que me motivaram a 

contratar um designer educacional especializado em dinâmicas pedagógicas 

para educação a distância. Como mencionado anteriormente, a falta de 

formação específica dos profissionais em EAD foi um dos limites encontrados 

no momento da composição da equipe, diante disto, busquei alternativas que 

ajudassem a minimizar possíveis problemas advindos desta situação. 

Além dos professores-autores também solicitei um coordenador de 

conteúdo, que alinhasse as propostas do grupo tanto com o projeto 
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pedagógico, como com as propostas entre si, de forma que não faltassem ou 

se repetissem conceitos ou práticas no conjunto das disciplinas. Segue abaixo 

a descrição das atividades que demonstram sua função prevista na equipe.  

 

a) Adequação do projeto pedagógico do curso, conforme especificações do 
Senac São Paulo; 
b) Indicação de professores-autores para contratação pelo Senac São Paulo; 
c) Orientação e acompanhamento da construção dos planos de ensino, 
articulando unidades, temas e conteúdos entre diferentes disciplinas; 
d) Acompanhamento da construção do conteúdo e respectiva validação no 
que diz respeito ao conhecimento das áreas específicas; 
e) Reuniões periódicas com professores-conteudistas e equipe NEAD;  
f) Realizar a articulação com professores-autores quando solicitado pelo 
NEAD para diversos assuntos: direitos autorais, cumprimento de cronograma, 
qualidade do texto desenvolvido, entre outros. 
Fonte: Arquivo de solicitação para elaboração de contrato – Coordenador de 
conteúdo. 

 

O critério de seleção do coordenador de conteúdo era ele fazer parte do 

grupo de especialistas envolvidos na elaboração do projeto pedagógico do 

curso, pois este documento seria o orientador do trabalho de produção dos 

materiais.  Seu desafio era alinhar conceitualmente as disciplinas, de forma que 

o curso tivesse um desenho de conteúdos e de atividades que propiciassem 

materializar a concepção de formação em gestão empreendedora, a 

metodologia descrita, o perfil do egresso, os conteúdos, entre outros quesitos 

orientados pelo projeto pedagógico. Este foi um papel fundamental no 

desenvolvimento do curso, principalmente por tratar-se de uma pós-graduação, 

que envolveu diferentes especialistas para sua composição, pois este 

profissional tinha uma visão do todo concernente à formação que se propunha 

no projeto pedagógico.  Compreendo que a orientação formativa do curso não 

é de responsabilidade dos especialistas em educação a distância, mas sim dos 

especialistas na área de conhecimento do curso. Foi com base neste princípio 

que orientei, e continuo orientando, a inclusão do coordenador de conteúdo, ou 

coordenador de especialistas de área, como denomino atualmente, na 

composição da equipe de desenvolvimento dos materiais. 

Ao final do trabalho de composição da equipe móvel, eu dispunha de 11 

(onze) professores-autores para construírem 15 (quinze) disciplinas e 1 (um) 

coordenador de conteúdo. Além da equipe permanente e móvel, também foi 

agregada ao processo de desenvolvimento a coordenação acadêmica de EAD, 
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responsável pela operacionalização das pós-graduações a distância, para que 

contribuísse com sua experiência para as definições que poderiam impactar na 

oferta do curso. Abaixo seguem as pautas das reuniões das quais houve 

participação direta da coordenação acadêmica de EAD, responsável pelas 

questões operacionais de pós-graduação a distância na instituição. 

 

Quadro 13 – Pautas das reuniões com a participação da coordenação acadêmica de EAD. 

Pauta Participantes Data 

Discussão sobre as orientações de atividades do 
curso 

Designer educacional – 
atividades e 
coordenador acadêmico 
EAD. 

06/10/2008 

Acompanhamento do trabalho entre DEs e 
professores-autores 

Designers educacionais, 
coordenador de 
produção e coordenador 
acadêmico EAD.  

13/10/2008 

Apresentação da nova proposta de roteiro para os 
designers educacionais externos 

Designers educacionais, 
coordenador de 
produção e coordenador 
acadêmico EAD.  

06/11/2008 

Análise da primeira proposta de roteiro realizada 
pelos designers educacionais 

Designers educacionais, 
coordenador de 
produção e coordenador 
acadêmico EAD. 

08/12/2008 
e 
18/12/2008 

Análise das propostas de atividades Designer educacional 
interno e de atividades e 
coordenador acadêmico 
EAD.  

15/12/2008 
e 
08/01/2009 

Fonte: Agenda de reuniões. 

 

A participação da coordenação acadêmica de EAD era de fundamental 

importância para que pudéssemos abarcar aspectos como o retorno dos alunos 

sobre suas necessidades de material que possibilitasse impressão, bem como 

o feedback dos professores sobre a necessidade de terem mais flexibilidade na 

proposição de atividades durante a mediação com a turma. Nos cursos de pós-

graduação desenvolvidos no ano de 2007, ainda não tínhamos 

institucionalmente a referência da prática da oferta de cursos, pois o 

credenciamento do Centro Universitário Senac para educação a distância 

ocorreu somente em janeiro de 2008, como já mencionado. Foi a partir da 

oferta dos cursos em maio de 2008 que passei a considerar, inclusive na 

Especialização em Gestão Empreendedora, quesitos como o sistema 
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acadêmico, que impactava diretamente na proposta de operacionalização dos 

cursos, assim como a quantidade e a dinâmica das atividades propostas, de 

forma que o ‘quanto’ e o ‘como’ estivessem alinhados às necessidades de 

formação e às possibilidades de participação dos alunos e de mediação dos 

professores. 

No levantamento realizado para esta pesquisa não apareceram dados 

relativos às áreas de produção multimídia e de tecnologias durante a 

composição da equipe. No primeiro caso, porque já era uma equipe completa 

no TAE; no segundo, porque a equipe tinha um papel voltado a infraestrutura 

que garantisse o funcionamento adequado do ambiente virtual, assim como 

para manter os demais profissionais do TAE informados a respeito de qualquer 

mudança de configuração de sistema que pudesse beneficiar o 

desenvolvimento de materiais multimídia ou mesmo restringi-los, tendo como 

critério as necessidades de acesso do aluno e do docente na seleção de 

mídias ou de tecnologias, conforme também aponta Moore e Kearsley (2007). 

As condições institucionais, a formação dos profissionais envolvidos, a 

consideração ao contexto onde o curso será operacionalizado, a quantidade de 

tempo disponível e os princípios de desenvolvimento de curso a distância 

foram elementos que influenciaram diretamente nas relações estabelecidas 

pela prática da gestão na composição da equipe de desenvolvimento de 

materiais. A seguir, analiso os dados referentes ao alinhamento e à 

dinamização do trabalho da equipe. 

 

6. Alinhamento e dinamização do trabalho da equipe 

 Os dados levantados revelaram ainda a coordenação do trabalho da 

equipe como uma categoria macro da prática da gestão de desenvolvimento de 

cursos a distância. Dela derivou relações referentes ao alinhamento do trabalho 

com a equipe e à dinâmica do seu funcionamento, como a realização de 

reuniões constantes, o uso das diretrizes como orientadoras do 

desenvolvimento, a definição do cronograma integrado e a dinamização do 

trabalho nas etapas. 
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Importante mencionar que neste item são considerados somente os 

dados referentes ao alinhamento e dinâmica da equipe nas etapas de 

conteúdo, roteiros, produção e montagem, uma vez que os dados relacionados 

ao planejamento do projeto pedagógico e ao desenho do curso já foram 

analisados anteriormente. Esta separação na análise justifica-se porque nas 

etapas iniciais a minha prática como gestora de desenvolvimento foi mais direta 

com a etapa em si, e nestas últimas ela foi caracterizada pela dinamização da 

equipe responsável por construir os conteúdos, roteirizar, produzir e montar os 

materiais. 

 

6.1. Alinhamento do trabalho com a equipe 

 Para o alinhamento do trabalho com a equipe destacam-se nos dados as 

reuniões periódicas, a definição de cronograma integrado entre as etapas e o 

uso das diretrizes como orientadoras do trabalho da equipe, como elementos 

que ajudaram a compor a minha prática na gestão do desenvolvimento do 

curso. 

 Quantos às reuniões periódicas, apresento a seguir o dado que revela 

as pautas das reuniões, os participantes e as datas em que ocorreram. 

 

Quadro 14 – Pautas das reuniões com a equipe. 

Pauta Participantes Data 

Validação das diretrizes de desenvolvimento do 
conteúdo, esclarecimento sobre o papel do 
coordenador de conteúdo e organização da reunião 
com professores-autores 

Coordenador de 
conteúdo, designer 
educacional interno e 
coordenador de 
produção. 

04/08/2008 

Apresentação do novo formato de desenvolvimento 
dos materiais, validação das diretrizes e 
esclarecimento sobre o papel do designer 
educacional. 

Designers educacionais e 
coordenador de 
produção. 

 

06/08/2008 

Apresentação do trabalho para os professores-
autores: projeto pedagógico, cronograma de 
trabalho, documentos orientadores para o 
desenvolvimento dos materiais, esclarecimento 
sobre o papel do professor-autor e dos demais 
participantes do processo – coordenador de 
conteúdo, designer educacional e coordenação de 
produção. 

Professores- autores, 
coordenador de conteúdo, 
designers educacionais e 
coordenador de 
produção. 

 

 

 

21/08/2008 
e 
26/08/2008 



 175 

Discussão sobre as orientações de atividades do 
curso 

Designer educacional – 
atividades e coordenador 
acadêmico EAD. 

06/10/2008 

Alinhamento do trabalho do Coordenador de 
Conteúdo 

Coordenador de 
conteúdo. 

10/10/2008 

Acompanhamento do trabalho entre DEs e 
professores-autores 

Designers educacionais, 
coordenador de produção 
e coordenador acadêmico 
EAD.  

13/10/20 

08 

Orientação para a organização das atividades Designers educacionais. 15/10/2008 

Alinhamento de trabalho com professor-autor Professor A, designer 
educacional responsável 
e coordenador de 
conteúdo. 

 

23/10/2008 

Definição da proposta de roteirização do curso Designer educacional 
interno e coordenador de 
produção.  

 

03/11/2008 

Apresentação da nova proposta de roteiro para os 
designers educacionais externos 

Designers educacionais, 
coordenador de produção 
e coordenador acadêmico 
EAD.  

06/11/2008 

Validação do template de navegação dos recursos Designer educacional 
interno e coordenador de 
produção. 

13/11/2008 

Análise da primeira proposta de roteiro realizada 
pelos designers educacionais 

Designers educacionais, 
coordenador de produção 
e coordenador acadêmico 
EAD. 

08/12/2008 
e 
18/12/2008 

Análise das propostas de atividades Designer educacional 
interno e de atividades e 
coordenador acadêmico 
EAD.  

15/12/2008 
e 
08/01/2009 

Fonte: Agenda de reuniões. 

 

Percebe-se no dado acima a realização de 13 (treze) reuniões num 

período de 5 (cinco) meses, seja para o alinhamento do trabalho com os 

profissionais, a validação das diretrizes ou a análise dos materiais 

desenvolvidos, envolvendo sempre que possível a equipe interna com a equipe 

externa,  a coordenação de produção multimídia e a coordenação acadêmica 

de curso, de modo que os materiais desenvolvidos pelos professores-autores e 

designers educacionais fossem exequíveis para a equipe de produção e 

alinhados com as condições de operação do curso. 
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Destas reuniões, parte delas realizei com o intuito de promover a 

validação de processos e apresentar o trabalho a ser realizado e outra de 

acompanhar e orientar o que vinha sendo desenvolvido pelos diferentes 

profissionais envolvidos. Dentre as reuniões de validação e apresentação, 

destaco as realizadas inicialmente com o coordenador de conteúdo, logo em 

seguida com os professores-autores e com a equipe de designers educacionais 

e coordenação de produção. Seguem abaixo as mensagens enviadas por mim 

articulando as reuniões. 

 

Vamos iniciar mais um desenvolvimento de pós graduação, agora chamada 
Gestão Empreendedora. 
É importante a participação de todos nesta reunião, quando faremos alguns 
combinados com o coordenador dos conteudistas. 
Fonte: E-mail enviado aos designers educacionais e coordenação de conteúdo. 

 

Vocês estão convidados a participarem da reunião preparatória para a 
construção do conteúdo da Pós-graduação Lato Sensu em Gestão 
Empreendedora, do Senac São Paulo. 
O [Coordenador de conteúdo] já iniciou os contatos com vocês. Amanhã nos 
reuniremos para um alinhamento inicial com a proposta do Senac e para 
tratarmos de questões contratuais. 
Aguardamos a presença de todos! 
Fonte: E-mail enviado aos professores-autores. 

 

Agora que os conteúdos estão terminando, precisamos nos reunir para 
alinharmos o entendimento sobre o DI do curso Gestão Empreendedora. 
Caso tenham algum problema com o dia e horário propostos, me avisem. 
Fonte: E-mail enviado aos designers educacionais e coordenação de produção. 

 

Na reunião com o coordenador de conteúdos, considerei importante a 

participação dos seus principais interlocutores, os designers educacionais, no 

acompanhamento do trabalho com os professores-autores. Eles fariam um 

feedback simultâneo a partir dos materiais entregues, mas o primeiro 

relacionado a validação conceitual e os segundos referente aos aspectos 

técnicos e didáticos. Entretanto, mesmo com a aproximação entre estes 

profissionais, por vezes havia algumas dúvidas de até onde um ou outro 

poderia interferir no trabalho dos autores. Na mensagem abaixo, precisei 

intermediar uma observação feita pelo coordenador de conteúdos em relação 

aos designers educacionais, pois ele havia conversado com alguns professores 

que apontaram estas alterações e sentiram-se incomodados. 
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Obrigada pelas observações. Em alguns casos a [designer educacional] vai 
enviar a vc o material para análise. 
Na verdade as DIs apontam sugestões de modificação, em geral para clarear 
o texto. 
De qq modo, vou conversar com elas para o devido cuidado ao mexerem no 
texto. 
Fonte: E-mail enviado ao coordenador de conteúdos. 

 

Por tratar-se de um texto com finalidade didática, cabia aos designers 

educacionais apontarem a necessidade de maior fluência no texto, que deveria 

ter referencial acadêmico devidamente identificado, conforme as regras da 

ABNT, ao mesmo tempo em que deveria ter uma escrita clara e coerente, 

adequada para o nível de alunos de pós-graduação. Para parte dos 

professores-autores esta era a primeira experiência de produção de materiais 

para EAD e dois deles demonstraram incômodo em relação às alterações 

propostas. Desta forma, coube a mim fazer a intermediação entre estes 

profissionais, esclarecendo os cuidados necessários à equipe de designers 

educacionais na interferência nos textos dos professores-autores, assim como 

ajudar o coordenador de conteúdos a realizar esta orientação aos que 

comentassem com ele um possível incômodo. Diante de uma situação que 

mostrou a dificuldade de entendimento do trabalho entre os profissionais 

envolvidos, revelou-se o papel mediador na minha prática na gestão do 

desenvolvimento do curso, buscando esclarecer os processos necessários à 

produção dos materiais didáticos. 

Sobre a reunião com os professores-autores, aquele era um importante 

momento para que eles conhecessem os designers educacionais e o 

coordenador de conteúdos, bem como para entenderem os papéis de ambos. 

Além disto, era neste encontro que eu apresentava o trabalho previsto, a 

organização do ambiente virtual de desenvolvimento e os materiais 

orientadores, cujo papel articulador analiso mais adiante. A seguir destaco a 

mensagem enviada a um dos professores-autores que não pode participar da 

reunião presencialmente, revelando as orientações dadas naquele momento. 
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Organizei um ambiente virtual com as orientações necessárias para 
desenvolvimento do conteúdo. 
Vc pode explorá-lo e em seguida, faço o alinhamento com vc por telefone. 
  
Vou fazer um resumo das entregas gerais para vc entender: 
  
1. Ainda esta semana 
Enviar pelo ambiente as definições temáticas da sua disciplina (para seis 
semanas de aula) 
  
2. Escrever um conteúdo de 54 laudas (total) para seis semanas de curso:  
Você precisa entregar periodicamente os textos de cada semana e distribuir 
as laudas da maneira que achar mais adequada em cada semana: 
08/set - texto da semana 1 
19/set - texto da semana 2 
29/set - semana 3 
10/out - semana 4 
20/out - semana 5 
31/out - semana 6 
  
Cada texto precisa ter introdução, desenvolvimento, conclusão, referências 
bibliográficas, uma situação prática que concretize o estudo do tema, 
sugestão de materiais complementares e sugestão de atividades. 
  
Durante este período de entregas, a [designer educacional interna] 
acompanhará o conteúdo q vc escrever, para tirar dúvidas ou dar dicas de 
escrita de um texto mais claro (se for o caso). A partir do seu texto validado 
ela fará a adequação para web. 
  
Acesse o ambiente www.blackboard.sp.senac.br 
Login: xyz@xyz.com.br 
Senha: xyz 
  
Acesse o Ambiente de Desenvolvimento - Gestão Empreendedora > menu 
Documentos > pasta Orientações NEAD. 
Nele você encontrará alguns documentos orientadores. Sugiro que vc os 
conheça e logo em seguida façamos uma reunião por telefone para fazermos 
o alinhamento. 
  
Meu telefone 0000-0000. 

 Fonte: E-mail enviado a professor-autor. 

 

Cabe aqui analisar a preocupação como gestora de organizar o 

processo de maneira que os 11 (onze) professores-autores tivessem o mesmo 

referencial para o desenvolvimento de seu trabalho, a partir das diretrizes 

traçadas, do cronograma proposto e do ambiente de entrega, todos já 

analisados anteriormente. No âmbito educacional e conceitual havia o projeto 

pedagógico para orientar o desenvolvimento dos materiais, mas era necessário 

também ter referências para a unidade de materiais e de organização das 

informações. Esta reunião também representava um momento de encontro 

entre a equipe envolvida, da qual participaram os professores-autores, a 

coordenação de conteúdos, a coordenação de produção multimídia e os 
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designers educacionais. Mesmo o professor-autor que não pode comparecer a 

reunião por residir em outro estado, orientei o uso de e-mail, telefone e outras 

ferramentas de comunicação instantânea, via texto ou voz, para aproximá-lo do 

designer educacional que o acompanharia. 

Além da preocupação com a proximidade entre os profissionais, também 

solicitei que os designers educacionais identificassem sua aproximação com as 

disciplinas do curso, uma vez que não eram formados na área de gestão 

empreendedora, mas precisariam compreender o contexto do curso para 

proporem tanto a melhoria do texto como os recursos multimidiáticos. Segue 

abaixo o registro da organização proposta. 

 

Fiz uma distribuição de disciplinas para vcs acompanharem. 
Vejam como ficou: 
  
1.       Empreendedorismo – 32h (DE1) 
  
2.       Empreendedorismo social – 12h 
Tipos e criação de empresas – 24h 
Capital de risco – 12h 
Plano de negócios – 32h 
Marketing e Inovação – 20h 
Total – 100h 
  
3.       Gestão estratégica – 32h 
Gestão de operações – 20h 
Internacionalização e inovação – 32h 
Motivação e RH – 20h 
Total – 104h 
  
4.       Contabilidade – 32h 
Gestão da Informação – 24 
Inovação tecnológica – 20h 
Finanças – 20h 
Total – 96h 
  
Gostaria q vcs me dissessem de qual bloco vão fazer o DI. Talvez vcs tenham 
identificação com alguma área, o que ajuda para vcs. 

 Fonte: E-mail enviado aos designers educacionais. 

 

Além de propiciar que os designers educacionais indicassem as áreas 

com as quais possuíam mais identificação, também precisei considerar alguns 

outros elementos, como: a designer educacional interna, por estar próxima a 

mim, iria me auxiliar no acompanhamento e validação das entregas dos demais 

designers envolvidos e seria também responsável pela disciplina que tinha um 

professor-autor externo, pois teria os recursos de comunicação necessários 
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para estabelecer o contato direto com ele; para os designers educacionais 

externos usei como critério de distribuição das disciplinas a proximidade de 

carga horária a ser desenvolvida em cada bloco, bem como o agrupamento de 

disciplinas que seriam desenvolvidas pelo mesmo professor-autor. 

Entendo que não basta ter parâmetros para o desenvolvimento do curso, 

pois os materiais são desenvolvidos por pessoas permeadas por 

conhecimentos, valores e interesses próprios, que interpretam e se colocam de 

maneiras diferentes diante desta situação de produção dos materiais. Desta 

forma, destaco o papel da gestão que exerci na busca do encontro, seja entre 

os profissionais que tinham interfaces próximas no trabalho a ser realizado, 

seja entre eles e seu objeto de trabalho; e os elementos que influenciaram a 

minha decisão para organizar a equipe de designers educacionais. 

Além das reuniões de apresentação e validação, também promovi 

reuniões de acompanhamento e orientação do trabalho realizado pelos 

designers educacionais. Uma das reuniões foi promovida para que eu 

acompanhasse o desenvolvimento dos textos pelos professores-autores e sua 

relação com os designers educacionais. Segue abaixo a mensagem enviada. 

 

Precisei alterar a data da nossa reunião para o dia 16, às 15h, td bem? 
Para adiantar um pouco, gostaria q vcs me dessem um feedback, por email, 
do andamento do trabalho de cada professor. A [designer educacional X] não 
precisa... ela já me enviou. 
Com este feedback fica mais fácil eu fazer alguns encaminhamentos antes da 
nossa reunião. 
Outra coisa que gostaria que considerassem... os professores estão fazendo 
um texto que contribui para a construção dos ‘cenários’? Pergunto isto até 
para q vcs se atentem e não se enrolem mais para frente. 
Fonte: E-mail para designers educacionais. 

 

Era importante a identificação rápida de possíveis dificuldades que se 

mostrassem logo no início, principalmente as relativas ao não entendimento 

das características de um texto adequado para alunos de pós-graduação, ou 

mesmo atraso nas entregas. O dado mostra ainda a preocupação em conhecer 

a situação antes do encontro, como forma de inteirar-se e já buscar alternativas 

para a solução de possíveis dificuldades. Diante da distância física entre mim e 

a maior parte da equipe envolvida, precisei buscar formas para estar próxima 

do trabalho realizado, seja por meio das reuniões promovidas, mas também 
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pela constante solicitação de esclarecimentos via e-mail para acompanhar o 

processo e interferir quando necessário. 

Do conjunto de reuniões, destaco ainda a realizada para orientar os 

designers educacionais sobre a proposta de separação dos materiais 

multimídia dos textos, o que na época gerou um desconforto na equipe. 

Seguem abaixo as mensagens enviadas para marcar o encontro. 

 

Agora que os conteúdos estão terminando, precisamos nos reunir para 
alinharmos o entendimento sobre o DI do curso Gestão Empreendedora. 
Caso tenham algum problema com o dia e horário propostos, me avisem. 
Fonte: E-mail enviado para os designers educacionais e coordenação de 
produção multimídia. 

 

Então fica marcada para o dia 27 a apresentação do DI de uma unidade. 
Deixei o modelo anexado no ambiente AMBIENTE DIS - GESTÃO 
EMPREENDEDORA (NEAD1252008), > Disciplinas > Documentos 
orientadores NEAD. 
Vcs podem fazer em modelo de PPT, para facilitar a apresentação, ok? 
Assim fazemos os ajustes que forem necessários mediante esta nova 
proposta. 
Um bjo a vcs e obrigada pelas trocas de idéias (sempre muito ricas )! 
Fonte: E-mail enviado para os designers educacionais, coordenação de 
produção multimídia e coordenação acadêmica de EAD. 

 

Nesta reunião participaram ainda a coordenação de produção 

multimídia, que apresentou o template de navegação do curso, e a 

coordenação acadêmica de EAD, que trouxe contribuições importantes do 

ponto de vista dos alunos sobre a necessidade de disponibilizar os textos e os 

materiais multimídia separadamente, como já mencionado em análise anterior.  

Para que a orientação fosse mais direcionada, solicitei que os designers 

educacionais levassem uma unidade desenvolvida a partir do que haviam 

entendido sobre as informações de roteirização fornecidas em outro momento. 

Assim, eu teria um material concreto que subsidiaria as orientações para a 

equipe. Interessante foi notar que houve diferentes entendimentos sobre a 

proposta, um focou mais no material textual, outro nos materiais multimídia e 

outro na organização dos recursos entre si. Por fim, estas percepções diversas 

contribuíram para um novo direcionamento do trabalho uns dos outros. 

A necessidade de dar unidade à proposta de roteirização do curso foi um 

elemento importante no papel orientador da gestão, que buscou alternativas 
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para a concretização do entendimento da equipe envolvida com o objetivo de 

obter subsídios para redirecionar o trabalho. 

O conjunto de reuniões realizadas contava principalmente com a equipe 

de designers educacionais, que naquela situação eram a principal ponte entre 

mim, os professores-autores e o coordenador de conteúdo. Qualquer problema 

que fosse identificado nesta relação, eu entrava em contato com o coordenador 

de conteúdo para que ele realizasse reuniões com os professores-autores 

sobre problemas conceituais nos textos, ou para articular reuniões conjuntas; 

como aconteceu com um dos professores, com quem alinhamos novamente o 

trabalho a propósito dos conceitos definidos, da ementa da disciplina e da 

estrutura dos textos que estava produzindo. 

A partir do ano de 2009, a equipe interna de designers educacionais 

começou a ser composta e incorporada à continuidade do desenvolvimento 

deste curso, o que me permitiu marcar reuniões semanais com ela ou mesmo 

trocarmos ideias sempre que necessário em relação às entregas de roteiro e 

produção, às subetapas de qualidade até a entrega final do curso, em 

dezembro do mesmo ano. Abaixo segue o convite para a equipe, agendando 

as reuniões semanais até junho, mas se tornaram permanentes desde então. 

 

-----Compromisso original----- 
De: LIGIA CRISTINA BADA RUBIM 
Enviada em: segunda-feira, 5 de janeiro de 2009 10:34 
Para: [Equipe interna designer educacional] 
Assunto: Reunião equipe Ensino Superior 
Quando: Ocorre a cada segunda-feira em vigor de 5/1/2009 a 29/6/2009 de 
10:00 às 10:30 (GMT-03:00) Brasília. 
Onde: TAE 
Fonte: E-mail para equipe interna de designers educacionais agendando 
reunião semanal.  

 

Durante as reuniões periódicas, também foram usadas como 

instrumentos para o alinhamento do trabalho da equipe as diretrizes de 

desenvolvimento do curso. Como se tratava de uma pós-graduação, que 

envolvia muitos profissionais na sua construção, alguns cuidados eram 

necessários para que todo o curso estivesse alinhado. Essas diretrizes eram 

apresentadas nas reuniões que marcavam o início de alguma etapa, como as 

diretrizes de definição temática (Anexo 1) e de construção dos conteúdos 
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(Anexo 2), voltadas para a orientação dos professores-autores; as diretrizes 

para a roteirização dos materiais (Anexo 3), direcionada aos designers 

educacionais; e as diretrizes de organização do ambiente virtual (Anexo 4), 

voltadas para os profissionais da produção que subiam o material no sistema. 

Destaco para análise o instrumento de Definição Temática usado como 

orientador do trabalho dos professores-autores, do coordenador de conteúdo e 

dos designers educacionais. Segue abaixo o modelo do documento. 

 

Quadro 15 – Modelo de definição temática das disciplinas. 

DEFINIÇÃO TEMÁTICA DA DISCIPLINA 
 
Disciplina:  
Objetivo geral da disciplina: 
Professor-autor: 
 
Temas Objetivos específicos Subtemas 

Tema 1: [inserir título do 
tema] 

[descrever objetivo de cada 
tema] 

• [inserir título dos Subtemas] 

• x 

Tema 2:  • x 

• x 

Fonte: Arquivo de definição temática. 

 

A partir deste instrumento todos os professores-autores deveriam fazer o 

planejamento temático de sua disciplina para que o coordenador de conteúdo 

pudesse validar a sua pertinência em relação às ementas, bem como dos 

objetivos de aprendizagem, conforme os objetivos de formação traçados no 

projeto pedagógico. Como eram 15 (quinze) disciplinas, muitas das quais 

possuíam interfaces próximas, era necessário um instrumento que permitisse 

esse mapeamento prévio, pois poderia haver a repetição ou falta de algum 

tema importante para a formação do aluno na área. Esta definição temática 

também era usada como base para a análise dos textos pelos designers 

educacionais. Caso houvesse algum tipo de diferença entre o planejado e o 

texto, o designer educacional era orientado a questionar o professor-autor para 

que esclarecesse se havia acontecido algum engano ou se durante sua criação 

ele havia mudado a ordem ou os próprios temas. No primeiro caso, o professor 

era orientado a refazer o texto e, no segundo caso, o designer educacional 

deveria atualizar a tabela de definição temática. Como pode ser notado, este 
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documento produzido pelo professor-autor também orientava o seu próprio 

trabalho de desenvolvimento dos textos posteriormente, sendo um 

direcionador, mas com abertura para que houvesse a mudança necessária 

durante a construção do conteúdo e atividades. 

Por fim, ainda destaca-se na minha prática a proposição de um 

cronograma integrado entre as etapas, visando alinhar o tempo de criação da 

equipe e o tempo da entrega do curso. Como havia uma organização 

sequencial para que o curso fosse produzido, foi necessário traçar um 

cronograma para que todos os envolvidos pudessem organizar-se dentro do 

tempo definido. Na análise dos dados relativos à adoção das etapas de 

desenvolvimento para a organização da produção dos materiais, apresentei o 

cronograma macro integrado por etapa e semestre. Aqui apresento a definição 

mais específica da entrega da etapa de roteirização, conforme segue. 

 

No final do ano passado conversei com cada uma de vcs, mas acabei não 
oficializando por e-mail. A entrega dos DIs da pós Gestão Empreendedora 
deverá ocorrer em janeiro e fevereiro. 
  
1ª entrega: 31 de janeiro 
2ª entrega: 28 de fevereiro 
  
Se tiverem material pronto e já quiserem entregar, postem no ambiente de DI 
do Gestão Empreendedora e avisem ao Ass1. 
Vejam a sequência de oferta das disciplinas, assim vcs dão preferência às do 
primeiro semestre para entrega em janeiro. 
[...] 

 Fonte: E-mail enviado aos designers educacionais. 

 

 A relação com a etapa posterior ficou mais clara no dado a seguir, 

quando questionei a equipe de designers educacionais sobre o atraso na 

entrega dos roteiros, explicitando que esta atitude refletiria no tempo da 

produção dos recursos multimídia.  

 

Estamos no aguardo das entregas dos DIs da pós Gestão Empreendedora. 
O [coordenador de produção] organizou a equipe dele para receber os 
materiais até dia 15/fev, qndo voltariam da revisão de texto por uma editora. 
Sei q todas estão sobrecarregadas, mas a data do dia 31 foi aprovada e 
esperava pelo menos o DI de algumas disciplinas para o [coordenador de 
produção] iniciar a produção. 
Qq problema, nos avise para que possamos reorganizar um cronograma 
possível para vcs, mas que não sobrecarregue a produção mais adiante. 
Fonte: E-mail enviado aos designers educacionais. 
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Este cuidado com a entrega dos materiais nas datas previstas foi uma 

constante durante todo o desenvolvimento, usando o cronograma de entrega 

apresentado também no item de adoção das etapas de desenvolvimento como 

instrumento de gestão. Esta coordenação da equipe exigiu um olhar atento à 

dinâmica do trabalho que estavam realizando.  

Analiso que a realização de reuniões, o uso dos documentos 

orientadores e o desenho de um cronograma integrado entre as etapas 

visavam promover a articulação do trabalho dos professores-autores, do 

coordenador de conteúdo, dos designers educacionais e da equipe de 

produção multimídia. Como pode ser visto nos últimos dois blocos de dados, as 

conversas individuais, a abordagem coletiva para o compromisso com as datas 

de entrega e a abertura para ajudar a enfrentar algum possível problema 

revelaram a prática articuladora da gestão. Busquei, desta forma, oferecer 

condições para que a corresponsabilização pelo processo e pelo resultado do 

trabalho (CERNY, 2009) ocorresse entre os profissionais no desenvolvimento 

do curso. 

A seguir apresento a análise da dinamização realizada na prática da 

gestão do desenvolvimento do curso. 

 

6.2. Dinamização do trabalho da equipe 

 Os dados levantados mostram ainda a minha prática de gestão na 

dinamização do trabalho da equipe durante o desenvolvimento dos materiais. 

Destacam-se nesta relação elementos como o cuidado com o ritmo dos 

feedbacks, o trabalho entre o designer educacional e o coordenador de 

conteúdo e, ainda, a indicação de início de uma nova etapa para que a equipe 

se organizasse no tempo. 

 Num trabalho que envolve muitas pessoas, cuja produção final depende 

da relação entre elas, na prática da gestão mostrou-se o acompanhamento do 

trabalho realizado como uma necessidade para alertar sobre o ritmo 

estabelecido pela equipe. Abaixo apresento um quadro do modo como a 

equipe foi organizada para este trabalho.  
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Quadro 16 – Organização da equipe conforme as etapas de desenvolvimento 

ETAPA RESPONSÁVEIS COLABORADORES 

Conteúdo Professores-autores Designers educacionais e 
coordenador de área. 

Roteiros  Designers educacionais Produção multimídia e 
revisão de texto. 

Produção Produção multimídia Designers educacionais. 

Montagem Designers educacionais e 
produção multimídia. 

 

 Fonte: Autoria própria. 

 

 No caso do desenvolvimento da Especialização em Gestão 

Empreendedora, a maior parte do trabalho foi realizada a distância entre os 

profissionais nas diferentes etapas. Era necessário ficar atenta ao movimento 

da equipe. Destaco a seguir um dado no qual alerto os designers educacionais 

sobre a importância de realizarem o feedback a respeito dos textos produzidos 

pelos professores-autores, a partir do qual revela-se também em minha ação o 

acompanhamento, a organização e a clareza no cumprimento dos objetivos, 

das atividades e do cronograma.  

 

Hoje solicitei ao [assistente de gestão] para fazer um levantamento da entrega 
dos professores no ambiente virtual. 
 
Vi que a maior parte está em dia com as entregas. Até nossa última reunião 
os professores que tinham problemas eram: [professores a, b, c].. 
Os demais estão ok, mas senti falta do retorno de vcs a estes professores.  
Alguns já estão com toda a produção entregue e com poucos retornos. 
 
Vcs estão fazendo a intermediação por fora do ambiente? Se for isto, peço 
que insiram os arquivos no Black. 
 
Caso vcs não tenham dado o retorno aos professores, solicito que isto seja 
feito com urgência, mesmo que seja para dizer que está tudo ok. 
 
Como falei na semana passada, este ‘silêncio’ causa mal estar e pode, mais 
tarde, revelar a necessidade de retorno da produção por parte do professor. 
Alguns deles o contrato já termina daqui há dez dias. Outros na próxima sexta 
feira. 
 
[Designer educacional – atividade], vc conseguiu marcar as reuniões com os 
professores sobre as atividades? Me mantenha informada. 
Enfim, conto com a colaboração de vcs! 
Fonte: E-mail enviado aos designers educacionais. 
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 Como este trabalho era realizado majoritariamente a distância, era 

importante manter um contato, nem mesmo se fosse para dizer que estava 

tudo certo. Minha preocupação naquele momento era com uma possível falta 

de revisão do material, que poderia gerar um retrabalho mais adiante para os 

professores-autores, comprometendo o ritmo de desenvolvimento do curso; e 

mesmo com uma questão prática de tempo de contratação, pois eles não 

poderiam continuar o trabalho fora do tempo estipulado. 

 Outra prática revelada foi a minha presença na organização do trabalho 

entre o coordenador de conteúdos e os designers educacionais, nos textos 

produzidos pelos professores-autores, pois estes deveriam receber o feedback 

integrado quanto a qualidade conceitual e prática do texto, bem como dos 

aspectos técnicos relativos ao padrão orientado, clareza e coerência textual e a 

referência correta aos autores usados como base.  

 

Então, nos avise qndo vc for conversar com o [professor A], para que logo em 
seguida a [designer educacional B] faça uma reunião com ele Tb. 
Assim, alinhamos a questão conceitual e de texto antes que ele dê 
continuidade. 
Fonte: E-mail enviado à coordenação de conteúdo. 

 

O [Coordenador de conteúdo]  já conversou com o [professor A]. Desta forma, 
vc já pode marcar a reunião com ele aqui no NEAD. 
Vc consegue fazer no início da próxima semana? 
Fonte: E-mail enviado ao designer educacional B, responsável pelo professor A. 

 

Para finalizar, a ação gestora para a dinâmica do trabalho da equipe 

revelou-se também nos momentos em que deveriam começar o trabalho das 

etapas de desenvolvimento. Abaixo destaco um dado que apresenta minha 

ação de avisar o coordenador de produção sobre a necessidade de iniciar a 

etapa de produção do curso, quando a equipe de multimídia faria a 

programação dos recursos a partir dos roteiros. 

 

Você pode iniciar o processo de produção da Pós em Gestão Empreendedora 
por favor? Vou liberando os temas após revisar ok? 
Podemos começar pela disciplina de Empreendedorismo - Tema 1 [endereço 
do servidor]. 
O arquivo base é o roteiro em PPT e na pasta ARQs é o local onde estão os 
outros arquivos. 
Fonte: E-mail enviado à coordenação de conteúdo. 
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Esta ação ocorreu durante todo o desenvolvimento, não só no início das 

etapas, como também nas subetapas. Cada profissional tinha a visão 

específica do seu trabalho, cabia a mim, ter a visão do todo e ajudar a dar ritmo 

para a equipe. 

Durante o levantamento de referências para o trabalho de articulação e 

dinamização da equipe, não encontrei na literatura de educação a distância 

publicações sobre estas questões de ordem prática que fazem parte da gestão 

do desenvolvimento de cursos. O trabalho de articulação e dinamização da 

equipe de produção dos materiais é o mais longo na atuação do gestor, 

estando sob sua responsabilidade a qualidade da entrega final do curso. Como 

o resultado de um trabalho representa também o reflexo do processo, que 

neste caso envolve muitos profissionais, com diferentes especialidades e em 

diversas etapas, o papel do gestor na articulação e dinamização da equipe é de 

fundamental importância, sendo necessário em sua formação o conhecimento 

sobre gestão de equipes de desenvolvimento em educação a distância. 

Ao final desta análise, sintetizo que os elementos que emergiram das 

categorias e que influenciaram a prática da gestão do desenvolvimento de 

curso a distância estão ligados: 

• aos valores de gestão, como a valorização da participação da equipe na 

definição das etapas de desenvolvimento e o sentido de 

corresponsabilização para o alinhamento do trabalho da equipe;  

• ao contexto institucional, tanto no que diz respeito a restrições, como as 

relativas ao trabalho com uma equipe terceirizada inicialmente, assim 

como suas possibilidades, com a abertura necessária para revermos os 

processos inicialmente estabelecidos;  

• aos conhecimentos que permearam minha prática de forma explícita ou 

mesmo intuitiva, como no caso do alinhamento e dinamização do 

trabalho da equipe e do uso das etapas como orientador da gestão;  

• às características do nível de ensino do curso, considerando sua 

complexidade, bem como a normatização institucional, a legislação e as 

referências estabelecidas pelo MEC;  
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• à relação entre o tempo de entrega e o tempo de desenvolvimento do 

curso, no estabelecimento de etapas e na organização do trabalho, 

como forma de buscar alternativas para harmonizá-los;  

• às características dos profissionais envolvidos, suas contribuições 

devido aos diversos olhares que cada um trouxe e, ao mesmo tempo, a 

fragilidade de sua formação numa perspectiva mais abrangente;  

• à relação entre minhas concepções e a prática, que nem sempre se 

mostrou coerente, como na ocasião de definir as etapas de 

desenvolvimento;  

• ao desconhecido, seja pela minha formação que se deu primordialmente 

a partir da experiência, de muitas leituras, de trocas de ideias e da 

reconstrução da prática junto da equipe, e para o qual busquei construir 

caminhos próprios. 

A seguir, faço as considerações finais da pesquisa, retomando os 

objetivos da investigação, as crenças explicitadas a princípio, os resultados 

mediante a análise dos dados e sua relação com as teorias que embasam a 

gestão do desenvolvimento de cursos, assim como o desafio de realizar uma 

pesquisa sobre a própria prática. 
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Considerações Finais 
 

 

Como mencionado no início da tese, esta pesquisa foi motivada pelos 

questionamentos sobre a prática da gestão do desenvolvimento de cursos a 

distância, advindos de experiências profissionais significativas e para as quais 

os poucos referenciais existentes satisfaziam em parte a minha inquietação. Se 

por um lado o mapeamento dos processos de desenvolvimento ajudava a 

esclarecer as etapas ou fluxos de trabalho, por outro deixava em aberto o 

modo como eles se constituíam no dia a dia da gestão. 

Com base nisto, propus-me a realizar esta pesquisa, orientada pela 

seguinte questão: como se constitui a dinâmica da gestão do desenvolvimento 

de um curso de pós-graduação a distância? Seu objetivo foi investigar as 

relações que emergem da prática da gestão dos processos de 

desenvolvimento de cursos a distância, considerando os diferentes elementos 

que influenciam esta dinâmica.  

A princípio, pautada nas experiências vivenciadas no Projeto Gestão 

Escolar e Tecnologias, da PUC-SP, e no Senac São Paulo, este último usado 

como cenário da tese, eu entendia que os modelos de processos sugeridos 

para a gestão de desenvolvimento de cursos eram uma referência a ser 

reconsiderada no âmbito da prática dos profissionais envolvidos, seus 

conhecimentos e valores, assim como do contexto de atuação. 

Realizada a investigação, a análise dos dados mostrou que a prática da 

gestão dos processos de desenvolvimento de cursos é constituída por 

aspectos como a definição das etapas de desenvolvimento, a adoção das 

etapas como orientadoras da gestão, a participação na elaboração do projeto 

pedagógico do curso, o planejamento das diretrizes de desenvolvimento dos 

materiais didáticos, a composição da equipe e alinhamento e dinamização do 

trabalho da equipe; cuja dinâmica foi composta por elementos ligados aos 

valores de gestão, ao contexto institucional, aos conhecimentos que 

permearam minha prática, de forma explícita ou mesmo intuitiva, às 

características do nível de ensino do curso, à relação entre o tempo de entrega 
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e o tempo de desenvolvimento, às características dos profissionais envolvidos, 

à relação entre minhas concepções e a prática, e até mesmo ao desconhecido. 

Durante a análise dos dados, ficou explícita a importância do 

estabelecimento de etapas para a gestão, pois elas ajudaram esclarecer os 

processos, estabelecer a dinâmica do desenvolvimento, organizar os materiais 

produzidos e criar instrumentos para acompanhar a construção do curso, 

entretanto, elas não dão conta de responder aos conhecimentos necessários 

para o planejamento do projeto pedagógico e das diretrizes dos materiais 

didáticos ou mesmo para realizar a constituição da equipe, alinhar e dinamizar 

o seu trabalho; assim como também não consideram os elementos que 

compõem sua prática, como as concepções que permeiam seu fazer, as 

condições institucionais que trazem possibilidades e limites para sua atuação, a 

formação da equipe envolvida em educação a distância voltada para propostas 

educacionais que visem a aprendizagem, a necessidade da construção de 

instrumentos que auxiliem a gestão dos processos e potencializem o seu papel 

formativo, a busca por equalizar o tempo de desenvolvimento e o tempo de 

criação, as condições de operacionalização do curso e a necessidade de 

construir referenciais que possibilitem o alinhamento e a dinamização dos 

profissionais envolvidos. 

Vale mencionar que a dinâmica revelada emergiu de um contexto muito 

específico: a gestão do desenvolvimento da Especialização em Gestão 

Empreendedora, do Senac São Paulo, cujo cenário foi investigado a partir de 

uma pesquisa sobre a minha própria prática. Como apresentado na concepção 

metodológica, a pesquisa sobre a própria prática não tem a intenção de 

oferecer respostas a um problema, mas de proporcionar novas formas de olhar 

o contexto ou mesmo evidenciar possibilidades de mudança na prática. Desta 

forma, não tenho a pretensão de generalizar o resultado para qualquer outra 

situação, nem mesmo de ser referência como modelo para outras práticas, mas 

evidenciar que a gestão dos processos de desenvolvimento de um curso a 

distância é composta por diversos aspectos influenciados por elementos de 

diferentes naturezas. Mesmo que as situações vivenciadas por diferentes 

gestores sejam semelhantes, cada um as experimenta de modos diferenciados, 
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seja pelos valores, pelas condições contextuais ou qualquer outro elemento 

que compõe a sua prática. 

Cabe ressaltar ainda o desafio de realizar uma pesquisa sobre a própria 

prática, uma vez que a mesma tem o profissional e o pesquisador imbricados 

num sujeito que possui papéis diferenciados. Fazer o afastamento necessário 

entre estes não foi tarefa simples. Por outro lado, a mesma metodologia 

permitiu o acesso a detalhes da prática que só seria possível se realizada 

desta forma, contribuindo para a explicitação das especificidades do contexto 

de atuação e para o meu desenvolvimento profissional. Da mesma forma que o 

vínculo com a prática é um dos critérios de qualidade da pesquisa da própria 

prática, por outro lado levantar dados que o evidenciem é algo muito 

desafiador. Durante a análise final, os dados possibilitaram revelar os 

acontecimentos da prática da gestão dos processos de desenvolvimento, 

entretanto, as relações e os elementos destacados só foram possíveis de 

serem revelados a partir da recuperação das minhas vivências. Outro ponto 

importante que destaco desta pesquisa foi o processo de sua construção. 

Lembro-me bem das muitas dúvidas que tive para traçar o caminho de 

investigação. Num determinado momento, decidi que eu iria olhar pura e 

simplesmente para a prática, sem preceitos a serem seguidos. Foi deste 

momento em diante que percebi as riquezas da prática realizada no processo 

de desenvolvimento da Especialização em Gestão Empreendedora, e para a 

qual busquei referenciais entre leituras, estudos de outros cursos e trocas de 

ideias que me ajudassem a compreendê-la e, num momento posterior, a 

superar as dificuldades que eu encontrava. Como já afirmei anteriormente, 

entendo a importância da proposição de modelos de desenvolvimento de 

cursos a distância, eles realmente ajudam a direcionar o trabalho do gestor, 

mas, como mostra também a análise dos dados, sua prática é permeada de 

muitos elementos que influenciam suas decisões e afetam, inclusive, o modo 

de construir os cursos.  

Ao retomar o caminho percorrido durante a realização desta pesquisa, 

destaco um dos aprendizados construídos sobre a prática da gestão. O mais 

marcante deles foi a dificuldade inicial de encontrar formas para materializar 

minhas concepções no desenvolvimento do curso. Mesmo que minhas 
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concepções apontassem para uma abordagem sistêmica, com uma visão mais 

abrangente sobre os processos de ensino e de aprendizagem, na prática eu 

ainda demonstrava uma valorização do conteúdo como o ponto de partida das 

ações de construção dos materiais. No decorrer do processo de reflexão sobre 

o resultado deste trabalho que percebi as dificuldades decorrentes de tal 

modelo, dentre elas o desafio de integrar o conjunto de textos, atividades e 

recursos construídos separadamente. Destaco ainda que a contratação dos 

designers educacionais internos foi um elemento impulsionador para as 

mudanças que decorreram desta reflexão em momentos posteriores, das quais 

se sobressaem a mudança do foco do conteúdo para a do desenho de 

situações de aprendizagem que o englobam, mas também vão além dele, pois 

incluem a definição de atividades, conteúdos, recursos e avaliação a partir dos 

objetivos de aprendizagem. Empoderar a equipe para que ela também 

contribuísse para a construção de outro modo de desenvolver cursos, mostra 

que o processo reflexivo foi compartilhado com outros profissionais envolvidos, 

incluindo-os também nesta espiral de mudanças. 

O levantamento de dados para esta pesquisa encerrou-se em dezembro 

de 2009, quando o desenvolvimento do curso foi finalizado. Realizar a reflexão 

durante o desenvolvimento de um curso de longa duração e reorientar o 

processo de seu desenvolvimento é uma tarefa muito difícil, pois o tempo corre 

e qualquer mudança afeta o modo de realizar o trabalho de muitos profissionais 

e a revisão de tudo que já foi efetivado por eles. Por outro lado, o processo de 

amadurecimento da reflexão não é simples nem tem resultados imediatos. 

Atualmente, pouco mais de 1 (um) ano depois de encerrar o levantamento de 

dados, percebo o amadurecimento meu e da equipe neste processo reflexivo, 

que foi incorporado nos processos de trabalho e que vêm provocando 

continuamente mudanças que visam tornar mais harmônico o resultado do 

nosso pensar e fazer. 

Pensar educação a distância sistemicamente pressupõe que diversas 

relações sejam consideradas no nível da dinâmica do desenvolvimento do 

curso, uma vez que sua sistemática, mais que etapas, são processos. 

Processos estes que devem ser planejados de modo integrado pelas equipes 

envolvidas: definições educacionais, conhecimentos específicos da área de 
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formação e situações de aprendizagem compostas conjuntamente por objetivos 

de aprendizagem, temática contextualizada, conteúdos específicos, atividades 

e recursos com diferentes linguagens. Desta forma, os processos que 

envolvem a roteirização e a produção multimídia do curso apenas formalizam 

as definições realizadas em conjunto entre professores-autores, designers 

educacionais, programadores multimídia e outros envolvidos no processo. Esta 

visão mais ampliada não exime o gestor de desenvolvimento da definição de 

um cronograma, entretanto, este passa a ser desenhado considerando também 

as especificidades de cada disciplina.  

Cabe ainda lembrar, em relação ao desenho do curso, a necessária 

consideração aos princípios educacionais e de uso de mídias, bem como as 

condições tecnológicas, o papel do professor e do aluno, as metodologias 

ativas, o uso de recursos com diferentes linguagens e o ambiente virtual de 

aprendizagem disponibilizado. Partindo da referência destas bases e das 

definições do projeto pedagógico, são elaboradas as orientações para o 

desenvolvimento do curso. É necessário que estas orientações sejam fruto de 

uma definição validada coletivamente, conforme a relação das áreas 

envolvidas em cada etapa, considerando o contexto institucional. Não sendo 

uma camisa de força, os documentos orientadores do curso servem como guia 

aos diferentes profissionais envolvidos no processo, visando à construção de 

um conjunto harmônico de informações e materiais a serem estudados pelos 

alunos e mediados por docentes. Compreendo que a mudança de um 

paradigma fragmentado, fortemente enraizado na área de educação a 

distância, para um paradigma sistêmico de desenvolvimento de cursos passa, 

pelo contexto e pelas concepções, mas também pelo saber fazer e pelas 

relações estabelecidas, visando construir formas diferenciadas na prática de 

gestão. 

Esta foi uma aprendizagem importante para mim, estendida também 

para a equipe permanente envolvida, após a construção da Especialização em 

Gestão Empreendedora, o que permitiu realizar mudanças gradativas no modo 

de desenvolver os demais cursos daí em diante e até mesmo no modo de 

representar os processos graficamente, deixando mais explícita a sua não-

linearidade, o que representa também um aprendizado institucional, na medida 
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em que este conhecimento foi registrado, praticado e reconsiderado no seu 

contexto. Desta forma, quanto à sistemática do desenvolvimento, cabe ao 

gestor atentar-se para uma visão mais ampla deste processo e torná-la 

realidade na medida em que as condições assim permitirem. 

Encerro esta pesquisa explicitando a necessidade de novas aberturas 

para investigações que busquem aprofundar os conhecimentos pertinentes ao 

gestor de desenvolvimento de cursos a distância e, visando, se possível, a 

proposição de um programa de formação para estes profissionais, 

especialmente os que atuam na área acadêmica, devido a complexidade  de 

desenvolver cursos com base numa perspectiva educacional focada na 

aprendizagem e, ao mesmo tempo, a falta de referências que ajudem a 

desvelar este fazer profissional.  
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ANEXO 1 

 
 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO EMPREENDEDORA 
 

DEFINIÇÃO TEMÁTICA DA DISCIPLINA 

 

Disciplina:  

 

Objetivo geral da disciplina: 

 

Professor-autor: 

 

Temas Objetivos específicos Subtemas 

Tema 1: [inserir título do tema] [descrever objetivo de cada tema]  [inserir título dos SubTemas] 

 x 

 x 

Tema 2:   x 

 x 

 x 

Tema 3: 

 

  x 

 x 

 x  

Tema 4:   x 

 x 

Tema 5:   x 

 x 

Tema 6:   x 

 x 

 



 ANEXO 2 
 
 
 
PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO EMPREENDEDORA 

 

REFERENCIAS PARA CONSTRUÇÃO DO CONTEÚDO 

 

1. Apresentação da Disciplina 

 

2. Organização de cada tema 

 

a) Apresentação do Tema 

 Introdução ao Tema, temas trabalhados e objetivos. 

b) Desenvolvimento do tema 

 Texto de cada temática tratada. 

d) Finalização 

 Fechar a unidade destacando os principais pontos discutidos e sugerindo novas 

leituras, pesquisas, filmes, cases de empresas, etc... 

e) Atividades 

 Indicar atividades que propiciem o desenvolvimento do aluno em relação ao objetivo a 

ser alcançado. 

 

3. Contextualização de cada tema na Gestão Empreendedora 

 Indicar situações reais na Gestão Empreendedora relacionadas com o tema. 

 

4. Indicação de outros materiais 

Indicação de imagens, apresentação, animações, vídeos, áudios e sites. 

 

5. Referências bibliográficas 

É necessário descrever, conforme as normas da ABNT, as referências dos autores citados no 

texto. (autor, título do trabalho, nº. da edição, local de publicação, editora, ano). Caso o 

conteudista indique leituras complementares de outros autores, será necessário enviar a 

referência completa para que a biblioteca busque os direitos de uso do material. 

 

6. Saiba mais e Glossário 

Informações adicionais pertinentes ao tema desenvolvido. 

 

Padrão do texto escrito 

Distribuir as laudas contratadas entre os temas (cada lauda compreende 1.400 

toques/caracteres com espaço) – tenha como referência em torno de 10 páginas, fonte times, 

tamanho 12, espaçamento simples. 

     



ANEXO 3 
 

Orientação para roteirização do curso 

 

 

Gestão empreendedora

Orientação para desenvolvimento de 
recursos didáticos

 
 

 

 

Semana X – Tema: Nonnono

• Tema em contexto (1 tela)

Situação ilustrada:

Resumo da situação: nnononnono nononnono nononnono nononnono nononnono
nononnono

 
 



 

Semana X – Tema: Nonnono

• Subsídios

1. Síntese do tema principal: nonononononononon
nn onon on on on nonononono

2. Texto em PDF (pode conter saiba mais, 
glossário, gráficos ou esquemas que sejam 
necessários e façam parte da compreensão do 
conteúdo).

3. Conceitos principais:

Conceito 1
Conceito 2
Conceito 3
Conceito 4
Conceito 5

(propor um recurso para 
cada conceito).

4. Contribuição para o 
Plano de Negócios

 



Anexo 4 

Organização do ambiente virtual 

 

Áreas Menu Descrição 
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te
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d
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lv
im
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to
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ti
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id
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Disciplinas 

 

Espaço onde o aluno tem acesso aos recursos didáticos de cada 
disciplina, aula a aula, e respectivas atividades. 

Dropbox 

 

Ferramenta usada para entrega de trabalhos individuais do aluno, 
sendo que somente o Professor pode visualizar todos os trabalhos e 
devolver (também individualmente) aos alunos os trabalhos 
comentados. 

Galeria 

 

Ferramenta destinada à entrega de trabalhos pelos alunos, com a 
possibilidade de inserção de comentários dos trabalhos pelos demais 
colegas e docentes. 

Fórum 

 

Ferramenta de comunicação assíncrona, que permite que alunos e 
docentes discutam sobre diversos temas e questões, conforme 
proposto. 

Diário Ferramenta semelhante a um blog, onde o aluno pode realizar o 
registro de percurso e poderá compartilhá-lo com os demais 
participantes. 

Espaço Síncrono Ferramenta Adobe Connect, que apresenta a possibilidade de 
comunicação e interação síncronas por meio de vídeo, áudio e bate-
papo, assim como a possibilidade de desenvolvimento de atividades 
colaborativas em tempo real por meio do compartilhamento de 
arquivos digitais como textos, apresentações, planilhas eletrônicas, 
sites da Internet e outros. 

In
fo

rm
a

ç
õ

e
s
 a

o
 d

is
c
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n
te

 

Avisos Área onde o aluno encontra as informações mais importantes sobre 
os eventos e atividades da semana, conforme atualização feita pelo 
docente. 

O curso Área onde o aluno encontra diversas informações importantes sobre 
o curso como a descrição do curso, os pré-requisitos técnicos, a 
estrutura do curso, a avaliação e certificação, o calendário 
acadêmico e os encontros presenciais. 

Docentes Área onde o aluno pode conhecer os profissionais que vão 
acompanhar sua trajetória e orientar seus estudos em cada 
disciplina. 

Alunos Área destinada à apresentação do perfil dos alunos, com a 
possibilidade de inclusão de fotografia e uma breve descrição 
pessoal e profissional. 

Dicas Área que disponibiliza dicas importantes para explorar o uso das 
ferramentas com o objetivo de ampliar o aprendizado do aluno. 

Material complementar Área onde o docente e coordenação disponibilizam materiais 
complementares ao curso. 
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E-mail Ferramenta que permite o envio e o recebimento de mensagens no 
endereço de e-mail particular. O aluno e professor têm a 
possibilidade de enviar mensagens para todos os participantes do 
curso ou selecionar para quem a mensagem será enviada. 

Quadro de notas 

 

Área onde os docentes disponibilizam as notas das atividades online 
que serão avaliadas ao longo do curso. O aluno deve consultar as 
notas finais no sistema acadêmico. 

Suporte técnico 

 

Área onde o aluno pode relatar dificuldades de acesso ao ambiente 
do curso ou problemas técnicos com o uso das ferramentas. 

 



 

APÊNDICE



Quadro Analítico – 1. Definição das etapas de desenvolvimento 

 
Etapa Ação 

gestora 
Fonte Dado Unidade de análise  Categoria da Gestão de 

desenvolvimento de 
cursos a distância 

Preparação 
do 
desenvolvim
ento 

Planejame
nto 

Arquivo: 
Gestao_Desen
v _NEAD _ES 

Etapas de desenvolvimento. Etapas de desenvolvimento 
definidas. 

Condições institucionais: 
subetapas de 
documentação. 

Condições institucionais: 
preocupação com a 
qualidade. 

Recontextualização na 
instituição. 

Definição das etapas de 
desenvolvimento. 

Preparação 
do 
desenvolvim
ento 

Planejame
nto 

E-mail [Coordenação de Produção] 

Só uma observação: Colocar a revisão ortográfica para depois do DI. 

Fiquei pensando tb naquelas revisões depois da produção: revisão de 
qualidade e revisão de texto.  

Onde elas entram na planilha? 

Construção conjunta com 
equipe: Coordenação de 
produção. 

Definição das etapas de 
desenvolvimento -  

Preparação 
do 
desenvolvim
ento 

Planejame
nto 

E-mail [Designer educacional interno e Assistente da gestão] 

Aqui vai o primeiro esboço das etapas de desenvolvimento da pós a 
distância. Eu e [coordenação de produção] ainda vamos melhorá-lo... 
mas já vejam para irem se acostumando. 

No próximo mês inicia o desenvolvimento da Pós Gestão 
Empreendedora. 

Preparem-se! 

Compartilhamento com a 
equipe. 

Flexibilidade: primeiro 
esboço. 

Organização do processo. 

Definição das etapas de 
desenvolvimento.  

Preparação 
do 
desenvolvim
ento. 

Planejame
nto 

E-mail [Designers educacionais internos] 

Parabéns pela iniciativa! 

É importante que todos vcs vejam e contribuam para o documento. 

A [designer educacional x] fez considerações importantes. 

Construção conjunta com 
equipe: Designers 
educacionais 

Definição das etapas de 
desenvolvimento. 



Deem suas contribuições até o dia 19.  

No dia 22, fecho o documento com vcs, ok? 

 



Quadro Analítico – 2. Adoção das etapas como orientadoras da gestão 

    

Etapa Ação 
gestora 

Fonte Dado Unidade de análise  Categoria da Gestão de 
desenvolvimento de 
cursos a distância 

Preparação 
do 
desenvolvim
ento 

Coordenaç
ão 

Arquivo: 
Reunião_profes
sores_GEmp.p
pt 

Cronograma previsto. Organização do 
desenvolvimento a partir das 
etapas definidas: definição 
do cronograma. 

Cadência e organização à 
produção dos materiais. 

Relação entre tempo e 
modelo adotado. 

Tempo: busca de 
harmonizar o tempo de 
entrega e o tempo de 
criação. 

Modelo adotado: seqüencial, 
mas busca de trabalho 
conjunto. 

Relação entre modelo 
adotado e tipo de 
contratação da equipe: 
modelo autor-editor. 

Relação entre o modelo 
adotado e o conhecimento 
técnico que pautou a gestão. 

Adoção das etapas como 
orientadoras da gestão. 

 

Conteúdo Coordenaç
ão 

Imagem: 
ambiente de 
desenvolviment
o. 

Imagem do ambiente de desenvolvimento dos professores-autores, 
demonstrando local de entrega dos materiais de cada disciplina. 

Organização dos materiais 
gerados pela equipe: 
professores-autores. 

Propiciar condições para o 
trabalho conjunto. 

Adoção das etapas como 
orientadoras da gestão. 

 

Design 
Instrucional 

Coordenaç
ão 

Imagem: 
ambiente de DI. 

Imagem do ambiente de desenvolvimento dos designers educacionais, 
demonstrando local de entrega dos roteiros de cada disciplina. 

Organização dos materiais 
gerados pela equipe: 
designers educacionais. 

Adoção das etapas como 
orientadoras da gestão. 



 

Preparação 
do 
desenvolvim
ento 

Coordenaç
ão  

Imagem: 
servidor. 

Imagem da organização do servidor. Organização dos materiais 
gerados pela equipe: 
necessidade de registro e 
recuperação das 
informações. 

Relação estabelecida com 
experiências anteriores. 

Adoção das etapas como 
orientadoras da gestão. 

Todas as 
etapas de 
desenvolvim
ento de 
materiais. 

Acompanh
amento 

Arquivo: 
Cronogramas.xl
s 

Cronograma entrega de conteúdos, roteiros, qualidade, produção e 
montagem. 

Controle das entregas -
cronogramas específicos: 
necessidade de 
acompanhamento. 

Adoção das etapas como 
orientadoras da gestão. 

 

Conteúdos Acompanh
amento 

E-mail [Professor autor X] 
Como está a continuidade dos textos? Não recebi notícias 
suas após a reunião e fiquei preocupada. 
Nos dê notícias sobre a sua produção. 

Controle de entregas: 
identificação de problemas – 
acompanhamento da 
dificuldade dos professores-
autores em desenvolver o 
conteúdo. 

Papel formativo da gestão. 

Adoção das etapas como 
orientadoras da gestão. 

 

 



Quadro Analítico – 3. Participação na elaboração do projeto pedagógico do curso 

Etapa Ação gestora Fonte Dado Unidade de análise  Categoria da Gestão de 
desenvolvimento de 
cursos a distância 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento Registro de 
reunião. 

Em fevereiro de 2008 fui contatada pela área responsável para 
validar o desenvolvimento do curso. [...] 

Orientei os responsáveis sobre os passos a seguir, começando 
pela construção do Projeto Pedagógico. Sendo: 

a) a área responsável pelo curso aponta a demanda e se 
responsabiliza pela construção conceitual (acadêmica e 
profissional) do projeto pedagógico. [...]. 

b) o TAE orienta o desenvolvimento do projeto pedagógico sob o 
ponto de vista da modalidade, faz a contratação dos professores 
autores e a coordenação técnico-pedagógica do desenvolvimento 
do curso. 

Construção do projeto 
pedagógico de curso: início 
com duas instâncias 
institucionais – GD e TAE. 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento Arquivo PPC_Pos 
em Gestao 
Empreendedora.pdf 

Sumário do Projeto pedagógico do curso. Construção do projeto 
pedagógico de curso:  

* diferentes áreas e 
responsáveis – construção 
conjunta; 

* condições institucionais: 
não isolamento da EAD – 
início de mudança 
institucional. 

* mudança de papel da 
gestão num processo de 
institucionalização da EAD. 

* contribuições da gestão 
em EAD. 

* referenciais de qualidade 
EAD. 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento E-mail [Especialistas da área e consultor pedagógico] 
Fiz uma adequação do projeto pedagógico da Pós em 
Gestão Empreendedora, considerando: o novo modelo 
de construção de projetos e as informações EAD. 

Mudança no modelo de PPC 
para EAD e indicação de 
contribuições sobre EAD,  

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 



Alguns recadinhos foram colocados ao longo do texto. 
Aguardo reunião para finalizarmos o projeto. 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento Arquivo PPC_Pos 
em Gestao 
Empreendedora.pdf 

Sumário do Projeto pedagógico do curso. 

1.2. Histórico da Educação a distância na instituição 

 

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

* descrição do histórico; 

* revisão da estrutura do 
documento em projetos 
posteriores. 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento Arquivo PPC_Pos 
em Gestao 
Empreendedora.pdf 

Sumário do Projeto pedagógico do curso. 

4.1. Interdisciplinaridade 

Além das aulas teóricas e de fundamentação, o aluno será 
instigado a participar em seminários on-line sobre 
empreendedorismo e inovação que visam apresentar a união dos 
conceitos passados pelos professores dos mais diversos 
componentes curriculares do curso com a visão analítica e crítica 
do ambiente de trabalho, de forma que possa haver um forte elo 
entre o conhecimento, a prática, a teoria e aplicação. O objetivo é 
que possa haver em todos os componentes curriculares uma 
proximidade ao eixo central do curso. 

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

* orientação quanto às 
estratégias que podem 
auxiliar no trabalho 
interdisciplinar: seminários 
on-line. 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento Arquivo PPC_Pos 
em Gestao 
Empreendedora.pdf 

Sumário do Projeto pedagógico do curso. 

4.2. Metodologia 

[...] os cursos devem contribuir para a constituição de 
competências requeridas pelos itinerários formativos das áreas, 
concorrendo para o desenvolvimento do profissional. [...] 
Portanto, este curso prevê situações ativas de aprendizagem 
onde o conteúdo, visto como insumo, seja trabalhado de forma 
contextualizada e significativa, considerando os conhecimentos, 
habilidades e valores prévios dos participantes como ponto de 
partida para a descoberta e a construção de novos 
conhecimentos, habilidades e valores. Tais situações devem, 
ainda, considerar a mobilização e articulação desses saberes, de 
modo que se traduzam em ações relacionadas com as 
competências expressas neste projeto pedagógico. 

O curso acontecerá por meio do ambiente virtual de 
aprendizagem Blackboard, onde são disponibilizados os 
componentes curriculares e seus respectivos recursos didáticos. 

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

* orientação para viabilizar a 
metodologia via ambiente 
virtual; 

* papel formativo da gestão. 

 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 



Os componentes curriculares, divididos em unidades de estudo, 
dispõem de textos base que subsidiam conceitualmente os 
alunos. 

As propostas de atividades envolvem pesquisa, elaboração de 
propostas, estudos de caso, exercícios, sínteses, aprofundamento 
teórico e prático, discussões, registros de percurso, que se 
desenvolvem por meio de recursos do ambiente virtual de 
aprendizagem, que possibilitem a interação e colaboração entre 
os participantes da turma. Também está disponível no curso o 
recurso de vídeo-colaboração, que permite a comunicação 
síncrona entre alunos e professores, com recursos de voz, texto e 
apresentação. 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento Arquivo PPC_Pos 
em Gestao 
Empreendedora.pdf 

Sumário do Projeto pedagógico do curso. 

4.2.1. Encontros presenciais 

Visando proporcionar maior integração e troca de experiências 
profissionais entre todos os participantes –professores e alunos - 
e procurando dinamizar a interação entre todos ao longo do 
curso, estão proposto três encontros presenciais. O primeiro 
acontece no início do curso, no componente curricular 
Empreendedorismo, e tem a duração de oito horas com a 
finalidade de apresentar o curso aos alunos matriculados. 

O segundo encontro, com duração de oito horas, acontece ao 
final do primeiro semestre e é destinado à validação das 
Propostas de Planos de Negócios (TCC) e orientação para a 
continuidade do projeto. O terceiro e último encontro, que 
também terá duração de 8 horas, acontece ao final do segundo 
semestre e destina-se à apresentação dos Planos de Negócios. 

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

* orientação sobre a 
dinâmica dos presenciais. 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento Arquivo PPC_Pos 
em Gestao 
Empreendedora.pdf 

Sumário do Projeto pedagógico do curso. 

4.3. Trabalho de Conclusão de Curso 

No encontro presencial do segundo semestre, na última semana 
letiva, os alunos apresentarão seus respectivos Trabalhos de 
Conclusão de Curso. A apresentação presencial do trabalho é 
obrigatória para cada aluno do curso, tenha ele desenvolvido o 
trabalho individualmente ou em grupo. 

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

* respeito à legislação. 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento Arquivo PPC_Pos 
em Gestao 
Empreendedora.pdf 

Sumário do Projeto pedagógico do curso. 

5.1. Avaliação da Aprendizagem 

O acompanhamento qualitativo e a mediação das atividades a 

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 



distância serão realizados pelo docente, via ambiente virtual de 
aprendizagem. O docente registrará suas observações, de modo 
a acompanhar a evolução do aluno durante o curso e realizar as 
intervenções necessárias. As atividades realizadas no ambiente 
virtual são consideradas no processo de avaliação de 
aprendizagem do aluno, considerando a qualidade da interação e 
a pontualidade (além dos quesitos já mencionados sobre a 
aprendizagem).  

* orientação sobre a 
dinâmica de avaliação em 
ambiente virtual. 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento E-mail [Especialista área de conhecimento] 

As disciplinas dos cursos de pós graduação são realizadas a 
distância e a nota final de cada uma é composta por todas as 
atividades realizadas pelos alunos via ambiente virtual. Durante o 
curso existem dois momentos presenciais de avaliação: a 
apresentação do pré-projeto de TCC, no meio do curso; e a 
apresentação final do TCC, ao finalizar o curso. Nestes dois 
momentos o aluno faz uma apresentação oral e entrega um 
trabalho escrito, sendo um dos critérios de avaliação destes 
trabalhos a abordagem dos conceitos e práticas estudados nas 
disciplinas. 

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

* questionamento à 
legislação. 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento Arquivo PPC_Pos 
em Gestao 
Empreendedora.pdf 

Sumário do Projeto pedagógico do curso. 

5.2. Controle de Frequencia 

No ambiente virtual, não há controle de frequência, entretanto, 
todas as atividades periódicas exigem do aluno a participação 
pontual nos períodos propostos pelos docentes, para o 
desenvolvimento das atividades. A pontualidade é um quesito 
importante na avaliação de desempenho do aluno. O docente 
contará com um painel de controle no ambiente virtual para 
acompanhamento do aluno no acesso ao ambiente, ao conteúdo 
e às ferramentas de realização das atividades 

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

* respeito à legislação. 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento Arquivo PPC_Pos 
em Gestao 
Empreendedora.pdf 

Sumário do Projeto pedagógico do curso. 

7. Recursos tecnológicos 

 

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

* estrutura tecnológica – 
referenciais de qualidade 
EAD; 

* estrutura tecnológica – 
revisão da estrutura do 
documento em projetos 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 



posteriores. 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento Arquivo PPC_Pos 
em Gestao 
Empreendedora.pdf 

Sumário do Projeto pedagógico do curso. 

8.1. Infraestrutura geral 

 

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

* estrutura tecnológica – 
descrição da infraestrutura 
geral interna. 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento Arquivo PPC_Pos 
em Gestao 
Empreendedora.pdf 

Sumário do Projeto pedagógico do curso. 

9.1. Pré-requisitos 

 

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

* estrutura tecnológica – 
descrição dos pré-requisitos 
tecnológicos para acesso 
dos alunos. 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento E-mail [Coordenação tecnologia TAE] 

Há um texto no projeto pedagógico dos cursos de pós graduação 
sobre a área tecnológica do Senac. 

Estou em dúvida se ele se mantém atual... vc dá uma olhada para 
mim?  

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

* estrutura tecnológica – 
validação com área 
responsável. 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento Arquivo PPC_Pos 
em Gestao 
Empreendedora.pdf 

Sumário do Projeto pedagógico do curso. 

8.2. Infraestrutura específica 

 

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

* estrutura tecnológica – 
descrição da infraestrutura 
geral interna; 

* consideração às condições 
de operacionalização: 
calendário acadêmico – 
proposta de oferta do curso. 

 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento E-mail. [Especialista área de conhecimento] 

Por uma questão operacional, podemos ofertar as disciplinas 
nesta ordem? Veja o arquivo em anexo. 

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

* consideração às condições 
de operacionalização: 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 



calendário acadêmico – 
mudança de alteração na 
ordem das disciplinas. 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento E-mail. [Especialista área de conhecimento] 

Vou completar no projeto pedagógico do empreendedorismo as 
informações sobre EAD q estão mais atualizadas e te envio até 
segunda. 
[...] desculpa a demora, mas para não ter retrabalho, preferi 
esperar a consolidação de informações gerais de Pós EAD q 
combinamos com a Tito. 
 

Indicação da participação da 
coordenação acadêmica de 
EAD no PPC. 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento E-mail. [Especialista área de conhecimento] 

Para a operação adequada do curso, é preciso que a carga 
horária do presencial 1 seja separada da carga horária da 
disciplina Empreendedorismo. 

O sistema do Senac é complicado para registrar notas de 
disciplinas semi presenciais, então o melhor é separar para evitar 
problemas.  

Então, fica assim: Encontro presencial 1 – 8h; Empreendedorismo 
– 32h. 

Construção do projeto 
pedagógico de curso – 
Contribuições:  

* consideração às condições 
de operacionalização: 
sistema acadêmico – 
mudança na carga horária 
original de uma disciplina. 

Participação na elaboração 
do projeto pedagógico do 
curso 

 

 

 



Quadro Analítico – 4. Planejamento das diretrizes de desenvolvimento dos materiais 

Etapa Ação gestora Fonte Dado Unidade de análise  Categoria da Gestão de 
desenvolvimento de 
cursos a distância 

Projeto 
pedagógico 

Planejamento E-mail [Coordenação ensino superior NDE] 

O [consultor pedagógico NDE]  havia nos avisado para não enviar 
o projeto agora. Por isto ele sugeriu a reunião com a 
[coordenação geral de pós-graduação]. Vou te explicar a 

situação: 

Os cursos de pós-graduação totalmente a distância só iniciam 
seu desenvolvimento (conteúdo, atividades, avaliação e tudo o 
mais) depois que o projeto pedagógico é finalizado. Mas o projeto 
precisa estar correto, senão podemos usar parâmetros 
inadequados (carga horária, bibliografia, organização das 
informações, etc...)para a construção do curso, o que afeta toda a 
produção. 

Por isto resolvemos passar por esta 'preleitura' da [coordenação 
geral de pós-graduação]. Ela conseguirá identificar no projeto 
questões que tenham passado sem termos percebido. Assim, fico 
mais tranqüila em dar início à produção, que deve durar cerca de 
um ano.  

Validação institucional  - 
CONSEPE. 

Consideração às normas 
internas. 

Planejamento das 
diretrizes de 
desenvolvimento dos 
materiais. 

Desenho 
educaciona
l 

Planejamento Síntese do 
desenho do curso 

1. Organização geral 

Duração do curso: 1 ano 
 
Carga horária total: 368h (trezentas e sessenta e oito horas) 
- Carga horária a distância: 348h (trezentas e quarenta e oito 
horas) 
- Carga horária presencial: 20h (vinte horas) 
- Três encontros presenciais, sendo: primeiro no início do curso 
de 4h (quatro horas), segundo no início do segundo semestre de 
8h (oito horas), terceiro no final do curso de 8h (oito horas). 
 
Distribuição do curso, conforme calendário acadêmico:  
- 36 (trinta e seis) semanas, sendo 18 (dezoito) em cada 
semestre. 
 
O aluno cursa dois componentes curriculares por vez. 

 

Consideração aos 
parâmetros definidos no 
projeto pedagógico. 

Organização orientadora do 
planejamento temporal da 
disciplina. 

Planejamento das 
diretrizes de 
desenvolvimento dos 
materiais. 



Projeto 
pedagógico 

Planejamento Arquivo PPC_Pos 
em Gestao 
Empreendedora.pd
f 

Proposta de oferta do curso. Consideração aos 
parâmetros definidos no 
projeto pedagógico. 

Organização orientadora do 
planejamento temporal da 
disciplina. 

Planejamento das 
diretrizes de 
desenvolvimento dos 
materiais. 

Desenho 
do curso 

Planejamento Síntese do 
desenho do curso 

2. Materiais didáticos 

Cada componente curricular possui: 
Apresentação do componente – ementa, apresentação dos 
temas a serem estudados e identificação do professor-autor. 

 
A cada semana é liberado um tema com: 

Materiais didáticos 
 Texto didático 
 Recurso de contextualização do tema 
 Outros recursos 
 Materiais complementares  
   
Estes materiais estão organizados em uma interface, visando a 
sua organização, bem como propiciar o fácil acesso, uso e 
navegação pelos alunos e docentes. 
  

Atividades 
Relacionadas com os objetivos de aprendizagem do tema, 
com a potencialidade do ambiente e considerando a carga 
horária de mediação docente. Consideram necessariamente 
os valores educacionais expressos no projeto pedagógico do 
curso. As atividades podem ser modificadas pelos professores 
durante a mediação 

Consonância com o projeto 
pedagógico. 

Elementos extra-PPC. 

Orientação para os materiais 
didáticos: fornecer subsídios 
teóricos e práticos, diferentes 
linguagens midiáticas. 

Separação entre texto e 
material multimídia:  

* feedback dos alunos e 
tempo de produção; 

* dúvida da equipe: qual o 
sentido das mídias 
interativas se não atreladas 
ao texto? 

* revisão do formato de 
desenvolvimento pela equipe 
interna: contexto institucional 
que viabiliza tal 
reconsideração do processo. 

Atividades:  

* dificuldade dos 
professores-autores na 
elaboração de atividades – 
contratação de designer 
educacional para atividades. 

* abertura para o docente da 
turma alterar ou propor 
outras. 

 

 



Desenho 
do curso 

Planejamento E-mail [Bibliotecária Centro Universitário] 

 No próximo mês vamos iniciar o desenvolvimento de mais uma 
pós-graduação a distância aqui no NEAD. 

O nome dela é Gestão Empreendedora, da GD2. 

Lembro q vc havia me falado que o uso dos materiais da EditoraX 
é mais facilitado para alunos do Senac, sendo possível 
acessarem o conteúdo on-line. 

É isto mesmo?  

Estamos com bastante dificuldade em relação ao direito de uso 
com as editoras e o curso fica mais pobre sem as leituras 
necessárias.   

Há outras editoras em que esse acesso ao conteúdo via on-line é 
mais fácil? Ou que consigamos o direito de uso para digitalizar 
por aqui? 

Dificuldade com direito de 
uso de textos por editoras. 

Planejamento das 
diretrizes de 
desenvolvimento dos 
materiais. 

Desenho 
do curso 

Planejamento E-mail [Especialistas área de conhecimento e consultor pedagógico] 

Estes dias estou levantando possíveis metodologias para esta 
pós-graduação. 

Uma das idéias é ter um caso de empresa, por semestre, que o 
aluno faça a análise baseado nas disciplinas que tiver naquele 
período. 

Seria uma atividade transversal... O q vcs acham? 

Preciso refinar melhor esta idéia e até mesmo ver como ela 
caberia dentro da proposta curricular do curso. 

Busca de referências para 
viabilizar a metodologia 
descrita no PPC. 

Planejamento das 
diretrizes de 
desenvolvimento dos 
materiais. 

Desenho 
do curso 

Planejamento Síntese do 
desenho do curso 

3. Organização do ambiente virtual 

Disponibilização de ferramentas do ambiente virtual que permitam 
o acesso ao conteúdo e o desenvolvimento de atividades; 
fornecer informações gerais aos alunos e permitir a comunicação 
entre os participantes e o acompanhamento das avaliações 
parciais de sua aprendizagem. 
 

Planejamento do espaço de 
aprendizagem: informar, 
comunicar, registrar, 
acompanhar e aprender. 

Planejamento das 
diretrizes de 
desenvolvimento dos 
materiais. 

Desenho 
do curso 

Planejamento Síntese do 
desenho do curso 

4. Materiais de apoio à implementação 

É entregue à Unidade Operacional Tito os seguintes documentos: 
Projeto pedagógico do curso, Guia do aluno, Guia do professor, 
Guia de organização do ambiente virtual. 
 

Orientação à 
operacionalização do curso: 
matriz para o docente e a 
coordenação de curso. 

Planejamento das 
diretrizes de 
desenvolvimento dos 
materiais. 



Desenho 
do curso 

Planejamento  [Coordenação acadêmica EAD] 

Precisamos conversar sobre a programação dos professores que 
atuarão 100% EAD. 

Posso apresentar a programação que temos atualmente para os 
professores do Centro Universitário [que usam o ambiente virtual 
como apoio] e ver até aonde atende. 

Que acha na próxima segunda pela manhã? 

Necessidade de formação, 
para além das matrizes de 
orientação. 

Planejamento das 
diretrizes de 
desenvolvimento dos 
materiais. 

   

 

  



Quadro Analítico – 5. Constituição da equipe 

Etapa Ação gestora Fonte Dado Unidade de análise  Categoria da Gestão de 
desenvolvimento de 
cursos a distância 

Preparação 
do 
desenvolvi
mento 

Planejamento Arquivo 
Elaboração de 
Contrato 

1. Acompanhar o desenvolvimento do Plano de Ensino das 
Disciplinas, conforme o padrão Senac São Paulo; 2.  
Desenvolvimento de roteiro para web dos conteúdos 
desenvolvidos para as disciplinas, conforme orientação do design 
instrucional

1
; 3. Revisão e complementação dos roteiros 

produzidos, após análise feita pelo Núcleo de Educação a 
Distância do Senac São Paulo; 4. Participação em reuniões no 
Núcleo de Educação a Distância para orientação para o 
desenvolvimento do serviço 

Designer educacional 
voltado para roteirização de 
mídias em diferentes 
linguagens. 

Constituição da equipe 

Preparação 
do 
desenvolvi
mento 

Planejamento Arquivo 
Elaboração de 
Contrato 

1. Desenvolvimento de atividades para as disciplinas, conforme 
orientação do design instrucional; 2. Revisão e complementação 
dos roteiros produzidos, após análise feita pelo Núcleo de 
Educação a Distância do Senac São Paulo; 3. Participação em 
reuniões no Núcleo de Educação a Distância para orientação 
para o desenvolvimento do serviço. 

Designer educacional 
voltado para atividades. 

Constituição da equipe 

Preparação 
do 
desenvolvi
mento 

Planejamento Arquivo 
Elaboração de 
Contrato 

1. Desenvolver o Plano de Ensino da Disciplina, conforme o 
padrão Senac São Paulo; 2.  Desenvolvimento de texto conceitual 
da disciplina "XYZ" contendo 40 laudas (de 1400 toques cada 
uma); indicação de imagens, ilustrações, apresentações PPT, 
sites de referência, vídeos, outros recursos; apresentação de 
situações reais na área do conteúdo escrito; e a sugestão de 
atividades e de textos complementares; 3. Revisão e 
complementação dos textos produzidos, após análise feita pelo 
Núcleo de Educação a Distância do Senac São Paulo; 4. 
Participação em reuniões no Núcleo de Educação a Distância 
para orientação para o desenvolvimento do serviço. 

Professor-autor. Constituição da equipe 

Preparação 
do 
desenvolvi
mento 

Planejamento Arquivo 
Elaboração de 
Contrato 

a) Adequação do projeto pedagógico do curso, conforme 
especificações do Senac São Paulo; b) Indicação de professores-
autores para contratação pelo Senac São Paulo; c) Orientação e 
acompanhamento da construção dos planos de ensino, 
articulando unidades, temas e conteúdos entre diferentes 
disciplinas; d) Acompanhamento da construção do conteúdo e 
respectiva validação no que diz respeito ao conhecimento das 

Coordenador orientador. Constituição da equipe 

                                                 
1
 Onde está escrito design instrucional, leia-se design educacional. 



áreas específicas; e) Reuniões periódicas com professores-
conteudistas e equipe NEAD; f) Realizar a articulação com 
professores-autores quando solicitado pelo NEAD para diversos 
assuntos: direitos autorais, cumprimento de cronograma, 
qualidade do texto desenvolvido, entre outros. 

Preparação 
do 
desenvolvi
mento 

Planejamento Agenda de 
reuniões. 

Pautas das reuniões com a participação da coordenação 
acadêmica de EAD 

Envolvimento da 
coordenação acadêmica 
EAD no desenvolvimento 
dos materiais. 

Constituição da equipe 

 
 



Quadro Analítico – 6. Alinhamento e dinamização do trabalho na equipe 

Etapa Ação gestora Fonte Dado Unidade de análise  Categoria da Gestão de 
desenvolvimento de 
cursos a distância 

Preparação do 
desenvolvimento 

Planejamento Agenda de 
reuniões. 

Pautas das reuniões com a coordenação acadêmica de EAD Reuniões periódicas para 
alinhamento da equipe. 

Participação maior dos 
designers educacionais. 

Em 2009, reuniões 
periódicas com equipe 
interna. 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 

Preparação do 
desenvolvimento 

Coordenação E-mail [Designers educacionais e coordenação de conteúdo] 

Vamos iniciar mais um desenvolvimento de pós graduação, agora 
chamada Gestão Empreendedora. 

É importante a participação de todos nesta reunião, quando 
faremos alguns combinados com o coordenador dos conteudistas. 

Reuniões de validação e 
apresentação: 
coordenação de 
conteúdo, professores-
autores e designers 
educacionais. 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 

Conteúdo Coordenação E-mail [Professores-autores] 

Vocês estão convidados a participarem da reunião preparatória 
para a construção do conteúdo da Pós-graduação Lato Sensu em 
Gestão Empreendedora, do Senac São Paulo. 

O [Coordenador de conteúdo] já iniciou os contatos com vocês. 
Amanhã nos reuniremos para um alinhamento inicial com a 
proposta do Senac e para tratarmos de questões contratuais. 

Aguardamos a presença de todos! 

Roteiros Coordenação E-mail [Designers educacionais e coordenação de produção] 

Agora que os conteúdos estão terminando, precisamos nos reunir 
para alinharmos o entendimento sobre o DI do curso Gestão 
Empreendedora. 

Caso tenham algum problema com o dia e horário propostos, me 
avisem. 

Conteúdo Acompanhamento E-mail [Coordenação de conteúdo] 

Obrigada pelas observações. Em alguns casos a [designer 

Necessidade de 
intervenção para alinhar 
os papéis e esclarecer 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 



educacional] vai enviar a vc o material para análise. 

Na verdade as DIs apontam sugestões de modificação, em geral 
para clarear o texto. 

De qq modo, vou conversar com elas para o devido cuidado ao 
mexerem no texto. 

novamente o trabalho. 

Papel mediador da 
gestão. 

Conteúdo Coordenação E-mail [Professor-autor] 

Organizei um ambiente virtual com as orientações necessárias 
para desenvolvimento do conteúdo. 

Vc pode explorá-lo e em seguida, faço o alinhamento com vc por 
telefone.  

Vou fazer um resumo das entregas gerais para vc entender:  

1. Ainda esta semana 

Enviar pelo ambiente as definições temáticas da sua disciplina 
(para seis semanas de aula)  

2. Escrever um conteúdo de 54 laudas (total) para seis semanas 
de curso:  

Você precisa entregar periodicamente os textos de cada semana e 
distribuir as laudas da maneira que achar mais adequada em cada 
semana: 

08/set - texto da semana 1 

19/set - texto da semana 2 

29/set - semana 3 

10/out - semana 4 

20/out - semana 5 

31/out - semana 6  

Cada texto precisa ter introdução, desenvolvimento, conclusão, 
referências bibliográficas, uma situação prática que concretize o 
estudo do tema, sugestão de materiais complementares e 
sugestão de atividades.  

Durante este período de entregas, a [designer educacional interna] 
acompanhará o conteúdo q vc escrever, para tirar dúvidas ou dar 
dicas de escrita de um texto mais claro (se for o caso). A partir do 

Descrição das 
orientações dadas aos 
professores-autores na 
reunião: mensagem 
enviada a professor que 
não pôde comparecer. 

Organização do processo. 

Promover momento de 
encontro. 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 



seu texto validado ela fará a adequação para web.  

Acesse o ambiente www.blackboard.sp.senac.br 

Login: xyz@xyz.com.br 

Senha: xyz 

 Acesse o Ambiente de Desenvolvimento - Gestão Empreendedora 
> menu Documentos > pasta Orientações NEAD. 

Nele você encontrará alguns documentos orientadores. Sugiro que 
vc os conheça e logo em seguida façamos uma reunião por 
telefone para fazermos o alinhamento. 

 Meu telefone 0000-0000. 

Conteúdo Coordenação E-mail [Designers educacionais] 

Fiz uma distribuição de disciplinas para vcs acompanharem. 

Vejam como ficou:  

1.       Empreendedorismo – 32h (DE1)  

2.       Empreendedorismo social – 12h 

Tipos e criação de empresas – 24h 

Capital de risco – 12h 

Plano de negócios – 32h 

Marketing e Inovação – 20h 

Total – 100h  

3.       Gestão estratégica – 32h 

Gestão de operações – 20h 

Internacionalização e inovação – 32h 

Motivação e RH – 20h 

Total – 104h  

4.       Contabilidade – 32h 

Gestão da Informação – 24 

Inovação tecnológica – 20h 

Distribuição do trabalho 
entre a equipe: 
identificação dos 
designers educacionais 
com as áreas do 
conhecimento. 

Critérios para 
organização: designer 
educacional interno e 
externos. 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 



Finanças – 20h 

Total – 96h  

Gostaria q vcs me dissessem de qual bloco vão fazer o DI. Talvez 
vcs tenham identificação com alguma área, o que ajuda para vcs. 

Conteúdo Acompanhamento E-mail [Designers educacionais] 

Precisei alterar a data da nossa reunião para o dia 16, às 15h, td 
bem? 

Para adiantar um pouco, gostaria q vcs me dessem um feedback, 
por email, do andamento do trabalho de cada professor. A 
[designer educacional X] não precisa... ela já me enviou. 

Com este feedback fica mais fácil eu fazer alguns 
encaminhamentos antes da nossa reunião. 

Outra coisa que gostaria que considerassem... os professores 
estão fazendo um texto que contribui para a construção dos 
‘cenários’? Pergunto isto até para q vcs se atentem e não se 
enrolem mais para frente. 

Reunião de 
acompanhamento. 

Busca de identificar 
possíveis dificuldades: 
prévia por e-mail. 

 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 

Roteiros Coordenação E-mail [Designers educacionais e coordenação de produção] 

Agora que os conteúdos estão terminando, precisamos nos reunir 
para alinharmos o entendimento sobre o DI do curso Gestão 
Empreendedora. 

Caso tenham algum problema com o dia e horário propostos, me 
avisem. 

Reunião de orientação 
dos designers 
educacionais: separação 
entre texto e recursos 
multimídia. 

Necessidade de 
orientação que visasse a 
unidade do curso. 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 

Roteiros Acompanhamento E-mail [Designers educacionais, coordenação de produção e 
coordenação acadêmica EAD] 

Então fica marcada para o dia 27 a apresentação do DI de uma 
unidade. 

Deixei o modelo anexado no ambiente AMBIENTE DIS - GESTÃO 
EMPREENDEDORA (NEAD1252008), > Disciplinas > Documentos 
orientadores NEAD. 

Vcs podem fazer em modelo de PPT, para facilitar a apresentação, 
ok? 

Assim fazemos os ajustes que forem necessários mediante esta 

Reunião de orientação 
dos designers 
educacionais: separação 
entre texto e recursos 
multimídia. 

Apresentação da prévia 
do DI para orientar 
possíveis ajustes no 
material. 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 



nova proposta. 

Um bjo a vcs e obrigada pelas trocas de idéias (sempre muito 
ricas)! 

Preparação do 
desenvolvimento 

Planejamento Agendamento 
do email. 

-----Compromisso original----- 

De: LIGIA CRISTINA BADA RUBIM 

Enviada em: segunda-feira, 5 de janeiro de 2009 10:34 

Para: [Equipe interna designer educacional] 

Assunto: Reunião equipe Ensino Superior 

Quando: Ocorre a cada segunda-feira em vigor de 5/1/2009 a 
29/6/2009 de 10:00 às 10:30 (GMT-03:00) Brasília. 

Onde: TAE 

Início das reuniões 
semanais: equipe interna. 

 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 

Preparação do 
desenvolvimento 

Planejamento Diretrizes do 
curso 

Tabela de definição temática. 

Orientação para construção de conteúdos. 

Orientação para roteirização dos materiais. 

Orientação para organização do ambiente virtual. 

 

Usadas como instrumento 
de alinhamento da 
equipe. 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 

Preparação do 
desenvolvimento 

Planejamento Diretrizes do 
curso 

Tabela de definição temática. 

 

Instrumento usado como 
orientador do trabalho da 
equipe: 

* professor-autor 

* coordenador de 
conteúdos 

* designers educacionais 

Abertura da diretriz para 
as mudanças 
necessárias. 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 

Roteiro Coordenação E-mail [Designers educacionais] 

No final do ano passado conversei com cada uma de vcs, mas 
acabei não oficializando por email. 

A entrega dos DIs da pós Gestão Empreendedora deverá ocorrer 

Cronograma integrado 
entre etapas. 

Co-responsabilização. 

Conversas individuais. 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 



em janeiro e fevereiro. 

1ª entrega: 31 de janeiro 

2ª entrega: 28 de fevereiro 

Se tiverem material pronto e já quiserem entregar, postem no 
ambiente de DI do Gestão Empreendedora e avisem ao 
[Assistente de gestão]. 

Vejam a sequência de oferta das disciplinas, assim vcs dão 
preferência às do primeiro semestre para entrega em janeiro. 

Abordagem coletiva para 
compromisso com datas 
de entrega. 

 

Roteiro Coordenação E-mail [Designers educacionais] 

Estamos no aguardo das entregas dos DIs da pós Gestão 
Empreendedora. 

O [Coordenação de Produção] organizou a equipe dele para 
receber os materiais até dia 15, qndo voltariam da revisão de texto 
por uma editora. 

Sei q todas estão sobrecarregadas, mas a data do dia 31 foi 
aprovada e esperava pelo menos o DI de algumas disciplinas para 
o [Coordenação de Produção] iniciar a produção. 

Qq problema, nos avise para que possamos reorganizar um 
cronograma possível para vcs, mas que não sobrecarregue a 
produção mais adiante. 

Questionamento de 
atraso. 

Olhar atento da gestão 
sobre a dinâmica da 
equipe. 

Abertura para ajudar a 
enfrentar possíveis 
problemas. 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 

Conteúdo Coordenação E-mail [Designers educacionais] 

Hoje solicitei ao [Assistente de gestão] para fazer um levantamento 

da entrega dos professores no ambiente virtual. 

Vi que a maior parte está em dia com as entregas. Até nossa 
última reunião os professores que tinham problemas eram: Prof3, 
Prof4, Prof5.  

Os demais estão ok, mas senti falta do retorno de vcs a estes 
professores.  

Alguns já estão com toda a produção entregue e com poucos 
retornos. 

Vcs estão fazendo a intermediação por fora do ambiente? Se for 
isto, peço que insiram os arquivos no Black. 

Caso vcs não tenham dado o retorno aos professores, solicito que 
isto seja feito com urgência, mesmo que seja para dizer que está 

Importância da cadência 
dos feedbacks. 

Acompanhamento, 
organização e clareza no 
cumprimento dos 
objetivos, atividades e 
cronogramas. 

Ritmo do 
desenvolvimento. 

Contratação dos 
professores-autores. 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 



tudo ok. 

Como falei na semana passada, este ‘silêncio’ causa mal estar e 
pode, mais tarde, revelar a necessidade de retorno da produção 
por parte do professor. 

Alguns deles o contrato já termina daqui há dez dias. Outros na 
próxima sexta feira. 

[Designer educacional – atividades] vc conseguiu marcar as 

reuniões com os professores sobre as atividades? Me mantenha 
informada. 

Enfim, conto com a colaboração de vcs! 

Conteúdo Coordenação E-mail [Coordenador de conteúdo] 

Então, nos avise qndo vc for conversar com o [professor A], para 
que logo em seguida a [designer educacional B] faça uma reunião 
com ele Tb. 

Assim, alinhamos a questão conceitual e de texto antes que ele dê 
continuidade. 

Presença na organização 
do trabalho entre 
coordenador de 
conteúdos e designers 
educacionais. 

Necessidade de feedback 
integrado. 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 

Conteúdo Coordenação E-mail [Designer educacional B] 

 O [Coordenador de conteúdo] já conversou com o [professor A]. 

Desta forma, vc já pode marcar a reunião com ele aqui no NEAD. 

Vc consegue fazer no início da próxima semana? 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 

Produção Coordenação E-mail [Coordenador de conteúdo]  

Você pode iniciar o processo de produção da Pós em Gestão 
Empreendedora por favor? 

Vou liberando os temas após revisar ok? 

Podemos começar pela disciplina de Empreendedorismo - Tema 1 
[endereço do servidor]  

O arquivo base é o roteiro em PPT e na pasta ARQs é o local onde 
estão os outros arquivos. 

Dar início às etapas de 
desenvolvimento. 

Alinhamento e 
dinamização do trabalho 
da equipe. 

 

 

 

 



Pautas das reuniões de desenvolvimento do curso 

 

Pauta Participantes Data 

Validação das diretrizes de desenvolvimento do 
conteúdo, esclarecimento sobre o papel do coordenador 
de conteúdo e organização da reunião com professores-
autores 

Coordenador de 
conteúdo, designer 
educacional interno e 
coordenador de 
produção. 

04/08/2008 

Apresentação do novo formato de desenvolvimento dos 
materiais, validação das diretrizes e esclarecimento 
sobre o papel do designer educacional. 

Designers educacionais e 
coordenador de 
produção. 

06/08/2008 

Apresentação do trabalho para os professores-autores: 
projeto pedagógico, cronograma de trabalho, 
documentos orientadores para o desenvolvimento dos 
materiais, esclarecimento sobre o papel do professor-
autor e dos demais participantes do processo – 
coordenador de conteúdo, designer educacional e 
coordenação de produção. 

Professores- autores, 
coordenador de 
conteúdo, designers 
educacionais e 
coordenador de 
produção. 

21/08/2008 
e 
26/08/2008 

Discussão sobre as orientações de atividades do curso Designer educacional – 
atividades e coordenador 
acadêmico EAD. 

06/10/2008 

Alinhamento do trabalho do Coordenador de Conteúdo Coordenador de 
conteúdo. 

10/10/2008 

Acompanhamento do trabalho entre DEs e professores-
autores 

Designers educacionais, 
coordenador de produção 
e coordenador 
acadêmico EAD.  

13/10/2008 

Orientação para a organização das atividades Designers educacionais. 15/10/2008 

Alinhamento de trabalho com professor-autor Professor A, designer 
educacional responsável 
e coordenador de 
conteúdo. 

23/10/2008 

Definição da proposta de roteirização do curso Designer educacional 
interno e coordenador de 
produção.  

03/11/2008 

Apresentação da nova proposta de roteiro para os 
designers educacionais externos 

Designers educacionais, 
coordenador de produção 
e coordenador 
acadêmico EAD.  

06/11/2008 

Validação do template de navegação dos recursos Designer educacional 
interno e coordenador de 
produção. 

13/11/2008 

Análise da primeira proposta de roteiro realizada pelos 
designers educacionais 

Designers educacionais, 
coordenador de produção 
e coordenador 
acadêmico EAD. 

08/12/2008 
e 
18/12/2008 

Análise das propostas de atividades Designer educacional 
interno e de atividades e 
coordenador acadêmico 
EAD.  

15/12/2008 
e 
08/01/2009 



Solicitação para elaboração de contrato – Designers educacionais: Foco em mídias. 

 

SOLICITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

DATA 
13 de agosto 

de 2008      

SOLICITANTE Ligia Cristina Bada Rubim 

EMPRESA   

CONSULTOR  

CONTATO 
TELEFONE

S  

 E-MAIL  

        

SERVIÇO DE ... Roteirização de conteúdo 

DESCRIÇÃO Acompanhamento da construção e roteirização do conteúdo das 
disciplinas "xxx", para a Pós-graduação Lato Sensu Gestão 
Empreendedora, em desenvolvimento no NEAD.   

  

VIGÊNCIA DO 
CONTRATO INÍCIO TÉRMINO   

  20/08/2008 20/12/2008   

VALOR         

FORMA DE 
PAGAMENTO 

Vencimento mensal, a cada dia 20 dos meses de setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 2008. 

CÓDIGO P/ DÉBITO 117.001.204     

        

TRABALHO REFERENTE AO 
PROJETO.... Pós-graduação Lato Sensu em Gestão Empreendedora 

        

BANCO       

AGÊNCIA       

CONTA       

        

QUALQUER DECLARAÇÃO REFERENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTOS, DEVE SER 
ENTREGUE AO ADMINISTRATIVO, NO MINÍMO 7 DIAS ÚTEIS ANTES DOS RESPECTIVOS 
VENCIMENTOS 

        

OBS: O serviço contratado está vinculado às seguintes atividades: 1. Acompanhar o 
desenvolvimento do Plano de Ensino das Disciplinas, conforme o padrão Senac São 
Paulo; 2.  Desenvolvimento de roteiro para web dos conteúdos desenvolvidos para as 
disciplinas, conforme orientação do design instrucional; 3. Revisão e complementação 
dos roteiros produzidos, após análise feita pelo Núcleo de Educação a Distância do 
Senac São Paulo; 4. Participação em reuniões no Núcleo de Educação a Distância para 
orientação para o desenvolvimento do serviço. 

 

 

 

 

 

 



Solicitação para elaboração de contrato – Designer educacional: Foco em atividades. 

SOLICITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

DATA 13 de agosto de 2008      

SOLICITANTE Ligia Cristina Bada Rubim 

EMPRESA   

CONSULTOR  

CONTATO TELEFONES  

 E-MAIL  

        

SERVIÇO DE ... Desenvolvimento de atividades 

DESCRIÇÃO Desenvolvimento das atividades das disciplinas "xxx", para 
a Pós-graduação Lato Sensu Gestão Empreendedora, em 
desenvolvimento no NEAD.   

VIGÊNCIA DO CONTRATO INÍCIO TÉRMINO   

  20/08/2008 20/12/2008   

VALOR         

FORMA DE PAGAMENTO 
Vencimento mensal, a cada dia 20 dos meses de setembro, 

outubro, novembro e dezembro de 2008. 

CÓDIGO P/ DÉBITO 117.001.204     

        

TRABALHO REFERENTE AO PROJETO.... 
Pós-graduação Lato Sensu em Gestão 

Empreendedora 

        

BANCO       

AGÊNCIA       

CONTA       

        

QUALQUER DECLARAÇÃO REFERENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTOS, DEVE SER 
ENTREGUE AO ADMINISTRATIVO, NO MINÍMO 7 DIAS ÚTEIS ANTES DOS 
RESPECTIVOS VENCIMENTOS 

        

OBS: O serviço contratado está vinculado às seguintes atividades: 1.  Desenvolvimento 
de atividades para as disciplinas, conforme orientação do design instrucional; 2. 
Revisão e complementação dos roteiros produzidos, após análise feita pelo Núcleo 
de Educação a Distância do Senac São Paulo; 3. Participação em reuniões no 
Núcleo de Educação a Distância para orientação para o desenvolvimento do 
serviço. 

 

 

 

 

 



Solicitação para elaboração de contrato – Coordenador de Conteúdo 

SOLICITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

DATA 04 de agosto de 2008      

SOLICITANTE Ligia Cristina Bada Rubim 

EMPRESA   

CONSULTOR  

CONTATO TELEFONES  

 E-MAIL  

        

SERVIÇO DE ... Coordenação de desenvolvimento de conteúdo 

DESCRIÇÃO Coordenação do Desenvolvimento do conteúdo das quinze 
disciplinas da Pós-graduação Lato Sensu Gestão 
Empreendedora, em desenvolvimento no NEAD.   

  

VIGÊNCIA DO CONTRATO INÍCIO TÉRMINO   

  15/08/2008 23/12/2008   

VALOR         

FORMA DE PAGAMENTO 
Pagamento a cada dia 15 dos meses de Agosto, Setembro, 

Outubro, Novembro e Dezembro.  

CÓDIGO P/ DÉBITO 117.001.206     

        

TRABALHO REFERENTE AO 
PROJETO.... Pós-graduação Lato Sensu em Gestão Empreendedora 

        

BANCO       

AGÊNCIA       

CONTA       

        

QUALQUER DECLARAÇÃO REFERENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTOS, DEVE SER 
ENTREGUE AO ADMINISTRATIVO, NO MINÍMO 7 DIAS ÚTEIS ANTES DOS 
RESPECTIVOS VENCIMENTOS 

        

OBS: O serviço contratado está vinculado às seguintes atividades: a) Adequação do 
projeto pedagógico do curso, conforme especificações do Senac São Paulo; 
 b) Indicação de professores-conteudistas para contratação pelo Senac São 
Paulo; 
 c) Orientação e acompanhamento da construção dos planos de ensino, 
articulando unidades, temas e conteúdos entre diferentes disciplinas; 
 d) Acompanhamento da construção do conteúdo e respectiva validação no que 
diz respeito ao conhecimento das áreas específicas; 
e) Reuniões periódicas com professores-conteudistas e equipe NEAD; f) Realizar 
a articulação com professores-conteudistas quando solicitado pelo NEAD para 
diversos assuntos: direitos autorais, cumprimento de cronograma, qualidade do 
texto desenvolvido, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solicitação para elaboração de contrato – Professores-autores 

 

SOLICITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

DATA 04 de agosto de 2008      

SOLICITANTE Ligia Cristina Bada Rubim 

EMPRESA   

CONSULTOR  

CONTATO TELEFONES  

 E-MAIL  

        

SERVIÇO DE ... Desenvolvimento de conteúdo 

DESCRIÇÃO Desenvolvimento do conteúdo da disciplina "XYZ", para a 
Pós-graduação Lato Sensu Gestão Empreendedora, em 
desenvolvimento no NEAD.   

  

VIGÊNCIA DO CONTRATO INÍCIO TÉRMINO   

  15/08/2008 15/10/2008   

VALOR        

FORMA DE PAGAMENTO 
30% VENCENDO EM 30 DIAS, 70% NA ENTREGA DO 

TRABALHO 

CÓDIGO P/ DÉBITO 117.001.206     

        

TRABALHO REFERENTE AO PROJETO.... 
Pós-graduação Lato Sensu em Gestão 

Empreendedora 

        

BANCO       

AGÊNCIA       

CONTA       

        

QUALQUER DECLARAÇÃO REFERENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTOS, DEVE SER 
ENTREGUE AO ADMINISTRATIVO, NO MINÍMO 7 DIAS ÚTEIS ANTES DOS 
RESPECTIVOS VENCIMENTOS 

        

OBS: O serviço contratado está vinculado às seguintes atividades: 1. Desenvolver o 
Plano de Ensino da Disciplina, conforme o padrão Senac São Paulo; 2.  
Desenvolvimento de texto conceitual contendo 24 laudas (de 1400 toques cada 
uma); indicação de imagens, ilustrações, apresentações PPT, sites de referência, 
vídeos, outros recursos; apresentação de situações reais na área do conteúdo 
escrito; e a sugestão de atividades e de textos complementares; 3. Revisão e 
complementação dos textos produzidos, após análise feita pelo Núcleo de 
Educação a Distância do Senac São Paulo; 4. Participação em reuniões no Núcleo 
de Educação a Distância para orientação para o desenvolvimento do serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arquivo de orientação à equipe envolvida no desenvolvimento de materiais 

 

 

PPóóss--GraduaGraduaççãoão LatoLato SensuSensu

GestãoGestão EmpreendedoraEmpreendedora
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Objetivo geral

• Proporcionar aos participantes a compreensão das técnicas de 

empreendedorismo, possibilitando a sua aplicação na criação de novos 

empreendimentos – empresas ou empreendimentos no âmbito corporativo –

observando a sua sustentabilidade e todos os aspectos de responsabilidade 

social e de ética empresarial, que se refletem das práticas cidadãs e 

proporcionam vantagens competitivas a todas as empresas atuantes no 

mercado globalizado.

 

 



 

Objetivos específicos

• Identificar oportunidades de mercado que proporcionem empreendimentos 
rentáveis e duradouros.

• Relacionar idéias com oportunidades de mercado adaptando-as à realidade 
mercadológica transformando-as em idéias atrativas e consistentes

• Gerir a empresa de forma estratégica com foco no cliente de forma a apresentar 
propostas de valor que sejam bem recebidas pelo mercado;

• Identificar problemas nas empresas, e sugerir soluções para os vários setores 
empresariais de forma a aumentar a rentabilidade empresarial;

• Desenvolver um plano de negócios com foco nas necessidades do cliente;

• Identificar oportunidades nos mercados internacionais e desenvolver projetos 
internacionais de forma inovadora;

• Desenvolver criatividade e liderança dentro da empresa para o desenvolvimento 
de planos e estratégias rentáveis.

 

 

 

 

 

Público-Alvo

O público-alvo deverá possuir diploma de curso de graduação registrado e 
reconhecido pelo MEC. 

• Administradores em níveis de gerencia ou direção;

• Executivos de empresas de médio porte;

• Administradores, advogados, contadores, profissionais de propaganda e de 
marketing que se interessem em desenvolver empreendimentos próprios ou nas 
suas empresas; 

• Egressos de cursos superiores que tenham intenção a criação de empresas ou 
expandir seus negócios;

• Docentes na área de administração

• Todos que se interessem por empreendedorismo strat-up ou corporativo.

• Profissionais liberais ou autônomos que necessitam expandir e administrar 
melhor seu negócio.

 



Estrutura curricular

1º. Semestre

COMPONENTES CURRICULARES C/H

Encontro presencial 1 8

Empreendedorismo 32

Metodologia da pesquisa 12

Tipos e criação de empresas 24

Gestão estratégica 32

Noções de Contabilidade, fiscalidade e enquadramento jurídico 32

Inovação tecnológica e desenvolvimento de novos negócios 20

Gestão da informação empresarial 24

Total 184

 

 

 

 

 

 

2º. Semestre

COMPONENTES CURRICULARES C/H

Encontro presencial 2 8

Internacionalização e inovação 32

Finanças empresariais 20

Motivação e gestão de recursos humanos 20

Marketing e inovação 20

Gestão de operações 20

Empreendedorismo social 12

Capital de risco 12

Plano de negócios 32

Encontro presencial 3 8

Orientação ao trabalho de conclusão * não conta para carga horária 6 

Total 184

TOTAL GERAL DO CURSO 368
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Cronograma Geral

Montagem

Produção

Roteiros

Conteúdo

2º semestre

Montagem

Produção

Roteiros

Conteúdo

1º semestre

MaiAbrMarFevJanDezNov OutSetAgoEtapasDisciplinas

20092008

 

 



Proposta de trabalho

• Reuniões;

• Distribuição temática;

• Desenvolvimento do conteúdo;

• Indicação de materiais complementares;

• Sugestão de atividades;

• Revisão e complementação (se necessário) da produção;

• Tirar dúvidas do roteirista sobre o texto e atividades.

 

 

 

 

 

 

Perguntas e Respostas
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Síntese do desenho da Especialização em Gestão Empreendedora 

 

Síntese do desenho da Pós-Graduação Lato Sensu a distância em Gestão Empreendedora 
 
1. Organização geral 
Duração: Um ano 
 
Carga horária total: 368h (trezentas e sessenta e oito horas) 

Carga horária a distância: 348h (trezentas e quarenta e oito horas) 
Carga horária presencial: 20h (vinte horas) 
Três encontros presenciais, sendo: primeiro no início do curso de 4h (quatro horas),  
segundo no início do segundo semestre de 8h (oito horas) , terceiro no final do curso  
de 8h (oito horas). 

 
Distribuição do curso, conforme calendário acadêmico:  

Trinta e seis semanas, sendo dezoito em cada semestre. 
 
O aluno cursa dois componentes curriculares por vez. 
 
2. Materiais didáticos 
Cada componente curricular possui: 
 Apresentação do componente – ementa, apresentação dos temas a serem estudados e 

identificação do professor-autor. 
 
A cada semana é liberado um tema com: 
 Materiais didáticos 
  Texto didático 
  Recurso de contextualização do tema 
  Outros recursos  
 
Estes materiais estão organizados em uma interface, visando a sua organização e o fácil acesso, uso 
e navegação pelos alunos e docentes. 
  

Atividades 
 Relacionadas com os objetivos de aprendizagem do tema, com a potencialidade do 

ambiente e considerando a carga horária de mediação docente. Consideram 
necessariamente os valores educacionais expressos no projeto pedagógico do curso. 
As atividades podem ser modificadas pelos professores durante a mediação. 

 
 
3. Organização do ambiente virtual 
 Disponibilização de ferramentas do ambiente virtual que permitam o acesso ao conteúdo e o 
desenvolvimento de atividades; fornecer informações gerais aos alunos e permitir a comunicação 
entre os participantes e o acompanhamento das avaliações parciais de sua aprendizagem. 
 
4. Materiais de apoio à implementação 
 É entregue à Unidade Operacional Tito os seguintes documentos: Projeto pedagógico do 
curso, Guia do aluno, Guia do professor, Guia de organização do ambiente virtual. 
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