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No conjunto da oferta de programas para formação a distância, há certamente que 

permitir-se a multiplicação de alternativas. [...] Quando se trata, entretanto, de cursos 

regulares, que dêem direito a certificados e diplomas, a regulamentação e o controle de 

qualidade por parte do poder público são indispensáveis e devem ser rigorosos. (PNE, 

200;p.43). 



 

 

 

 

RESUMO 

 

A expansão do Ensino Superior é um fenômeno que vem ocorrendo mais acentuadamente a 

partir dos anos de 1940, com a reorganização dos países no pós-guerra. No Brasil, a partir da 

Constituição Federal de 1988 e da interferência de organismos internacionais, começa a se 

delinear uma legislação de controle, certificação e avaliação da Educação Superior. Em 1996, 

com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação a 

Distância - EAD ganha status de modalidade de ensino oficial e vem crescendo a passos 

largos, produzindo uma série de atos legais que buscam sua qualidade. O presente estudo tem 

como objetivo analisar a situação das Instituições de Ensino Superior que oferecem o curso de 

Pedagogia na modalidade a Distância, em Santarém, município situado na região Oeste do 

estado do Pará, tendo em vista a avaliação que o MEC realiza para autorizar cursos nessa 

modalidade. Trata-se de uma pesquisa histórica, pois pretende entender a dinâmica da 

expansão do Ensino Superior desde a década de 1930, com ênfase no período de 1990 a 2010, 

e documental, pois apresenta os atos legais relacionados ao Ensino Superior no que se refere 

ao Reconhecimento de Instituição de Ensino Superior para trabalhar com EAD, Autorização 

de Curso e a Avaliação que o Sistema Nacional de Avaliação – SINAES promove. A presente 

dissertação apresenta uma abordagem qualitativo-descritiva quando, a partir dos Termos de 

Saneamento de Deficiência - TSD, analisa a situação em que essas IES se encontravam 

mesmo autorizadas para trabalhar EAD. A EAD praticada na região tem propiciado a 

obtenção de diplomas, demonstrando que tem cumprido o papel de expansão da educação 

superior, entretanto, os registros no sistema e-MEC demonstram que essas instituições 

cumpriram Termo de Saneamento, numa demonstração de que, em algum momento, não 

satisfaziam os padrões mínimos de qualidade determinados pelo MEC. Outra situação que 

chama a atenção é que, mesmo passados 4, 5 ou 6 anos de iniciados, alguns cursos não 

possuem Reconhecimento. Esses fatos põem em dúvida a qualidade do acompanhamento que 

o MEC tem realizado.  

 

Palavras-chave: Educação a Distância, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – 

SINAES, currículo, qualidade. 



 

 

ABSTRACT 

 

The expansion of higher education is a phenomenon that has occurred most sharply from the 

year 1940 with the reorganization of the countries in the postwar period. In Brazil, the Federal 

Constitution of 1988 and the interference of international organizations, begins to design a 

control legislation, certification and assessment of Higher Education. In 1996, with the 

enactment of the Guidelines and National Education, Distance Education - EAD gain status 

by type of schooling and has been growing by leaps and bounds, producing a series of legal 

acts to ensure its quality. The present study aims to analyze the situation of Higher Education 

Institutions offering the Bachelor in Education in Distance mode, in Santarem, a city located 

in western Pará state, with a view to assessing the MEC to authorize conducts courses this 

modality. This is a historical research because they want to understand the dynamics of 

expansion of higher education since the 1930s, with emphasis on the period from 1990 to 

2010, and documentary, as it has the legal acts related to higher education in relation to 

Recognition of Higher Education Institution to work with EAD, Evaluation and Authorisation 

of course that the National Evaluation System - promotes SINAES. Presents a qualitative-

descriptive approach when, from the Terms of Sanitation Deficiency - TSD, analyzes the 

situation in which these HEIs were at the time of its accreditation and authorization to work 

EAD. The research showed that although the official documents use the term generously 

quality assessment that the MEC has failed to authorize the start of course without the 

minimum conditions (concept 3) supply, as demonstrated by the Terms of Sanitation 

produced. The EAD practiced in the region has led to the achievement of diplomas, but 

urgently needs a serious evaluation of the MEC for the much-touted quality is not a dead 

letter. 

 

Keywords: Distance Education, National Assessment of Higher Education - SINAES, 

curriculum, quality. 
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INTRODUÇÃO 

O Contato e o Interesse pelo Objeto de Estudo 

Em 2004 a Universidade Federal do Pará – UFPA inicia oferta de curso de graduação 

na modalidade Educação a Distância com sete turmas de Licenciatura Plena em Matemática, 

sendo uma turma no campus da UFPA em Belém, capital do estado do Pará, e as outras seis 

em municípios com carência de professores nesta área. Os primeiros cursos foram comprados 

pelos municípios que deveriam pagar parcelas previamente estabelecidas. 

Tive a oportunidade de ser tutora em dois desses cursos, sendo um no município de 

Curuá, a 12 horas de barco de Santarém
1
 onde, à época existia um Campus da UFPA

2
 e o 

outro em Juruti, a 18 horas também de barco
3
.  

Nós, tutores selecionados, fomos a Belém conhecer a dinâmica do curso e os 

professores responsáveis. O curso funcionava com um coordenador geral, um coordenador 

específico de Matemática e três professores responsáveis por áreas distintas da matemática, e 

uma pedagoga que coordenava a área de Fundamentos da Educação. Os pólos funcionavam 

com um professor/tutor de matemática e um da área de Fundamentos da Educação, que se 

deslocavam ao município todo final de semana, alternadamente. 

Nesse momento discutia-se a adoção do material impresso a ser utilizado já que o 

acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC era inviável visto que o acesso à 

internet nesses municípios era precário ou inexistente.
4
 

Começamos por conhecer os manuais “VEREDAS”
5
, que foram substituídos, sem 

muito estudo, pelos manuais que a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ utilizava 

em seus cursos, em função da facilidade nas negociações de permissão de uso do material. 

Nesse momento o grupo de professores se dividiu entre aqueles que defendiam a construção 

do material para a nossa clientela e aqueles que, em função do tempo, achavam mais viável 

utilizar o material cedido da UFRJ. 

                                                 
1
 Fica à uma hora de vôo da capital do estado, Belém. 

2
 Hoje, através da Lei 12.085/2009 esse Campus da UFPA transformou-se em Universidade Federal do 

Oeste do Pará – UFOPA. 
3
 Hoje essa viagem já pode ser realizada através de lancha diminuindo o tempo de viagem. 

4
 Existe um “Abaixo Assinado” solicitando providências da Anatel. Santarém é considerada a 2ª pior 

conexão do Brasil. Fonte: www.peticaopublica.com.br. Acesso em 20/06/2012; 17h. 
5
 Material produzido pela UFMG em parceria com o governo de MG para formação de professores que 

atuam nas séries iniciais das escolas públicas de Minas Gerais. (www.educacao.mg.gob.br) em 

11/01/2011, 15h. 

 

http://www.peticaopublica.com.br/
http://www.educacao.mg.gob.br/
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Definido o material pelo critério da “facilidade” na permissão de uso, fizemos uma 

semana de planejamento, cuja tônica era a organização do conteúdo programático em função 

do tempo disponível para a realização do curso e o papel do tutor na dinâmica da Educação a 

Distância.  

Os cursos começaram em consonância com a satisfação dos compromissos financeiros 

assumidos pelos municípios, já que o pagamento das primeiras parcelas era responsável pela 

reprodução do material.  

A dinâmica adotada era a seguinte: todos os finais de semana havia encontro 

presencial, alternando um final de semana com o tutor da área específica de matemática e, no 

outro final de semana, o tutor de fundamentos da educação. Durante a semana os alunos 

estudavam o conteúdo especificado para o período, faziam os exercícios propostos pelo livro 

ou entregues pelo tutor e tiravam as dúvidas nos encontros presenciais. Desta forma, todo 

final de semana deviam entregar alguma atividade da área específica de matemática ou de 

fundamentos da educação que demonstrasse o estudo realizado, visto que essas atividades 

geravam uma nota que se somaria à da avaliação presencial. 

Por serem do “interior”, todos os alunos, sem exceção, cursaram ensino médio 

modular
6
 e sentiam grande dificuldade para desenvolver um estudo autônomo. Todos 

apresentavam limitações de leitura que inviabilizava interpretação, e conseqüente aplicação 

do que liam. Os exercícios da área específica de matemática eram realizados com muita 

dificuldade e, na maioria das vezes, copiados dos colegas que se saíam melhor. Não era 

função do tutor resolver exercícios nos encontros presenciais, ocasião reservada para revisões 

gerais e apresentação de atividades.  

Pelo exposto é possível imaginar a qualidade das avaliações realizadas. As notas 

baixas começaram a aparecer e os zeros eram constantes. As reuniões de professores eram 

marcadas por calorosas discussões sobre a falta de pré-requisitos mínimos para o estudo a 

distância e o discurso de que o aprendizado dura a vida toda e nós, tutores, deveríamos ter 

paciência. 

Alguns alunos foram ficando reprovados em conteúdos de matemática e de 

fundamentos da educação e os mecanismos de recuperação e resgate foram surgindo até que, 

                                                 
6
 Estratégia utilizada em localidades distantes (várzea ou planalto), onde não há escolas. Geralmente as 

aulas são ministradas em barracão comunitário ou em prédio cedido pela igreja ou poder público. Cada disciplina 

do período letivo é trabalhada isoladamente. O professor se desloca da sede do município para a localidade e 

trabalha toda a carga horária da disciplina. Quando fecha a carga horária vem outro professor e trabalhar outra 

disciplina. Essa estratégia ainda é muito utilizada no estado do Pará. 
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por término do tempo firmado em contrato para a prestação de serviço, as turmas foram se 

formando e outras estão em curso.          

No mesmo período existia no campus de Santarém, uma turma do curso de graduação 

em Administração a distância fechada para funcionários de uma estatal. Na percepção do tutor 

da turma os alunos eram criativos, debatedores e muito exigentes quanto a prazos e qualidade 

dos trabalhos apresentados. Considerava que o grau de excelência que a empresa imprimia em 

seus funcionários refletia na atuação deles como alunos. Para grande parte desses alunos essa 

não era a primeira graduação cursada. 

No último terço do curso, com recursos de Universidade Aberta - UAB
7
, chegaram 

computadores para Curuá e para Juruti. No mesmo período outras instituições começaram a 

oferecer cursos de licenciatura nos municípios, e alguns alunos começaram a cursar duas 

licenciaturas: uma de graça para eles, mas financiada pelo município através do convênio, e a 

outra ofertada pela iniciativa privada, com cobrança de mensalidades. Questionei com alguns 

alunos sobre a carga de estudos que isso acarretaria, entretanto, alegaram que o curso era 

“fácil de levar” e a primeira licenciatura “já estava terminando” e teriam tempo de se dedicar 

ao segundo curso. Como nossos encontros eram sábado, manhã e tarde, as presenças 

começaram a se alternar, assistiam aos encontros de um curso pela manhã e o outro pela tarde. 

Hoje, alguns alunos possuem duas licenciaturas e outros tantos estão aproveitando as 

“facilidades” da EAD e cursando mais de uma licenciatura. 

Terminamos o conteúdo programático de Fundamentos da Educação e o curso 

continuou com as disciplinas específicas e um programa paralelo de recuperação. 

Hoje os cursos de licenciatura oferecidos na modalidade à distância no Brasil, na 

Região Oeste do Pará e em Santarém, se proliferam com uma velocidade espantosa. Os dados 

do MEC mostram a voracidade desse mercado que a cada dia forma mais e mais professores. 

O Censo de 2003 já alertava: “Torna-se evidente que a ampliação do ensino a distância 

já é suficiente para indicar a necessidade de se obter mais informações sobre as áreas, cursos e 

instituições que os oferecem e a sua abrangência territorial.” (p.17). 

Os Censos do Ensino Superior de 2009 e 2010, embora apresentem dados da educação 

a distância eles o fazem de maneira agrupada com o ensino presencial, dispersando algumas 

informações importantes. De 2002 a 2008 os Censos mostram que as Instituições de Ensino 

Superior - IES que oferecem cursos de graduação na modalidade EAD, no período, cresceu 

360%; O número de cursos na modalidade cresceu 6.370%; as vagas ofertadas tiveram 

                                                 
7
 Universidade Aberta do Brasil. A UFPA é uma das universidades parceiras. Hoje Santarém não tem 

Pólo da UAB, conforme dados de e-MEC. 
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acréscimo de 6.868,2%; o ingresso teve um aumento de 1.980%; as matrículas aumentaram 

1.688% e os concluintes cresceram em 3.992,7%. Estamos diante de uma máquina de oferecer 

cursos com eficiência comprovada através dos números. 

Se comparados esses resultados com o desempenho dos cursos presenciais, no mesmo 

período, podemos dizer que seu desempenho foi pífio. No mesmo período os números 

referentes ao ensino de graduação presencial são os seguintes: as IES que oferecem graduação 

presencial cresceram 37,6%, os cursos tiveram um crescimento de 71,7%, as vagas oferecidas 

aumentaram 68,3%, os ingressos cresceram 24,9% e as matrículas 46%. O gráfico mostra bem 

a diferença dos desempenhos. 

 

 

Fonte: Resumo Técnico do Censo da Educação Superior, 2008 (gráfico nosso) 

 

Em Santarém não é diferente. Até 2003, quando a UFPA começou os cursos de 

licenciatura em Matemática, não existia nenhuma oferta de cursos nessa modalidade, hoje já 

são quatorze (14) pólos de doze (12) instituições diferentes
8
.   

A exigência por formação tem intensificado a interiorização de cursos à distância, 

principalmente de formação de professores e, para satisfazer o alerta do Censo de 2003 sobre 

a necessidade de avaliação, o Ministério da Educação – MEC - possui um Programa de 

avaliação que como um todo não demonstra como esses cursos estão se desenvolvendo e que 

                                                 
8
 Dados do site: http://siead.mec.gov.br/novosiead.  Acesso em 5/04/2012; 16h. 

1 

10 

100 

1000 

10000 

EAD 

PRES. 

360 

37,6 

6.370 

71,7 

6.868,20 

68,3 

1.980 

24,9 

1.688 

46 

Crescimento comparativo: graduação a 
distância e presencial entre os anos 

2002 e 2008. 
 

IES Cursos Vagas Ingresso Matrícula 

% 

http://siead.mec.gov.br/novosiead.%20%20Acesso%20em%205/04/2012


13 

 

 

tipo de profissionais, na maioria professores, está chegando ao mercado. O resultado final do 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, exposto através de notas de 1 

a 5, não mostra, nas entrelinhas, o que representam esses números e muito menos o que está 

pendente no processo de formação, como se fossem irrisórios diante da brutal 

responsabilidade de formar educadores. 

Essa experiência como tutora de um curso a distância me fez ver algumas fragilidades 

na oferta massificante de um curso nessa modalidade. Oferece-se a alternativa de cursar uma 

licenciatura através de uma metodologia que exige um mínimo de apoio tecnológico, mas esse 

apoio nem sempre existe. Uma das propagandas mais convincentes para o ensino a distância é 

de que ela é a única alternativa para o trabalhador em serviço que não dispõe de tempo para 

cursar ensino presencial. Esse chamariz induz a pensar que não é preciso dispor de tempo para 

o estudo, e isso não é verdade. É oferecida uma metodologia de ensino individualizado 

quando a clientela nem sempre tem pré-requisitos para o estudo autônomo. Acrescida à 

dificuldade de estudo autônomo pela formação, quase sempre deficiente, do ensino médio, 

esse aluno é professor e se pressupõe que ele planeje suas aulas, mas toda semana ele tem que 

realizar uma série de atividades que, por falta de entendimento, sente muita dificuldade. O que 

fazer? Prepara as aulas que ministra, ou faz as atividades demandadas pelo curso? Faz as 

atividades ou copia de alguém menos ocupado? O que o sistema de avaliação do MEC tem 

priorizado em seu processo de avaliação dos cursos de EAD? 

Com essas e outras preocupações vi, nos últimos dez anos, crescer a oferta de EAD em 

Santarém e nos municípios vizinhos e me pergunto: Quais são as instituições que ministram 

Licenciatura Plena em Pedagogia na modalidade EAD em Santarém? Como elas se colocam 

no cenário nacional? Qual avaliação elas recebem do MEC? O que representa as notas de 1 a 

5 do ranking do SINAES-MEC? 

A dinâmica de expansão do ensino superior no Brasil é recente se entendermos, assim 

como Ribeiro (2002), que ela começou no pós-guerra
9
 nos anos de 1940. Entretanto, 1990 é 

primordial para a análise da conjuntura educacional, já que foi com a Lei 9394/96 que a 

Educação a Distância – EAD ganhou status de modalidade de ensino válida no sistema 

educacional brasileiro e a busca por qualidade em educação ganha força a partir de acordos 

internacionais. 

O tratamento político/legal dado à expansão da educação, especialmente a superior, 

reflete em todo o território nacional, por tratar-se de uma República Federativa e serve de 

                                                 
9
 Referência à Segunda Guerra Mundial que durou de 1939 a 1945. 
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base para a análise do que vem acontecendo no Estado do Pará, mais especificamente na 

região Oeste do Pará, no município de Santarém, considerada região estratégia pela 

localização e os recursos naturais que possui. 

Caracterização do Problema 

Considerando o contexto de aumento da oferta de cursos de graduação em EAD no 

Brasil e em Santarém, este estudo se propõe responder ao seguinte problema: o que a 

avaliação desenvolvida pelo SINAES revela sobre os cursos de Pedagogia a distância 

ofertados em Santarém? 

Objetivos 

Objetivo Geral 

O presente estudo objetiva conhecer qual avaliação as IES, que oferecem cursos de 

graduação em Pedagogia, em Santarém, na modalidade à distância, têm recebido do SINAES, 

tendo em vista a satisfação aos padrões de qualidade presentes nos Referencias de Qualidade 

para Educação Superior a Distância. 

Objetivos Específicos  

 Discorrer sobre a expansão das Instituições de Ensino Superior – IES – no 

Brasil, com ênfase nos anos 1990 a 2010; 

 Levantar a legislação da educação superior, com foco na educação a distância; 

 Apresentar os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância; 

 Identificar a implantação e evolução do ensino superior em Santarém; 

 Levantar qual avaliação essas IES têm recebido do SINAES;  

 Analisar de que forma esses cursos satisfazem aos critérios de qualidade que os 

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância apresentam. 
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Delimitação Teórica e Prática da Pesquisa 

A pesquisa se propõe a identificar as IES que ministram cursos de graduação em 

Pedagogia na modalidade à distância, em Santarém, e conhecer como estão esses cursos frente 

ao processo de avaliação que o MEC desenvolve a nível nacional.  Para tanto trabalhará com a 

legislação à partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – Lei 9.394/96, Leis e 

Decretos que resultaram da necessidade de aplicação dos dispositivos legais, principalmente 

referentes à Educação Superior a Distância.  Os Parâmetros de Qualidade para Educação a 

Distância servirão de base para a análise dos resultados de avaliação divulgados pelo MEC. 

Trata-se de uma pesquisa documental, bibliográfica e qualitativa. Documental porque 

prevê o estudo da legislação pertinente à Educação Superior a Distância e dos mecanismos 

legais de avaliação para essa modalidade de ensino, tendo em vista a busca da qualidade como 

condição essencial e análise dos resultados que o MEC divulga. É também bibliográfica, pois 

busca na literatura consagrada bases históricas para entender o fenômeno da expansão da 

educação superior e de que forma a qualidade em educação é definida.  

Justificativa 

A presente pesquisa tem a pretensão de apresentar uma análise que traga uma 

relevância teórica e prática em relação ao crescimento de EAD na região Oeste do Pará. Seu 

ponto de partida são os registros das avaliações, in loco, realizadas pelo INEP e disponíveis 

no sistema e-MEC. 

A relevância teórica se apresenta pela exposição dos mecanismos legais necessários 

para a Autorização, Reconhecimento e Avaliação de cursos na modalidade a distância que 

possui uma legislação recente e dinâmica, contribuindo para o debate sobre a avaliação 

realizada pelo Ministério da Educação - MEC, através do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais - INEP. 

A relevância prática se apresenta na exposição da situação dos cursos de Pedagogia 

que estão sendo trabalhados na modalidade EAD como forma de informação àqueles que 

pretendem cursar ensino superior nesta modalidade. 

Espera-se que o estudo contribua para a discussão sobre o crescimento da EAD como 

uma modalidade importante de expansão e socialização das oportunidades de acesso ao 

ensino superior, chamando a atenção sobre a responsabilidade que os organismos oficiais têm 

sobre o controle da qualidade empregada na formação das próximas gerações.  
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O trabalho tem a seguinte organização: o primeiro capítulo trata da expansão do 

ensino superior da República aos nossos dias, com ênfase nos anos de 1980 a 2010, quando a 

Educação a Distância ganha status de modalidade oficial de educação e se torna política 

oficial de Estado para a expansão das oportunidades de formação.  

O segundo capítulo apresenta bases teóricas e conceitos oficiais sobre o que é 

considerado Qualidade em Educação, com ênfase nos Referencias de Qualidade para 

Educação Superior a Distância. 

O terceiro capítulo apresenta os Marcos Legais relacionados aos trâmites de 

Autorização, Reconhecimento e Avaliação da Educação Superior a Distância, através de Leis, 

Decretos e Portarias. 

O quarto capítulo faz uma caracterização do espaço circunscrito à pesquisa, 

apresentando dados da região Oeste do Pará e da cidade de Santarém. Apresenta as IES que 

atuam no ensino presencial e aquelas que oferecem cursos de Pedagogia a Distância. 

O capítulo cinco traz a situação das IES que trabalham graduação em Pedagogia na 

modalidade EAD, tendo como base dados encontrado no sistema e-MEC. 

Os dados encontrados no e-MEC são relacionados aos conceitos teóricos de qualidade 

e com os quesitos dos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância, no 

capítulo seis.  

As Considerações finais resgatam possíveis controvérsias sobre a base dos dados e 

buscam sinalizar para a necessidade de o poder público cumprir sua função fiscalizadora com 

mais afinco e clareza coerente de princípios, tendo em vista a especificidade da formação do 

professor.       
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1. A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL – BREVE HISTÓRICO 

A expansão da universidade no Brasil é fenômeno novo se considerarmos que ele 

seguiu uma tendência mundial, no pós-guerra. Ribeiro (2002) destaca que as pressões sociais, 

do pós-guerra, também se fizeram sentir na ampliação de acesso ao ensino superior, o que 

levaram a um aumento desenfreado a ponto de massificação. Entretanto, é necessário perceber 

que a expansão desse segmento tão importante para o desenvolvimento de um Estado-Nação 

não decorre somente pela pressão social, mas também é resultado da necessidade de expansão 

do capital econômico, que viu e vê na formação acadêmica não só a possibilidade de mão de 

obra qualificada pra levar avante seus empreendimentos, mas também como forma de manter 

contingente de equilíbrio às demandas salariais e, não menos importante, um “negócio” a ser 

explorado. A percepção de que existem forças econômicas influenciando esse crescimento 

acrescenta valor à questão da avaliação e do princípio do padrão de qualidade, temas de 

extrema importância, sempre presentes na literatura e legislação da área educacional. 

Vários são os autores que discorrem sobre a expansão do ensino superior no Brasil. 

Fávero (1980), por exemplo, atesta que  

[...] até a promulgação da República, foram fundadas mais 13 escolas de ensino 

superior, chegando a 14 o número de estabelecimentos de ensino superior. Da 

Proclamação da República até a Revolução de 1930, quando se dá a queda da 

República Velha, foram criados mais 72 estabelecimentos desse nível, perfazendo, 

então, o total de 86. E, finalmente, da Segunda República até 1945, foram criadas 

mais 95 escolas de nível superior” (p. 111). 

Fernandes (1975) diz que o fenômeno quantitativo se apresentou com mais vigor entre 

os anos de 1930 e 1960, quando “primeiro mais de 81% dos estabelecimentos de ensino 

superior, existentes no País em 1960, foram criados entre 1930 e 1960. Segundo, a matrícula 

geral aumentou, num período de trinta anos, quase seis vezes, passando de 27.501, em 1935, 

para 155.781, em 1965” (p. 65). 

Sousa (2003) discorre sobre a consolidação do ensino superior privado no Brasil e  

chama a atenção para as disputas sobre o controle do ensino superior que ocorriam no 

período. 

Tal processo de consolidação aconteceu em um contexto de disputa entre as elites 

laicas e os grupos hegemônicos católicos que visavam o controle do ensino superior 

no país. A forma como o segmento privado reagiu às demandas da sociedade fez 
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com que, na primeira metade da década de 30, este já contasse com cerca de 65,0% 

das instituições de ensino superior no Brasil (p. 15). 

Sobre a década de 1950 o segmento privado priorizou a formação de profissionais 

liberais nas áreas médicas, jurídicas e econômicas, alcançando 44% de todas as matrículas. 

Depois se voltou para a formação de docentes em faculdades de Ciências, Filosofias e Letras. 

Esta década foi marcada também pela entrada das IES no interior dos Estados membros. 

(SOUSA 2003) 

A expansão nesse período “[...] se fez ao correr das circunstâncias, sem plano de 

previsão, ou mesmo propósito deliberado. Além disso, não decorreu de ato legal determinado, 

nem refletiu o longo debate educacional que se iniciou na década de 20 e não mais se 

interrompeu até a votação da Lei de Diretrizes e Bases, em 1961” (TEIXEIRA, 1989, p. 111). 

Sampaio (2000) e Sousa (2003) concordam que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, Lei nº 4.024/61, fomentou a expansão do ensino superior entre os 

anos 1960 e 1980. No período o aumento das matrículas do ensino superior público foi na 

ordem de 480,3%, enquanto o privado atingiu o patamar de 843,7%, praticamente o dobro. 

Desta forma, nos finais dos anos de 1970 o setor privado detinha 63% de todas as matrículas 

no ensino superior brasileiro. 

A expansão apresentada até o momento era feita a partir de cursos isolados o que 

favorecia o crescimento, mas fragilizava a estrutura e, de certa forma, o espírito 

acadêmico. Entretanto, a Lei 4.024/61 não proibiu essa forma de organização, 

trazendo apenas legislação complementar definindo normas para autorização e 

reconhecimento de instituições de ensino superior. (SAMPAIO, 2000). 

Um estudo da UNESCO sobre a educação superior informa: 

Mesmo possibilitando certa flexibilidade na sua implementação, na prática, essa lei 

reforçou o modelo tradicional de instituições de ensino superior vigentes no país. 

Em termos organizacionais, deixou ilesas a cátedra vitalícia, as faculdades isoladas e 

a universidade composta por simples justaposição de escolas profissionais; além 

disso, manteve maior preocupação com o ensino, sem focalizar o desenvolvimento 

da pesquisa. Ao conceder expressiva autoridade ao Conselho Federal de Educação, 

com poder para autorizar e fiscalizar novos cursos de graduação e deliberar sobre o 

currículo mínimo de cada curso superior, a nova lei favoreceu a centralização do 

sistema de educação superior. Como novidade, assegurou a representação estudantil 

nos colegiados, não especificando, no entanto, a respectiva proporção. (SOARES, 

org. 2002; p.32) 

Nesse momento existia um sentimento de insatisfação entre os estudantes e certos 

segmentos organizados que reclamava por uma reforma universitária que previsse a “quebra 
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das barreiras entre as faculdades; criação de institutos; organização do regime departamental e 

do trabalho docente e discente em tempo integral; extinção da cátedra vitalícia.” (CUNHA, 

1983, pg.225). Esse movimento ensejou a Reforma Universitária, Lei nº 5.540/68 que, em 

pleno Regime Militar, reforçou a tendência educacional tecnicista, implantando o 

desenvolvimento da gestão institucional através de princípios administrativos da 

racionalidade, eficiência e produtividade (ROMANELLI (2005), RIBEIRO (2002) e SOUSA 

(2003), na busca de maior produtividade e menores custos. O movimento por uma 

universidade moderna e flexível encontrou no Golpe Militar de 1964 seu maior algoz. 

Orientada por uma mentalidade assentada no binômio racionalidade e produtividade, a 

universidade brasileira passava a ser entendida através da relação custo x benefício, 

produtividade e o mínimo de investimento [...]” (SOUSA, 2003, p. 16-17). 

Os documentos oficiais confirmam a tendências da reforma: 

[...] a reforma tem objetivos práticos e tende a conferir ao sistema universitário uma 

espécie de racionalidade instrumental, em têrmos (sic) de eficiência técnico-

profissional, que tem por consequência o aumento de produtividade dos sistemas 

econômicos. Para tanto, impõe-se a metamorfose de uma instituição 

tradicionalmente acadêmica e socialmente seletiva num centro de investigação 

científica e tecnológica em condições de assegurar a autonomia da expansão 

industrial brasileira. (BRASIL; Governo Costa e Silva, 1968, p. 24-25). 

De acordo com o documento, a Reforma prevê a universidade como instituição padrão 

e dá a ela o status de instituição investigadora, embora fortemente amarrada ao sistema 

produtivo e econômico. O Parecer nº 209 do Conselho Federal de Educação -CFE/Conselho 

de Ensino Superior - CsEnS, de 06 de junho de 1967, demonstra claramente essa posição: “As 

escolas isoladas representam uma solução cara, em relação ao número de alunos; precária, 

quanto aos padrões de ensino; e pouco elástica, quanto às possibilidades de expansão. A boa 

política parece basear-se na Universidade e na plasticidade dos seus recursos potenciais” 

(BRASIL; MEC; CFE; CsEnS, 1967, p. 21). Entretanto, essa pulverização de pequenas 

instituições com menos estudantes era bem vista pelo regime político que via na dispersão o 

enfraquecimento de movimentos reivindicatórios. 

Desta forma, o Parecer 209/1967 não serviu de impedimento para os estabelecimentos 

isolados, visto que aumentaram em nível preocupante (RIBEIRO, 2002 e SOUSA 2003), 

divergindo dos princípios da Reforma Universitária que previa a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Como a Reforma era universitária, ficou restrita basicamente às 
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Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, pois as faculdades e os estabelecimentos 

isolados continuaram sua expansão. 

Com a Reforma, o poder público impunha um caráter mais técnico/científico para as 

universidades públicas onde mantinha acirrada pressão por considerar que era foco de 

resistência ao regime ditatorial, enquanto as instituições privadas gozavam de liberdade e 

prestígio social da classe que apoiara o golpe de 64, crescendo e promovendo a ascensão 

desses segmentos. (FÁVERO, 1991) 

(...) os mesmos conselheiros que ajudaram a redigir (a lei) ou a aprovaram não 

tiveram escrúpulos em criar todo o tipo de facilidades para que as escolas 

particulares proliferassem como moscas, sem instalações adequadas, sem 

laboratórios e bibliotecas, com professores-fantasmas. Assim, a idéia de se fazer da 

universidade a regra do ensino superior, como na maioria dos países do mundo, foi 

atropelada pela própria política educacional implícita da ditadura. (CUNHA, 1988,  

p. 87/88). 

Essa situação motivou Florestan Fernandes ao desabafo: “(...) a uma sociedade 

nacional subdesenvolvida correspondem, de modo fatal, universidades subdesenvolvidas.” 

(1976: p.198). 

De acordo com Barreyro, 

Essa expansão foi realizada predominantemente pela iniciativa privada, não 

confessional, com o apoio do Estado e fora dos grandes centros urbanos, 

produzindo-se um sistema dual: as grandes universidades e as faculdades isoladas 

interioranas, sendo nestas últimas onde as classes médias conseguiam o diploma e 

lhes permitia sua ascensão social. Surgiram, assim, os empresários do ensino 

superior, oriundos de instituições privadas de 1º e 2º graus, transformando suas 

associações com um novo objetivo. (2008, pg.19) 

Sampaio (2000) comenta que “se as brechas legais prevaleceram nesse período, foi em 

decorrência da pressão dos interesses do ensino privado, respaldados, por sua vez, na pressão 

da demanda: a força do setor privado mostrou-se, efetivamente, mais eficaz nessa arena 

decisória.” (p. 68) 

Para responder à demanda de um país em desenvolvimento que pressionava por 

formação superior, em 1981 o Brasil contava com 65 universidades, os estabelecimentos 

isolados que se dedicavam somente ao ensino somavam mais de 800. (SOARES, 2002, p.34). 

Sobre a expansão das Instituições de Ensino Superior no período, Martins (1989) 

critica: “Ao lado de sua característica de empreendimento comandado pela lógica da 

acumulação do capital, o “novo” ensino privado representou também uma ruptura na 
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transmissão e produção de um saber crítico, que vinha conquistando um espaço em 

determinadas áreas do conhecimento, na universidade brasileira” (p. 41). 

A Expansão da Educação Superior nos anos de 1980 a 2010 

Os anos de 1980 são considerados de transição. Em 1985 o presidente Tancredo 

Neves
10

 é eleito pelo Colégio Eleitoral, assumindo José Sarney (1985-1990). Dentre os feitos 

desse governo figuram a instituição da Comissão Nacional Para Reformulação da Educação 

Superior
11

 e a Constituição Federal de 1988, em vigor, que prevê a Educação a Distância – 

EAD, como modalidade de ensino.  

As discussões educacionais mais amplas, antes cerceadas pelo regime militar, ganham 

participação mais ativa de pensadores de outras áreas do conhecimento que passaram a falar 

de educação num sentido mais amplo e a ocuparem espaços antes negados.  

O governo de Itamar Franco
12

 (1992 a 1994) foi marcado por denúncias de corrupção, 

Comissões Parlamentares de Inquérito – CPI e alta inflação. O Plano Real, que ocasionou a 

queda da inflação, acabou projetando o próximo presidente eleito.   

Fernando Henrique Cardoso
13

 governou por dois mandatos (1995 a 2002) e é 

considerado responsável por promover a reforma do Estado com a quebra do monopólio 

estatal na área da comunicação e petróleo e privatizações de empresas estatais. É um período 

rico em marcos legais referentes a educação, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - 

LDB nº 9.394/96, que serão tratados no terceiro capítulo.  

As políticas adotadas pelo governo FHC têm como base a doutrina neoliberal
14

 de 

diminuição do Estado e liberdade para o mercado se organizar provocando aumento da 

demanda por serviços públicos, desemprego, educação, saúde etc. Surgem políticas públicas 

de amparo às populações mais pobres, que não resolve a situação, mas cria a ilusão de que 

estão sendo cuidados. Gentili (1996) analisa a situação da seguinte forma: 

A grande operação estratégica do neoliberalismo consiste em, transferir a educação 

da esfera da política para a esfera do mercado, questionando assim seu caráter de 

direito e reduzindo-a a sua condição de propriedade. É nesse quadro que se 

                                                 
10

 Tancredo morreu antes de assumir, e quem governa é seu vice, José Sarney. 
11

 Decreto nº 91.177 de 29 de março de 1985. 
12

 Assume por ocasião do impeachment (impedimento) do então eleito Fernando Collor de Mello. 
13

 Primeiro mandato foi de 1995 a 1998. Governou até 2002 com segundo mandato. 
14

 De acordo com Gentili (1996) é um processo de construção da hegemonia da classe dominante que se 

realiza através de reformas no plano econômico, político, educacional etc e tem a habilidade de se 

legitimar como a única saída para a conjuntura. (p.177)  
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reconceitualiza a noção de cidadania, através de uma revalorização da ação do 

indivíduo enquanto proprietário, enquanto indivíduo que luta por conquistar 

(comprar) propriedades-mercadorias de diversas índoles, sendo a educação uma 

delas. (p.20-21) 

A área educacional, antes considerada social e política, ingressa fortemente no 

mercado. A política recomendada por organismos internacionais
15

 é a diversificação e 

flexibilidade do sistema de ensino superior que promovesse a expansão com menor gasto 

público. A esse respeito o documento do Banco Central é claro. 

A introdução de uma maior diversificação no ensino superior, ou seja, a criação de 

instituições não universitárias e o aumento de instituições privadas, podem 

contribuir para satisfazer a demanda cada vez maior de educação superior e fazer 

com que os sistemas de ensino melhor se adéqüem às necessidades do mercado de 

trabalho. (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 31) 

 Nesse momento os investimentos públicos são direcionados para o ensino 

fundamental, encurtando o já escasso recurso para o ensino superior, provocando o 

sucateamento e a estagnação das IES públicas, favorecendo a iniciativa privada. Os dados 

mostram essa realidade.    

 

Crescimento das IES Públicas e Privadas, Brasil, 1996-2001. 

Ano Público Privado 

1996 211 711 

2002 164 1.420 

∆% -22,2 99,7 

Fonte: MEC/INEP/DEAES 

 

De forma geral, as IES públicas, em função da política adotada no período, tiveram 

um encolhimento de 22,2% e as IES privadas um crescimento de 99,7%.  

O documento Evolução da Educação Superior – Graduação 1980 – 2007 apresenta um 

gráfico que demonstra o movimento de encolhimento das IES públicas e a crescimento das 

privadas.   

 

                                                 
15

 Diretrizes para a Reforma da Educação Superior na América Latina, Ásia e Caribe, Banco Mundial, 

1994.  
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Fonte: portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior/evolução-1980-a-2007.  

 

Embora o Censo da Educação Superior de 2002 discrimine os dados como sendo da 

educação presencial, os dados da educação a distância ainda não aparecem nesse censo. 

O Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, próximo presidente, também governou por dois 

mandatos (2003 a 2010) e manteve a política neoliberal de favorecimento às leis do mercado. 

Os atos públicos, mais importantes, referentes à educação são, sem sombra de dúvida, o 

sistema de avaliação do Ensino Superior - SINAES, a regulamentação da EAD e a criação da 

Universidade Aberta do Brasil – UAB que serão destaques no terceiro capítulo.  

Veremos então a tendência de crescimento da educação superior no governo Lula. 

 

Crescimento das IES Públicas e Privadas, Brasil, 2003-2010. 

Ano Pública Privada 

2003 207 1.652 

2010 277 2.100 

∆% 33.8% 27,1% 

Fonte: Censo da Educação Superior de 2010. 

 

Mesmo considerando um crescimento de, praticamente, sete pontos percentuais a 

mais, as públicas, em 2010, representam apenas 11,7% das IES, enquanto as particulares são 

Distribuição Percentual do Número de Instituições de Educação Superior, por 

Categoria Administrativa - Brasil 1993-2003
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88,3% das instituições. A criação de quatorze universidades públicas
16

, com intuito de 

interiorizar o ensino superior público, contribui para esses dados.  

Um dos feitos do governo Lula foi a regulamentação e o incentivo à modalidade a 

distância, principalmente na formação de professores, em função das metas do Plano Nacional 

de Educação – PNE 2001 – 2010.  Outro esforço nessa direção foi a formação da 

Universidade Aberta do Brasil - UAB
17

, que é um “sistema integrado por universidades 

públicas que oferecem cursos de nível superior para camadas da população que têm 

dificuldades de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação 

a distância.”
18

 Figuram entre seus objetivos, “oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura 

e de formação inicial e continuada de professores da educação básica.”(Decreto 8.500/2006)  

Em função do investimento político e financeiro, deste governo, em incrementar a 

formação de professores na modalidade a distância, o Censo de 2010 apresentou a seguinte 

fotografia da distribuição do número de matrículas em EAD e em educação superior 

presencial. 

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2010, p. 43 

 

Pelos dados apresentados é possível dizer que o intento de formar professores para a 

educação básica na modalidade a distância tem sido cumprido a contento. Os dados atestam 

                                                 
16

 Fonte: http:/portal.mec.gov.br. “Lula destaca política de interiorização do ensino superior e 

profissional.” Acesso em 20 de janeiro de 2012; 15h.  
17

 Instituída pelo Decreto nº 5.800 de 8 de junho de 2006.  
18

 Fonte: www.uab.capes.gov.br. 
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que 46% das matrículas na modalidade a distância são de licenciatura, enquanto o ensino 

presencial oferece somente 17% das matrículas para a licenciatura.  

Para acompanhar o crescimento e a expansão da educação superior, mais 

especificamente da EAD, foi instituída uma legislação própria que enfatiza a qualidade como 

elemento imprescindível à oferta de cursos.  

O próximo capítulo apresenta alguns conceitos de qualidade em educação, que darão 

base para a análise da pesquisa sobre a avaliação do MEC sobre as IES que oferecem 

Licenciatura em Pedagogia a distância em Santarém. Embora sejam múltiplas as acepções do 

conceito de qualidade, o tratamento dado segue as direções epistemológicas trazidas pelo 

texto de Casali (2012), abaixo comentado. 
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2. QUALIDADE EM EDUCAÇÃO 

Determinar um conceito que defina qualidade em educação não é tarefa fácil. 

Comecemos pelo conceito de qualidade definido por Aurélio Buarque de Holanda
19

:  

Qualidade é “Propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas, que as distingue 

das outras [...]”. O conceito diz que a condição de qualidade se estabelece a partir da presença 

de atributos e condições que permitam provar essa condição. Mas, que condições são essas? 

Quem estabelece os atributos que distinguem a qualidade em educação? 

A literatura que trata sobre qualidade em educação, ora tem privilegiado alguns 

atributos ou princípios e ora outros, de acordo com a visão de educação que carregam. Mesmo 

não sendo contraditórios, esses princípios, e, portanto, a noção de qualidade, mudam 

conforme o momento histórico no qual são construídos. 

Na tentativa de buscar um entendimento sobre o que é qualidade em educação, que 

pudesse amparar as políticas de Educação Superior, em 1998 a UNESCO
20

 realiza a 

Conferência Mundial sobre Educação Superior que, em seu documento base, declara que 

qualidade é um conceito multidimensional, e deve buscar as seguintes estratégias: 1) 

desenvolver todas as suas funções e atividades como ensino, pesquisa e fomento da ciência, 

provisão de pessoal, estudantes, instalações, equipamentos, serviços de extensão à 

comunidade e ao ambiente acadêmico em geral. Deve promover a avaliação interna e 

externa que leve em consideração a diversidade; 2) deve implantar a dimensão 

internacional que crie redes interativas entre alunos, professores, intercâmbio de 

conhecimentos e pesquisas e; 3) realizar criteriosa seleção e treinamento contínuo de 

pessoal, particularmente a promoção de programas apropriados de aperfeiçoamento de 

pessoal e metodologia do processo de ensino aprendizagem. (Artigo 11) (destaques nosso) 

Em 2001, ainda a UNESCO, salientava a dinamicidade do conceito e apresentava 

alguns elementos importantes na busca de uma educação com qualidade.  

a qualidade se transformou  em um conceito dinâmico que deve se adaptar 

permanentemente a um mundo que experimenta profundas transformações sociais e 

                                                 
19

 Edição 2009, portable. 
20

 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Nascida em 16/11/1945, cuja 

“missão consiste em contribuir para a construção de uma cultura de paz, para erradicação da pobreza, para o 

desenvolvimento sustentável e para o diálogo intercultural, por meio da educação, das ciências, da cultura e da 

comunicação e da informação.” Disponível em: www.unesdoc.unesco.org. Em 20 de março de 2012. 

 

 

http://www.unesdoc.unesco.org/
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econômicas. É cada vez mais importante estimular a capacidade de previsão e 

antecipação. Os antigos critérios de qualidade já não são suficientes. Apesar das 

diferenças de contexto, existem muitos elementos comuns na busca de uma 

educação de qualidade que deveria capacitar a todos, mulheres e homens, para 

participarem plenamente da vida comunitária e para serem também cidadãos 

do mundo. (p.1) (destaque nosso)   

Enguita (1994) analisando o desenvolvimento conceitual de qualidade em educação 

chama a atenção para os significados que esse termo já sustentou. Inicialmente qualidade em 

educação era identificado, tão somente, com a dotação em recursos humanos e materiais ou 

do gasto público dedicado a educação, supondo “que mais custos ou mais recursos, 

materiais ou humanos, por usuários, era igual a maior qualidade.” (p. 89) 

Mais tarde, adotando critérios empresariais, o foco dos gastos com recursos deslocou-

se para a eficácia do processo supondo-se que alcançar máximo resultado com menor custo 

era sinal de qualidade. Portanto, as taxas de retenção, de promoção, egressos e comparação 

com outras instituições passou a ser uma lógica aceita para a medição da qualidade em 

educação. 

Moran (2000) faz uma discussão entre ensinar e educar com qualidade, atribuindo ao 

ensinar a organização de “uma série de atividades didáticas para ajudar o aluno a 

compreender áreas específicas do conhecimento [...]”(p. 12). Já a educação com qualidade, “o 

foco, além de ensinar, é ajudar a integrar ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão e ação, 

a ter uma visão de totalidade.” (p. 12). 

Considera que o ensino de qualidade envolve as seguintes variáveis:  

- Uma organização inovadora, com projeto pedagógico coerente [...], com infra-

estrutura adequada, atualizada, [...]; tecnologias acessíveis, [...]. 

- Uma organização que congregue docentes bem preparados, intelectual, 

emocional, comunicacional e eticamente; bem remunerados, motivados com boas 

condições profissionais, onde haja circunstâncias favoráveis a uma relação 

efetiva com os alunos que facilite conhecê-los, acompanhá-los, orientá-los. 

- Uma organização que tenha alunos motivados, preparados intelectual e 

emocionalmente, com capacidade de gerenciamento pessoal e grupal. (p. 14) 

(destaques nosso) 

Demo (2001), por sua vez faz distinção entre qualidade formal e qualidade política em 

educação. A qualidade formal da educação propicia a “habilidade de manejar meios, 

instrumentos, formas, técnicas, procedimentos diante dos desafios do desenvolvimento”. A 

qualidade política desenvolve a “competência do sujeito em termos de se fazer e de fazer 

história, diante dos fins históricos da sociedade humana.” (p. 14) (destaques nosso). Uma 

educação que desenvolva a qualidade formal e política não se faz ao acaso, “precisa de anos 
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de estudo, de currículo, de prédios e de equipamentos, mas, sobretudo, de bons 

professores, de gestão criativa e de ambiente construtivo, sobretudo de alunos 

construtivos/participativos, para se concretizar.”(p. 21) (destaque nosso). 

Davok (2007) também considera que a expressão qualidade em educação admite 

variadas interpretações, dependendo da concepção que se tenha do fenômeno educativo. 

Educação de qualidade pode significar domínio eficaz de conteúdos previstos nos currículos, 

ou aquela que possibilita aquisição de cultura científica ou literária, ou ainda aquela que 

desenvolve capacidades para o sistema produtivo e ainda aquela que assume compromisso 

para a transformação da realidade social. 

Moacir Gadotti, em palestra “Qualidade na Educação: uma nova abordagem”, no 

Fórum Estadual Extraordinário da UNDIME, em dezembro de 2009, em São Paulo, chama a 

atenção sobre uma nova qualidade em educação. Para ele a qualidade social é aquela que 

“acentua o aspecto social, cultura e ambiental da educação, em que se valoriza não só o 

conhecimento simbólico, mas também o sensível e o técnico.” (p.1). (destaque nosso). 

Considera que essa qualidade não pode estar desvinculada da quantidade porque, conforme 

Gentili (1995, p. 177, apud GADOTTI, 2009, p. 2) “qualidade para poucos não é qualidade, é 

privilégio.” 

Em 2009 o MEC
21

, concorda com a dinamicidade do conceito de qualidade e 

considera que “é fundamental, portanto, não perder de vista que a qualidade é um conceito 

histórico, que se altera no tempo e no espaço, vinculando-se às demandas e exigências sociais 

de um dado processo.” (p.30). 

Ainda em 2009 a Conferência Mundial sobre Educação Superior produziu o seguinte 

Comunicado: 

Critérios de qualidade devem refletir todos os objetivos da educação superior, 

notavelmente o propósito de cultivar o pensamento crítico e independente nos 

estudantes e a capacidade de aprender por toda a vida. Eles devem estimulara a 

inovação e a diversidade. Garantir a qualidade do ensino superior requer 

reconhecimento da importância de se atrair e reter uma equipe de ensino e 

pesquisa comprometida, talentosa e qualificada. (ponto 21) (destaques nosso) 

Casali (2011) considera difícil determinar o que seja qualidade, justamente pela 

sutileza e intangibilidade de seus critérios. Para o autor, qualidade da educação é intangível, 

“não se mede, não se controla; entretanto, é factível” (p. 16), e considera que “é impossível 

resolver definitivamente essa questão, porque ela é interminável.” (p. 16). 

                                                 
21

 Documento de Referência da Conferência Nacional de Educação, 2009. Eixo II. 
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A essência da qualidade é indizível e o tema não se esgota jamais. Qualquer tentativa 

de formulação será insatisfatória, o que não impede que continuemos a fazer pronunciamentos 

sobre ela. E o pronunciamento mais claro sobre qualidade, é que ela é indissociável da 

quantidade. “... mas a quantidade é, ela própria, sempre, parte da substância da qualidade, 

porque a educação é um direito universal, que deve ser estendido (extensão = quantidade) a 

todos.”(p.17) 

O autor entende que para que haja a possibilidade de qualidade na educação são 

necessários quatro momentos estratégicos assim nomeados: pré-condições, condições, 

práticas e resultados. As pré-condições, que possibilitam uma educação de qualidade, dizem 

respeito, basicamente, às condições políticas e sociais como: democracia, políticas públicas, 

financiamento, formação inicial e continuada de professores, inserção dos profissionais no 

sistema de educação e remuneração digna. As condições dizem respeito a: infraestrutura 

física adequada, projeto pedagógico em constante construção pela comunidade, carreira 

docente efetiva, processo de avaliação transparente e gestão democrática eficiente, eficaz e 

efetiva. As práticas de possibilitam uma educação de qualidade são: exercício cotidiano do 

currículo, mobilização da comunidade na construção do ambiente educativo, dentre outros. 

Os resultados de uma educação de qualidade são muitos, dentre eles: a geração de sujeitos 

conscientes, livres, responsáveis, autônomos e com pleno desenvolvimento de suas 

potencialidades.  

Casali termina o texto conclamando ao compromisso pedagógico e político “pela 

efetividade das políticas públicas em todos os seus dispositivos quantitativos.” (p. 38) 

Referencias de Qualidade para Educação Superior a Distância 

A tentativa de conceituar qualidade na educação, não é fácil. Embora o entendimento 

dos teóricos não apresente contradições, as prioridades não são as mesmas, dificultando uma 

síntese que permita a realização de avaliação clara, na prática. Além da multiplicidade na 

exposição dos critérios, uma característica encontrada em alguns conceitos, é que eles se 

referem a questões subjetivas do tipo: desenvolver capacidade, cidadania, cultivar pensamento 

crítico, domínio eficaz de conteúdos, aquisição de cultura científica ou literária, capacidades 

para o sistema produtivo etc, critérios importantes, mas pouco palpáveis em uma avaliação de 

sistema.   

Assim, por força da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº 

9.394/96 e buscando estabelece critérios claros que possibilitasse acompanhamento e 
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avaliação da EAD, o MEC criou Os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 

Distância, em 2003. Em 2007 os Referencias foram atualizados, após consulta pública do 

texto, em função dos “resultados dos procedimentos avaliativos realizados pelo MEC em 

múltiplos programas de educação a distância em andamento no País, sempre na busca de uma 

configuração que atenda aos requisitos de qualidade que todos almejamos.”(p. 3) (destaque 

nosso).  

Os Referenciais de Qualidade para projetos de cursos na modalidade a distância 

estabelecem, fundamentalmente, critérios pedagógicos, de recursos humanos e de infra-

estrutura que devem ser implementados para oferta de EAD, organizados em oito (8) tópicos: 

 Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; 

 Sistemas de Comunicação; 

 Material didático; 

 Avaliação; 

 Equipe multidisciplinar; 

 Infra-estrutura de apoio; 

 Gestão Acadêmico-Administrativa; 

 Sustentabilidade financeira.  

 

1- A Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem 

compreende a explicitação clara  

da opção epistemológica de educação, de currículo, de ensino, de aprendizagem, de 

perfil do estudante que deseja formar; com definição, partir dessa opção, de como se 

desenvolverão os processos de produção do material didático, de tutoria, de 

comunicação e de avaliação, delineando princípios e diretrizes que alicerçarão o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.”(p.8) (destaque nosso) 

A clareza da definição epistemológica de educação e currículo é importante em 

qualquer modalidade de ensino. Ela serve de base para as ações didáticas, para a escolha e 

utilização das metodologias, na produção de material e nos instrumentos de avaliação. A 

definição clara do referencial teórico-metodológico favorece a coerência interna entre 

conteúdos e metodologias, instrumentos e avaliação e os papéis a serem desempenhados pela 

equipe técnica, de apoio e os estudantes.  

A concepção de educação e currículo deve ser clara não só para a equipe pedagógica, 

mas para os estudantes. Percebe-se a clareza do conceito de educação e currículo pela análise 



31 

 

 

do material didático, seja ele qual for, assim como nas posturas de utilização desse material e 

nas atividades desenvolvidas no processo ensino e aprendizagem. Essa definição permite ao 

aluno, mesmo em espaço e tempo diferentes do tutor e do grupo, desenvolver a habilidade de 

construir coletivamente o conhecimento, socializando suas aprendizagens e considerando 

visões diferentes da sua.   

 

2- Os Sistemas de Comunicação compreendem que a popularização e 

democratização do acesso às tecnologias de informação e de comunicação devem ter o 

estudante como centro do processo educacional e que a interatividade entre professores, 

tutores e estudantes é um dos pilares para garantir a qualidade de um curso a distância (p.10) 

(destaque no texto do documento), e que o projeto político e pedagógico do curso deverá, 

dentre outros pontos: 

- descrever como se dará a interação entre estudantes, tutores e professores ao longo 

do curso, em especial, o modelo de tutoria. 

- quantificar o número de professores/hora disponíveis para os atendimentos 

requeridos pelos estudantes e quantificar a relação tutor/estudantes; 

- informar a previsão dos momentos presenciais, em particular os horários de tutoria 

presencial e de tutoria a distância, planejados para o curso e qual a estratégia a ser 

usada; 

- informar aos estudantes, desde o início do curso, nomes, horários, formas e 

números para contato com professores, tutores e pessoal de apoio; 

- informar locais e datas de provas e datas limite para as diferentes atividades 

(matrícula, recuperação e outras); 

- [...]; 

- dispor de pólos de apoio descentralizados de atendimento ao estudante, com infra-

estrutura compatível, para as atividades presenciais; 

- valer-se de modalidades comunicacionais síncronas e assíncronas como 

videoconferências, chats na Internet, fax, telefones, rádio para promover a interação 

em tempo real entre docentes, tutores e estudantes; 

- [...]; 

- Planejar a formação, a supervisão e a avaliação dos tutores e outros profissionais 

que atuam nos pólos de apoio descentralizados, de modo a assegurar padrão de 

qualidade no atendimento aos estudantes; 

- [...] (p. 11 e 12) 

Esse tópico deixa claro que se espera que a educação a distância invista todos os 

esforços na garantia da interatividade entre os estudantes, entre tutores e estudantes, tutores e 

equipe técnica, estudantes e equipe técnica. As ferramentas tecnológicas têm como finalidade 

não só disponibilizar material científico, cultural e pedagógico, mas também para promover 

interatividade com qualidade. 

O sistema de comunicação também será efetivado a partir dos encontros presenciais 

em Pólos descentralizados, devidamente equipados que garantam o apoio e o 
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acompanhamento das atividades de ensino e do incentivo às ações estudantis para que se crie 

um espírito acadêmico de fortalecimento mútuo. Não se trata de um sistema dedicado 

unicamente a ligar o aluno ao curso, para o cumprimento de atividades acadêmicas, mas um 

canal efetivo de ligação entre os sujeitos que freqüentam o curso, exercendo suas diversas 

funções.    

3- Quanto ao Material Didático  

“Em consonância com o projeto pedagógico do curso, o material didático, deve 

desenvolver habilidade e competências específicas, recorrendo a um conjunto de mídias 

compatíveis com a proposta e o contexto socioeconômico do público-alvo.”(p. 13) (destaque 

nosso).  

Como se trata do um interlocutor importante na modalidade EAD, o material didático, 

seja ele qual for, deve trazer a opção teórico-metodológica nas “linhas e entrelinhas”, 

demonstrando relação com o projeto pedagógico. As mídias escolhidas para a execução das 

atividades de ensino e aprendizagem com conteúdo atualizado e condizente com o projeto 

pedagógico agregam coerência interna que permitem ao estudante relacionar as informações, 

produzindo conhecimento. A linguagem dialógica incentiva o debate de ideias e instiga o 

estudante à pesquisa e ao aprofundamento teórico. A recomendação é que o conteúdo base 

seja construído especificamente para a modalidade, e testado antes de iniciar o curso.   

      

4- A Avaliação contempla duas dimensões: 

a) a que diz respeito ao processo de aprendizagem ajuda o estudante a desenvolver 

competências cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar os 

objetivos propostos. Para tanto, esta avaliação deve comportar um processo 

contínuo, para verificar constantemente o progresso dos estudantes e estimulá-los a 

serem ativos na construção do conhecimento. Desse modo, devem ser articulados 

mecanismos que promovam o permanente acompanhamento dos estudantes, no 

intuito de identificar eventuais dificuldades na aprendizagem e saná-las ainda 

durante o processo de ensino-aprendizagem. (p. 16) (destaque no texto original) 

A avaliação é um componente importante em qualquer ação pedagógica. Além de 

permitir que o tutor acompanhe o desenvolvimento do aluno, serve também para que o 

estudante perceba os pontos que precisam de reforço na busca da construção do 

conhecimento. As avaliações a distância precisam ter retorno célere, cumprindo os objetivos 

de identificar dificuldades de aprendizagem, e a busca de sua superação. As avaliações 

presenciais encerram unidades de estudo e acrescentam credibilidade ao processo.   
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b) a que se refere à avaliação institucional 

[...] deve configurar-se em um processo permanente e conseqüente, de forma a 

subsidiar o aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e pedagógico, produzindo efetivamente 

correções na direção da melhoria de qualidade do processo pedagógico coerentemente com o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Para ter sucesso, essa 

avaliação precisa envolver os diversos atores: estudantes, professores, tutores, e quadro 

técnico-administrativo. (p. 17) (destaque nosso) 

A avaliação institucional engloba também as dimensões: organização didático-

pedagógica, corpo docente, corpo de tutores, corpo técnico-administrativo e discentes, 

instalações físicas e meta-avaliação, traduzida como avaliação crítica de todo o processo de 

avaliação. (p. 19)   

A avaliação institucional é instrumento valioso de aperfeiçoamento, na busca de 

qualidade na educação. Ela propicia levantamento de pontos deficientes que, se bem utilizado, 

deve produzir o aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e pedagógico. O sistema de avaliação 

institucional prevê, também, a criação de ouvidoria, canal espontâneo de comunicação que 

demonstra o índice de satisfação geral. Mais do que o cumprimento de uma exigência do 

SINAES, essa avaliação deve ser contínua e fazer parte da cultura institucional. 

    

5- Equipe Multidisciplinar 

O documento defende que os cursos a distância trabalham com equipes 

multidisciplinar que devem estar em constante qualificação para que a qualidade seja 

mantida. Cita as categorias: docentes, tutores e pessoal técnico-administrativo e estabelece 

suas funções. 

Dá ênfase à formação dos tutores e apresenta um programa mínimo de capacitação que 

prever três dimensões: 

 capacitação no domínio específico do conteúdo; 

 capacitação em mídias de comunicação; e 

 capacitação em fundamentos da EaD e no modelo de tutoria.(p. 22) 

“Por fim, o quadro de tutores previstos para o processo de mediação pedagógica deve 

especificar a relação numérica estudantes/tutor capaz de permitir interação no processo de 

aprendizagem.” (p. 22) (destaque nosso). 

A necessidade de educação continuada não é uma especificidade da EAD, é uma 

exigência em um mundo onde o conhecimento se renova a uma velocidade espantosa. O 

destaque feito para EAD está mais relacionado à falta de tradição pedagógica nessa 
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modalidade. Os cursos de licenciatura e bacharelado não possuíam (alguns ainda não 

possuem) formação específica para atuação nessa modalidade, daí a necessidade de 

capacitação para a modalidade e para o uso de mídias de comunicação.   

As diversas funções, da elaboração do material à atuação do tutor, precisam trabalhar 

em sintonia que permita a visualização do percurso a ser realizado na formação. Isso só se 

realiza com esforço e capacitação. Por envolver uma lógica específica de ensino e de 

aprendizagem, o grupo que trabalha com EAD precisa conhecer as múltiplas possibilidades 

das mídias e ter domínio específico do conteúdo, por isso a exigência de formação, na área, 

para os tutores.      

 

6- Infra-estrutura de apoio 

Esse referencial propõe uma estrutura que propicie melhor visualização das atividades 

e uma gestão condizente com a possibilidade de abrangência que um curso a distância pode 

alcançar. Por isso propõe uma coordenação acadêmico-operacional na instituição, que 

centralize a gestão dos cursos ofertados nessa modalidade. 

Conceitua o Pólo de Apoio Presencial da mesma forma que a Portaria Normativa nº 

40, acrescentando que o pólo deve conter infra-estrutura material proporcional ao 

número de estudantes e aos recursos tecnológicos que a modalidade demanda, e cita o 

que considera infra-estrutura material: 

[...] equipamentos de televisão, vídeocassetes, áudio-cassetes, fotografia, 

impressoras, linhas telefônicas, inclusive dedicadas para Internet e serviços 0800, 

fax, equipamentos para produção audiovisual e para videoconferência, 

computadores ligados em rede e/ou stand alone e outros, dependendo da proposta do 

curso. 

[...] centros de documentação e informação ou midiatecas (que articulam bibliotecas, 

videotecas, audiotecas, hemerotecas e infotecas, etc.) para prover suporte a 

estudantes, tutores e professores. (p. 24) 

Faz a ressalva de que a infra-estrutura física das instituições que oferecem cursos a 

distância deve estar disponível na sede da instituição (em sua secretaria, núcleo de EAD) e 

nos pólos de apoio presencial. 

O cuidado com a infra-estrutura para a oferta de EAD demonstra que, embora a oferta 

do curso seja em uma modalidade que permita o estudo em tempos e espaços diferentes, em 

relação de quem ensina com quem aprende, a instituição tem que estar preparada para 

oferecer condições de estudo e pesquisa a quem realiza o curso. A disponibilização e o acesso 

às mídias utilizadas pelo curso, em quantidade condizente ao número de alunos é condição 
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primária na modalidade. É responsabilidade da instituição, oferecer condições para a 

realização do curso a que se propôs, incluindo biblioteca, laboratórios, tecnologia de áudio e 

vídeo etc.  

 

7- Gestão acadêmico-administrativa 

Esse tópico defende que o sistema acadêmico deve dar ao estudante de um curso a 

distância as mesmas condições e suporte que o presencial, oferecendo acesso aos mesmos 

serviços disponíveis para o ensino presencial, como: matrícula, inscrições, requisições, acesso 

às informações institucionais, secretaria, tesouraria, etc.  

A gestão deve prever com clareza: o serviço de tutoria e os encontros presenciais; a 

logística de controle da produção e distribuição de material didático; a logística para as 

avaliações; banco de dados contendo: cadastro de estudantes, professores 

coordenadores, tutores, etc; gestão dos atos acadêmicos tais como: inscrição e trancamento 

de disciplinas e matrícula; registros de resultados de todas as avaliações e atividades 

realizadas pelo estudante, inclusive recuperação e a possibilidade de certificações parciais; um 

sistema que permita ao professor ter autonomia para a elaboração, inserção e gerenciamento 

de seu conteúdo, e que isso possa ser feito de maneira amigável e rápida, com liberdade e 

flexibilidade. (p. 29) 

A gestão acadêmico-administrativa diz respeito à organização da vida acadêmica do 

estudante e estampa o grau de qualidade com o qual a instituição trabalha. A logística 

empregada em um curso de EAD precisa funcionar coordenadamente desde a sua concepção. 

Autorização, seleção, matrícula, material didático, distribuição, Pólo, infra-estrutura, tutoria, 

apoio, mídias, mecanismos de comunicação dialógica, capacitação, encontros, processos de 

avaliação, registro, controle, acompanhamento, tomada de decisão, reconhecimento... O 

funcionamento integrado desses processos permite possibilidade de qualidade na educação. 

      

8- Sustentabilidade Financeira 

O tópico faz menção aos elevados investimentos para a realização de um curso de 

EAD, tendo em vista a infra-estrutura tecnológica, a implantação dos pólos e a formação das 

equipes multidisciplinares. Alerta que a planilha orçamentária da viabilidade do curso deve 

estar em consonância com o projeto pedagógico do curso e deve contar os elementos de 

investimento e custeio.     
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Como parte desse item, a instituição deve apresentar uma planilha de oferta de 

vagas, especificando claramente a evolução da oferta ao longo do tempo. O número 

de estudantes para cada curso deve apresentar-se em completa consistência 

com o projeto político-pedagógico, os meios que estarão disponibilizados pela 

instituição, o quadro de professores, de tutores e da equipe técnico-

administrativa, que irão trabalhar no atendimento aos estudantes, o investimento e 

custeio a serem feitos e outros aspectos indicados nesse documento. (p.31) (destaque 

nosso). 

O estudo e a planilha da sustentabilidade financeira são documentos obrigatórios que 

compõem a solicitação de autorização de funcionamento de um curso EAD. Pelas exigências 

contidas no documento é possível dizer que o investimento inicial é grande em função da 

complexidade da infra-estrutura. A planilha orçamentária também diz respeito ao número de 

vagas ofertadas e o custo com a contratação de profissionais técnicos e pedagógicos que 

deverão levar o empreendimento adiante.   Entretanto, pela possibilidade de atendimento a um 

número elevado de estudantes, é possível imaginar que o retorno não seja tão demorado.  

 

Embora os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância não tenham 

força de lei, demonstram a idéia de qualidade em EAD e fixam critérios que o Ministério da 

Educação utiliza para executar suas funções de legislador e fiscalizador das instituições que 

ofertam essa modalidade de ensino. Para avaliar o pedido de Autorização e nas visitar “in 

loco” o MEC trabalha com critérios objetivos que, embora não satisfaçam alguns conceitos 

teóricos do que seja qualidade em educação, facilitam a elaboração de instrumentos e a 

conferência da existência do critério. 

A conferência dos critérios utiliza uma escala de cinco níveis com o seguinte 

significado: 

 conceito 1 - o quesito está precariamente satisfeito ou não está presente; 

 conceito 2 - o quesito está insuficientemente satisfeito; 

 conceito 3 - o quesito está suficientemente satisfeito; 

 conceito 4 - o quesito está adequadamente satisfeito; 

 conceito 5 - o quesito está plenamente satisfeito; 

Vale ressaltar que a parte qualitativa da avaliação do SINAES é satisfeita pela 

avaliação promovida através do Exame Nacional do Desempenho Estudantil – ENADE. Essa 

avaliação é realizada com uma amostra dos alunos que iniciam um curso superior, e depois 

com um grupo de alunos do último ano, com o objetivo de acompanhar o crescimento de 

habilidades e conhecimentos produzidos e adquiridos durante a jornada acadêmica. O 

resultado também é expresso através de conceitos de 1 a 5.  
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Além dos Referenciais de Qualidade para EAD, existe um conjunto de Atos Legais 

que dão suporte aos procedimentos para a implantação e oferta de EAD, que estão 

diretamente relacionados à qualidade de sua oferta e que serão tratados no próximo capítulo.   
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3. MARCOS LEGAIS E A AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

A literatura (CUNHA, 1997; BELLONI, 1989; AMORIM, 1992) pesquisada nos faz 

crer que durante o período histórico anterior à década de 1980 não existiu nenhuma iniciativa 

pública de destaque que buscasse e avaliação das atividades desenvolvidas pelas IES. 

Somente em 1983, quando o país vivia a abertura política, o Conselho Federal de Educação - 

CFE
22

 cria o PARU – Programa de Avaliação da Reforma Universitária, que tinha “[...] 

caráter de busca, indagação, investigação que fundamentaria ações futuras [...]” 

(BARREYRO e ROTHEN, 2008, p.135). Tinha por objetivo avaliar o sistema de educação 

superior como um todo, incluindo as universidades e instituições isoladas, públicas e 

privadas. 

O PARU pretendia realizar investigações sistemáticas da realidade, por meio de 

estudos, pesquisas e debates, tanto da implementação das propostas da reforma 

universitária de 1968 quanto das particularidades institucionais e regionais. 

(BARREYRO E ROTHEN, 2008; p.133-134). 

As áreas investigadas seriam a gestão administrativa, financeira, política e acadêmica 

das IES e o processo de produção e disseminação do conhecimento, no que diz respeito à 

relação com a comunidade. 

A pesquisa era feita a partir de duas fases: 1) Coleta de informações sobre a IES, 

realizada por amostragem, através da aplicação de um instrumento padrão e, 2) Estudo 

aprofundado das questões específicas, inclusive com a utilização de auto-avaliação. 

Cunha (1997, p. 23) comenta que “apesar de originário da CAPES (cujo sistema de 

avaliação tinha viés quantitativista), o enfoque da pesquisa era avesso ao tecnicismo 

dominante no Ministério da Educação” e previa participação da comunidade. 

O PARU não saiu do ensaio.  A esse respeito Belloni (1989) desabafa: 

Depois de três anos de desenvolvimento da pesquisa de maior porte já desenvolvida 

neste país acerca da educação superior, está com escassa possibilidade de chegar a 

termo, para concretizar seu objetivo de servir de subsídio à tomada de decisão e 

formulação de políticas.  A destituição do Grupo de Trabalho (gestor da pesquisa), 

decidida pelo próprio coordenador e por dirigentes da SESu, foi justificada sob o 

argumento de pouca produtividade e não colaboração com as necessidades da SESu, 

e em particular do Grupo Executivo da Reforma da Educação Superior (GERES) 

cujos trabalhos encerraram-se em princípio de setembro de 1986. (p.62) 

                                                 
22

 Substituído pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, em 1994. 
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De acordo com Cunha (1997), o PARU “foi desativado um ano depois de começado, 

devido a disputas internas ao próprio Ministério da Educação, em torno de quem competia 

fazer a avaliação da Reforma Universitária.” (p.23) 

Em 1985 é criada a Comissão Nacional para Reformulação da Educação 

Superior
23

, para, de acordo com o nome, reformular a educação superior em tempos de re-

democratização. Foi formada por forças progressistas e conservadoras, prevalecendo, este 

último, na maior parte das decisões.  

Seu trabalho culminou com um relatório que defendia uma nova política que 

interferisse, principalmente, na autonomia universitária que seria acompanhada por um 

processo externo de avaliação baseado no mérito acadêmico. Definia também sete princípios 

norteadores dentre os quais: que o poder público deveria zelar pela qualidade do ensino, 

diversidade e pluralidade no modelo de organização, autonomia e democracia interna, 

democratização do acesso e valorização do desempenho. (BARREYRO e ROTHEN, p. 137 a 

139)  

Em 1986 foi criado o Grupo Executivo da Reforma da Educação Superior – 

GERES que, de posse do relatório produzido pela Comissão, criou um Anteprojeto de lei de 

reformulação das IES. Por falta de clima acadêmico e político favorável ao documento o 

Anteprojeto foi retirado do Congresso Nacional. (CUNHA, 1997; p, 25, 26 e 27) 

  Em 1988 temos a Promulgação da Constituição Federal que traz uma série de 

modificações à estrutura das Instituições de Ensino Superior – IES e estabelece e Educação a 

Distância – EAD, como modalidade de ensino.  

A seção I da Educação, a partir do artigo 205 estabelece diretrizes da educação 

nacional. Estabelece, entre outras coisas, aplicação mínima de 18% da receita anual, 

resultantes de impostos da União, para a manutenção e desenvolvimento do ensino; a 

gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais em todos os níveis, valorização 

dos profissionais da educação, garantia de padrão de qualidade, a autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, devendo 

também obedecer ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

Vejamos alguns pontos que impactaram o ensino superior, principalmente com relação 

à expansão e a EAD: 

                                                 
23

 Decreto nº 91.117, de 29 de março de 1985, pelo Presidente José Sarney. 
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O art. 207. Reza: “As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

A autonomia dada às universidades parece demonstrar, mais uma vez, que esta é a 

formação ideal para o conjunto das IES, pois a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão acrescenta qualidade aos serviços produzidos visto que o ensino realizado está 

respaldado pela pesquisa, que gera a extensão e dão credibilidade ao ensino desenvolvido. A 

capacidade de trabalhar o tripé demonstra sua capacidade de autonomia. 

O artigo 209 acrescenta: “O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as condições 

de: cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação de 

qualidade pelo Poder Público.” (destaque nosso) 

Se nos anos de 1920 a expansão da rede privada não decorreu de ato legal determinado 

(TEIXEIRA, 1989), hoje ela é amparada por lei e, até certo ponto incentivada quando recebe 

recursos públicos vindos de programas sociais como os do Financiamento Estudantil. 

Quanto à organização dos sistemas o artigo 211, no parágrafo 1º diz a União 

organizará e garantirá equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de 

qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996). 

A Constituição institui também o Plano Nacional de Educação – PNE, pelo artigo 214 

que diz: 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo 

de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 

esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

59, de 2009) 

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino;  

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País;  

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 

2009). (destaque nosso) 

Embora a questão da qualidade não seja o foco central da Constituição, somente nos 

artigos que falam em educação superior ela é citada três vezes, numa demonstração de que é 

tema relevante.  
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O Plano Nacional de Educação - PNE, Lei 10.172, de 9/01/2001, tão importante para a 

organização da educação sai 12 anos após a Constituição Federal (1988) estabelecer sua 

criação. Tempo bastante para as discussões e a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, nº 9.394, aprovada em 20 de dezembro de 1996, que em seu artigo 9º também 

delibera que a União incumbir-se-á de: ”I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;”. 

Em 1993 acontece uma nova tentativa de avaliação do ensino superior com o 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras– PAIUB. 

Considerava “os diversos aspectos indissociáveis das múltiplas atividades-fim e das 

atividades-meio necessárias à sua realização, isto é, cada uma das dimensões - ensino, 

produção acadêmica, extensão e gestão de suas interações, interfaces e interdisciplinaridade.” 

(PAUIB, 1994, p. 5 – 6). Um de seus princípios era a adesão voluntária. Tinha apoio da 

ANDIFES
24

 e da Comissão Nacional de Avaliação
25

, porém, “restringiu-se basicamente à 

avaliação da dimensão ‘ensino’ e, dentro desta, ao ensino de graduação. Não chegou a se 

consolidar como um sistema nacional de avaliação das instituições [...]”. (MARTINS, 2005, 

p. 46).  

O Programa era composto por três etapas: a) Avaliação interna: com a participação de 

toda comunidade acadêmica; b) Avaliação externa: realizada por comissão externa com 

visitas à instituição e; c) Reavaliação: consolidação das duas anteriores. 

Em 1995 o governo implanta o Exame Nacional de Curso - ENC
26

, com objetivo de 

verificar os conhecimentos e habilidades básicas adquiridas pelos alunos concluintes. Por ser 

de caráter obrigatório e se resumir na realização de uma prova, para o aluno, somente ao final 

do curso, causou resistência na comunidade acadêmica. Realizou oito (8) edições de 1996 a 

2003 e, em 2004 deu lugar ao Exame Nacional de Desempenho Estudantil – ENADE. 

Em 1996 temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394, 

aprovada no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. As batalhas ideológicas 

travadas no interior das universidades e no senado demonstram a força do poder econômico 

em reverter questões sociais em fatia de mercado com a aquiescência legal. As maiores 

mudanças trazidas pela LDB, para o ensino superior, foram: na identidade das Instituições de 

Ensino Superior - IES, no financiamento e na gestão do currículo e a legalização da Educação 

                                                 
24

 Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior.  
25

 Criada em 14 de julho de 1993, por meio da Portaria nº 130 da Secretaria de Ensino Superior. 
26

 Lei 9.131 de 24 de novembro de 1995. 
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a Distância como modalidade para atender a todos os níveis educacionais. Vejamos alguns 

artigos referentes à Educação Superior.      

O artigo 43 que trata das finalidades do ensino superior deixa claro em sete itens a 

importância da pesquisa e da investigação científica para o desenvolvimento do ensino 

superior. A importância se faz em função do desenvolvimento do espírito científico para o 

desenvolvimento do homem e da sociedade.  

Embora considere a relação entre ensino, pesquisa e extensão importante para o 

desenvolvimento do espírito científico, admite IES que não tenham essa vocação científica, 

principalmente na formação de professores, como se essa não fosse uma área de pesquisa e de 

desenvolvimento científico. 

O artigo 45 autoriza a já coexistência entre educação superior pública e privada, com 

variados graus de abrangência ou especialização. 

O art. 46 trata dos procedimentos de credenciamento de instituições, da autorização e 

o reconhecimento de cursos, atos regulamentados através dos Decretos nº 5.622 de 19 de 

dezembro de 2005 e o Decreto nº 5.773 de 9 de maio de 2006, dos Referenciais de Qualidade 

para Educação Superior a Distância de 2007  e, a Portaria Normativa nº 40/2007 que sofreu 

alterações no ano de 2010, que por serem imprescindíveis à discussão proposta pela pesquisa, 

serão apresentados. 

Os artigos 52 a 57 explicitam as prerrogativas de autonomia que gozam a instituição 

universitária. Entre outras coisas estabelece que ela é responsável pela formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber 

humano. Para cumprir seu papel, estabelece o quantitativo de profissionais, por grau de 

formação, que deve fazer parte dessa organização. 

O artigo 62 estabelece que a formação dos profissionais da Educação Básica deve ser 

realizada “em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 

e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade Normal”, e responsabiliza a União, o Distrito 

Federal, os Estados e os Municípios pela promoção da “formação inicial, a continuada e a 

capacitação dos profissionais de magistério.” (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 

O parágrafo 2º prevê que “A formação continuada e a capacitação dos profissionais de 

magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei 

nº 12.056, de 2009). Entretanto, o parágrafo 3º diz claramente que “ A formação inicial de 

profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo 
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uso de recursos e tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 

(destaque nosso) 

Ora, o gráfico retirado do Censo da Educação Superior de 2010 mostra que a 

preferência ao ensino presencial para formação de profissionais da educação, já não acontece.  

Em 2001 é aprovado o Plano Nacional de Educação - PNE, lei 10.172 - que 

estabelece metas para o setor educacional com vigência de dez anos. O decênio 2001-2010 já 

tem suas metas avaliadas pelo MEC. Nossa atenção volta-se para as diretrizes gerais e aquelas 

referentes à expansão do ensino superior, especificamente à EAD, e sobre a avaliação 

realizada pelo MEC.  

O PNE 2001-2011 tinha como objetivos, dentre outros: a melhoria da qualidade do 

ensino em todos os níveis; e a redução das desigualdades sociais e regionais. 

Preconizava também que o aumento de vagas na educação superior já está 

acontecendo, com tendência a continuar esse movimento, tendo em vista as exigências de 

formação. Alerta para o planejamento desse crescimento para que aconteça com qualidade, 

“evitando-se o fácil caminho da massificação.” O documento reconhece que: 

A manutenção das atividades típicas das universidades - ensino, pesquisa e extensão 

- que constituem o suporte necessário para o desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural do País, não será possível sem o fortalecimento do setor 

público. Paralelamente, a expansão do setor privado deve continuar, desde que 

garantida a qualidade.”(destaque nosso)  

Reconhece também que o setor privado, que oferece a maior parte das vagas na 

educação superior, tem concentrado essa oferta em regiões mais desenvolvidas (com garantia 

de retorno) e reforça que a universidade pública tem importante papel na interiorização de 

cursos cumprindo seu papel na diminuição das desigualdades.  

Nos Objetivos e Metas (6.3) da Educação a Distância temos a destacar que ficou 

estabelecido que a União tem o prazo de um ano para estabelecer normas para 

credenciamento das instituições que ministram cursos a distância e dois anos para estabelecer 

padrões para a avaliação da produção de programas de educação a distância. 

O ponto 11 das metas e objetivos com relação a EAD, diz: “ Iniciar, logo após a 

aprovação do Plano, a oferta de cursos a distância, em nível superior, especialmente na área 

de formação de professores para a educação básica.” 

É importante ressaltar que essa recomendação do PNE vai contra a deliberação do 3º 

parágrafo do artigo 62 da LDB que diz claramente que “A formação inicial de profissionais de 

magistério dará preferência ao ensino presencial [...].   
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O ponto 12 reforça a ampliação da oferta de educação a distância em nível superior 

para todas as áreas, incentivando a participação das IES credenciadas. 

O documento do MEC que avalia o PNE 2001-2010 destaca as ações realizadas pelo 

poder público para satisfação das metas determinadas, dando ênfase às políticas afirmativas 

como o Prouni, Prolind, Uniafro, Fiese, Conexão de Saberes, Incluir, Fies e Reuni, “que 

contribuem para a inclusão de índios, negros e pessoas com deficiência, promovendo 

igualdade de condições e tratamento.” (p.231). 

Quanto a expansão do ensino superior, o documento elenca mais programas 

afirmativos como o Sinaes, Conexão de Saberes, Reuni, Prouni, Fies, Ifet, UAB, responsáveis 

por assegurar a inclusão social. (p.232). Não faz menção a dados mais consistentes que 

demonstrem reais mudanças na elevação da qualidade da educação, meta buscada pela 

Constituição Federal, pela LDB e pelo próprio PNE. 

A publicação da LDB, Lei 9.394/96, ensejou uma série de atos legais que 

regulamentassem sua aplicação, principalmente sobre Avaliação e Educação a Distância que 

inicia sua legalidade.  

O quadro a seguir destaca os atos legais que se relacionam à Avaliação e Educação a 

Distância e que receberam destaque na pesquisa. 

   

ANO ATO LEGAL ASSUNTO 

2004 

Lei 10.861 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

– SINAES. 

Lei 10.870 
Taxa de Avaliação in loco e prazo de credenciamento 

e autorização. 

2005 Dec. 5.622  Regulamenta a EAD 

2006 Dec. 5.773 
Regulação e supervisão de IES e cursos superiores de 

graduação do sistema federal do ensino. 

2007 

Dec. 6.303 Altera dispositivos dos Dec. 5.622 e 5.773. 

Portaria Normativa nº 40 Institui o e-MEC e dá outras providências 

Referenciais de 

Qualidade para EAD  

sem força de lei, mas cobrado nos processos de 

Regulação da EAD Atualização do 1º texto que data 

de 2003 

2009 Dec. 6.755 
Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica. 
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Lei 10.861/2004 

O SINAES surge em 2004 em resposta à pressão de organismos internacionais que 

veem no ranqueamento uma forma de mostrar resultados e o direcionamento de políticas de 

investimento. Figuram entre suas finalidades a “melhoria da qualidade da educação superior, 

a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente de sua eficácia institucional e 

efetividade acadêmica e social [...]”(§ 1º) (destaque nosso) 

Dessa forma, o SINAES, lei 10.861/2004, através do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (art.8º) se propõe a proceder a avaliação das 

instituições que oferecem ensino superior, nos cursos ofertados, presencial e à distância, e nos 

alunos oriundos dos cursos, da seguinte forma. 

A Avaliação Institucional 

A avaliação institucional deve ser interna e externa “contemplando a análise global e 

integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, finalidades e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de seus cursos.”(art. 2º, I) 

A avaliação institucional tem carater público dos procedimentos e dos resultados do 

processo avaliativo. Isso permite conhecer o instrumento utilizado para avaliar a instituição e, 

ao final, sua posição no ranqueamento. As exigências respeitam a diversidade de instituições 

existentes, pois algumas só desenvolvem ensino, outras, ensino, pesquisa e extensão. 

O parágrafo único do artigo 2º é importante para entendermos a relação dessa 

avaliação com o processo de supervisão da educação superior e nos mostram os passos 

seguidos na regulação de credenciamento das instituições e oferta de cursos superiores.  

Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo constituirão referencial 

básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior, neles 

compreendidos o credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições 

de educação superior, a autorização, o reconhecimento e a renovação de 

reconhecimento de cursos de graduação. 

A avaliação institucional tem por objetivo identificar o perfil e o significado social da 

instituição através dos seguintes parâmetros:  

- Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 

- Política para o ensino, a pesquisa, a extensão e a pós-graduação e os incentivos de 

bolsas de pesquisa e monitoria; 

- Ações de responsabilidade social; 
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- Relação com a sociedade; 

- Política de desenvolvimento pessoal e profissional de seu corpo técnico; 

- Organização da gestão e a representatividade dos seguimentos da comunidade 

universitária; 

- Infra-estrutura relacionada à biblioteca, pesquisa e recursos de informação e 

comunicação; 

- Processos de auto-avaliação; 

- Políticas de atendimento ao aluno e; 

- Sustentabilidade financeira. (art. 3º) 

Para proceder a avaliação institucional, o INEP utiliza instrumentos diversos, 

incluindo resultados da “auto-avaliação e a avaliação externa in loco” (§ 2º do Art. 3º), 

resultando na “aplicação de conceitos ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis [...]” (§ 

3º) 

Avaliação dos Cursos de Graduação (e Licenciatura)  

Avaliação dos cursos tem por objetivo “identificar as condições de ensino oferecidas 

aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à 

organização didático pedagógica.” (Art. 4º). Utiliza “instrumentos diversificados, dentre os 

quais obrigatoriamente as visitas por comissões de especialistas das respectivas áreas do 

conhecimento. (§ 1º), aplicando a mesma escala com cinco níveis.  

Portanto, as dimensões específicas para avaliação de curso estão relacionadas a: 

- Perfil do corpo docente quanto à formação e regime de trabalho; 

- Instalações físicas condizentes com a proposta de oferta do curso e quantidade de 

usuários; 

- Organização didático-pedagógica em conformidade com as Diretrizes Nacionais.  

Avaliação do Desempenho dos Estudantes 

Os estudantes são avaliados mediante “aplicação do Exame Nacional de Desempenho 

Estudantil – ENADE” (Art. 5º), que deverá ter por base as diretrizes curriculares do 

respectivo curso, habilidades e competências compatíveis com a profissão. (§ 1º). 

O ENADE será aplicado, no máximo, de três em três anos, aos alunos de todos os 

cursos de graduação, àqueles que cursam o final do primeiro e do último ano do curso. É 

componente curricular obrigatório, constando no histórico do aluno a situação de regularidade 

ou não ao cumprimento do exame. O resultado do desempenho de cada curso também é 

apresentado por meio de conceito em escala com cinco níveis e a discriminação individual do 

conceito é fornecido exclusivamente ao aluno, pelo INEP. 
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A lei 10.861/2004 também institui a Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – CONAES, “órgão colegiado de coordenação e supervisão do SINAES,” e suas 

atribuições. (Art.6º\) 

De acordo com o artigo 9º “O Ministério da Educação tornará público e disponível o 

resultado da avaliação das instituições de ensino superior e de seus cursos”, que resulta 

fatalmente no ranqueamento já conhecido.  

Quando os resultados forem considerados insatisfatórios “ensejarão a celebração de 

protocolo de compromisso, a ser firmado entre a instituição de educação superior e o 

Ministério da Educação, que deverá conter: 

I – o diagnóstico objetivo das condições da instituição; 

II – os encaminhamentos, processos e ações a serem adotados pela instituição de 

educação superior com vistas na superação das dificuldades detectadas; 

III – a indicação de prazos e metas para o cumprimento de ações, expressamente 

definidas, e a caracterização das respectivas responsabilidades dos dirigentes; 

IV – a criação, por parte da instituição de educação superior, de comissão de 

acompanhamento do protocolo de compromisso. (art. 10) 

O § 1º do artigo 10 diz que esse protocolo será público e o § 2º diz que o 

descumprimento do compromisso “poderá ensejar a aplicação” (destaque nosso) das 

penalidades de suspensão temporária de processos seletivos, cassação da autorização de 

funcionamento da instituição ou do curso, advertência, suspensão ou perda de mandato do 

responsável. 

Um quadro resume melhor a organização dos procedimentos de avaliação que o 

SINAES utiliza 

AVALIAÇÃO OBJETIVO COMO 

DA 

INSTITUIÇÃO 

(interna e 

externa) 

Identificar o perfil e o 

significado da atuação 

da instituição. 

Análise: 

- Plano de Desenvolvimento Institucional; 

- Política de ensino, pesquisa, extensão, bolsas de 

pesquisa, monitoria etc. 

- Responsabilidade social, retorno à sociedade; 

- Comunicação com a sociedade; 

- Política interna de pessoal; 

- Gestão da instituição; 

- Infra-estrutura física; 

- Planejamento e avaliação; 

- Políticas de atendimento ao aluno; 

- Sustentabilidade financeira. 
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DE CURSO 

Identificar as 

condições de 

ensino oferecidas 

aos estudantes, 

em especial as 

relativas ao perfil 

do corpo docente, 

as instalações e à 

organização 

pedagógica 

- Instrumentos diversificados, dentre os quais 

obrigatoriamente as visitas por comissões de 

especialistas das respectivas áreas do 

conhecimento. 

DO ALUNO 

Aferir o 

desempenho dos 

estudantes em 

relação aos 

conteúdos 

programáticos 

previstos nas 

diretrizes 

curriculares do 

curso, habilidades 

e competências 

para compreensão 

da realidade. 

- Aplicação do ENADE, a cada curso, de 3 em 

3  anos, para alunos iniciantes e alunos 

concluintes. 

Fonte: dados da Lei nº 10.861. (organização pessoal) 

Lei nº 10.870/2004 

Ainda em 2004 a Lei 10.870 “institui a Taxa de Avaliação in loco das instituições de 

educação superior e dos cursos de graduação e dá outras providências.” (preâmbulo) 

O artigo 4º estabelece que os atos de “credenciamento ou a renovação de 

credenciamento das instituições de educação superior e o reconhecimento ou a renovação de 

reconhecimento de cursos de graduação terão prazo de validade de até 5 (cinco) anos, exceção 

feita às universidades, para as quais esse prazo será de até 10 (dez) anos.”  

Decreto nº 5.662/2005 

Em 2005 o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro, regulamenta o artigo 80 da Lei 

9.394/96 no que se refere à Educação a Distância – EAD. Esse Decreto tem alguns 

dispositivos modificados e outros incluídos pelo Decreto nº 6.303 de 2007, e caracteriza a 

EAD como uma “modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
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informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos.” (Art. 1º). Estabelece também que o 

“credenciamento e renovação de credenciamento de instituições para oferta de educação a 

distância; e autorização, renovação de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos ou programas a distância,”(I e II) serão pautados nas 

recomendações dos Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância
27

 , definidos pelo 

Ministério da Educação. 

O artigo 12º diz que o pedido de credenciamento da instituição para trabalhar com 

EAD, deverá ser formalizado mediante o cumprimento dos seguintes requisitos: dentre outros: 

[...] 

VI - projeto pedagógico para os cursos e programas que serão ofertados na 

modalidade a distância; 

VII - garantia de corpo técnico e administrativo qualificado; 

VIII - apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor 

e, preferencialmente, com formação para o trabalho com educação a distância; 

[...] 

X - descrição detalhada dos serviços de suporte e infra-estrutura adequados à 

realização do projeto pedagógico, relativamente a: 

a) instalações físicas e infra-estrutura tecnológica de suporte e atendimento remoto 

aos estudantes e professores; 

b) laboratórios científicos, quando for o caso; 

c) pólo de apoio presencial é a unidade operacional, no País ou no exterior, para o 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas 

relativas aos cursos e programas ofertados a distância; (Redação dada pelo Decreto 

nº 6.303, de 2007) 

d) bibliotecas adequadas, inclusive com acervo eletrônico remoto e acesso por meio 

de redes de comunicação e sistemas de informação, com regime de funcionamento e 

atendimento adequados aos estudantes de educação a distância. 

O artigo 13º rege sobre os Projetos Pedagógicos de Cursos e Programas na modalidade 

a distância que deverão: 

I - obedecer às diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas pelo Ministério da 

Educação para os respectivos níveis e modalidades educacionais; 

II - prever atendimento apropriado a estudantes portadores de necessidades 

especiais; 

III - explicitar a concepção pedagógica dos cursos e programas a distância, com 

apresentação de: 

a) os respectivos currículos; 

b) o número de vagas proposto; 

c) o sistema de avaliação do estudante, prevendo avaliações presenciais e avaliações 

a distância; e 

d) descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais como estágios curriculares, 

defesa presencial de trabalho de conclusão de curso e das atividades em laboratórios 

                                                 
27

 O primeiro texto oficial dos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância data de 

2003. Em 2007 sofre atualização. Disponível em: HTTP://portal.mec.gov.br. Acesso em 23/05/2011; 17h. 

http://portal.mec.gov.br/
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científicos, bem como o sistema de controle de freqüência dos estudantes nessas 

atividades, quando for o caso.    

Art. 14. Delibera “O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou 

programas a distância terá prazo de validade condicionado ao ciclo avaliativo, observado o 

Decreto no 5.773, de 2006, e normas expedidas pelo Ministério da Educação. (Redação dada 

pelo Decreto nº 6.303, de 2007)”. De acordo com o Decreto nº 5.773, no artigo 12º e § 4º, “o 

primeiro credenciamento terá prazo máximo de 3 anos, para faculdades e centros 

universitários, e de cinco para universidades.” Quando não for o primeiro credenciamento, a 

Lei 10.870/2004, no artigo 4º, delibera que o prazo de validade do reconhecimento ou 

renovação de reconhecimento está fixado em cinco (5) anos  para IES que não seja 

universidade e dez (10) anos para universidades, como assinalado anteriormente. 

O artigo 16 diz que o sistema de avaliação da educação superior – SINAES, aplica-se 

integralmente à educação superior a distância e, se identificadas deficiências, ensejarão (art. 

17): 

I - instalação de diligência, sindicância ou processo administrativo; 

II - suspensão do reconhecimento de cursos superiores ou da renovação de 

autorização de cursos da educação básica ou profissional; 

III - intervenção; 

IV - desativação de cursos; ou 

V - descredenciamento da instituição para educação a distância.  

Embora esse Decreto trate do “Credenciamento de Instituição para Oferta de Cursos e 

Programas na Modalidade a Distância”, o § 3º do artigo 14 diz que “os pedidos de 

credenciamento e recredenciamento para educação a distância observarão a disciplina 

processual aplicável aos processos regulatórios da educação superior, nos termos do Decreto 

5.773, de 2006 e normas expedidas pelo Ministério da Educação. (Redação dada pelo Decreto 

nº 6.303, de 2007)” 

Decreto nº 5.773/2006 

O Decreto 5.773 de maio de 2006 “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,” (preâmbulo).  

O parágrafo 3º reza que “A avaliação realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES constituirá referencial básico para os processos de regulação e 
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supervisão da educação superior, a fim de promover a melhoria de sua qualidade.” (Art. 1º). 

(destaque nosso) 

Tendo em vista o processo de avaliação, determina que o Conselho Nacional de 

Educação – CNE tem competências normativas, deliberativas e de assessoramento do 

Ministro de Estado da Educação. 

Ao INEP compete funções técnicas de elaboração de instrumentos e visitas de 

avaliação, que serão apresentadas na íntegra por integrarem parte decisiva na avaliação: 

I - realizar visitas para avaliação in loco nos processos de credenciamento e 

recredenciamento de instituições de educação superior e nos processos de 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação 

e seqüenciais; 

II - realizar as diligências necessárias à verificação das condições de funcionamento 

de instituições e cursos, como subsídio para o parecer da Secretaria competente, 

quando solicitado; 

III - realizar a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 

estudantes; 

IV - elaborar os instrumentos de avaliação conforme as diretrizes da CONAES; 

V - elaborar os instrumentos de avaliação para credenciamento de instituições e 

autorização de cursos, conforme as diretrizes do CNE e das Secretarias, conforme o 

caso; e 

VI - constituir e manter banco público de avaliadores especializados, conforme 

diretrizes da CONAES. (Art. 7o ) 

Quanto às fases do Processo de credenciamento institucional, o artigo 14 delibera: 

I - protocolo do pedido junto à Secretaria competente, instruído conforme disposto 

nos arts. 15 e 16; 

II - análise documental pela Secretaria competente; 

III - avaliação in loco pelo INEP; 

IV - parecer da Secretaria competente; 

V - deliberação pelo CNE; e 

VI - homologação do parecer do CNE pelo Ministro de Estado da Educação.  

O pedido de credenciamento deve vir acompanhado de documentos da mantenedora e 

da instituição, que são apresentados no artigo 15, serão apresentados parcialmente por não 

fazerem parte integrante do interesse dessa pesquisa, entretanto, as questões institucionais e os 

itens relacionados à documentação para autorização e renovação de autorização de cursos 

serão apresentados por comporem o objeto da pesquisa. 

Os documentos requeridos da instituição, dentre outros, são: 

[...] 

b) plano de desenvolvimento institucional; 

c) regimento ou estatuto; e 
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d) identificação dos integrantes do corpo dirigente, destacando a experiência 

acadêmica e administrativa de cada um. (Art. 15) 

O plano de desenvolvimento institucional deverá conter, dentre outros, os seguintes 

elementos: 

[...] 

II - projeto pedagógico da instituição; 

III - cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um de 

seus cursos, especificando-se a programação de abertura de cursos, aumento de 

vagas, ampliação das instalações físicas e, quando for o caso, a previsão de abertura 

dos cursos fora de sede; 

IV - organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação de número de 

turmas previstas por curso, número de alunos por turma, locais e turnos de 

funcionamento e eventuais inovações consideradas significativas, especialmente 

quanto a flexibilidade dos componentes curriculares, oportunidades diferenciadas de 

integralização do curso, atividades práticas e estágios, desenvolvimento de materiais 

pedagógicos e incorporação de avanços  tecnológicos; 

V - perfil do corpo docente, indicando requisitos de titulação, experiência no 

magistério superior e experiência profissional não-acadêmica, bem como os critérios 

de seleção e contração, a existência de plano de carreira, o regime de trabalho e os 

procedimentos para substituição eventual dos professores do quadro;  

[...] 

VII - infra-estrutura física e instalações acadêmicas, especificando: 

a) com relação à biblioteca: acervo de livros, periódicos acadêmicos e científicos e 

assinaturas de revistas e jornais, obras clássicas, dicionários e enciclopédias, formas 

de atualização e expansão, identificado sua correlação pedagógica com os cursos e 

programas previstos; vídeos, DVD, CD, CD-ROMS e assinaturas eletrônicas; espaço 

físico para estudos e horário de funcionamento, pessoal técnico administrativo e 

serviços oferecidos;  

b) com relação aos laboratórios: instalações e equipamentos existentes e a serem 

adquiridos, identificando sua correlação pedagógica com os cursos e programas 

previstos, os recursos de informática disponíveis, informações concernentes à 

relação equipamento/aluno; e descrição de inovações tecnológicas consideradas 

significativas; e 

[...] 

VIII - oferta de educação a distância, sua abrangência e pólos de apoio presencial; 

(Art. 16) (destaques nosso).                        

O artigo 17 diz que a Secretaria de Educação Superior receberá esses documentos para 

análise de seu aspecto formal e do mérito do pedido e, se estiver de acordo com o solicitado, 

encaminhará ao INEP para avaliação in loco. 

Sobre o recredenciamento da instituição os artigos 20 a 23 deliberam que a instituição 

deve fazer o pedido ao final dos ciclos avaliativos do SINAES, que deve vir acompanhado 

dos documentos da mantenedora, atualização do PDI e especificação das alterações efetuadas. 

O deferimento desse pedido estará condicionado à demonstração do funcionamento regular da 

instituição e terá como referencial básico os processos de avaliação do SINAES.   
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Para iniciar a oferta de um curso de graduação, a IES depende de autorização do 

Ministério da Educação. As universidades e centros universitários independem de autorização 

para funcionamento de curso superior por terem autonomia. No entanto, precisam informar à 

Secretaria competente sobre os cursos abertos para fins de supervisão, avaliação e posterior 

reconhecimento 

Quanto ao pedido de Autorização, do Reconhecimento e da Renovação de 

Reconhecimento de Curso Superior, as IES, que não universidade, precisam cumprir o que 

deliberam os artigos de 27 a 44 do Decreto 5.773/2006: 

As fases do processo de autorização são os seguintes: 

I - protocolo do pedido junto à Secretaria competente, instruído conforme disposto 

no art. 30 deste Decreto; 

II - análise documental pela Secretaria competente; 

III - avaliação in loco pelo INEP; e 

IV - decisão da Secretaria competente. (Art. 29)  

O artigo 30 delibera que o pedido de autorização de curso deve ser instruído com os 

seguintes documentos: 

I - comprovante de recolhimento da taxa de avaliação in loco; 

II - projeto pedagógico do curso, informando número de alunos, turnos, programa do 

curso e demais elementos acadêmicos pertinentes; 

III - relação de docentes, acompanhada de termo de compromisso firmado com a 

instituição, informando-se a respectiva titulação, carga horária e regime de trabalho; 

e 

IV - comprovante de disponibilidade do imóvel. 

Quando o curso de graduação tiver completado 50% de sua carga horária, a IES deve 

solicitar seu reconhecimento, pois é condição necessária para a validade nacional dos 

respectivos diplomas. 

Sobre o Reconhecimento o Decreto diz que “A instituição deverá protocolar pedido de 

reconhecimento de curso, no período entre metade do prazo previsto para a integralização de 

sua carga horária e setenta e cinco por cento desse prazo. (Redação dada pelo Decreto nº 

6.303, de 2007). (Art. 35), e deve ser acompanhado dos seguintes documentos: 

I - comprovante de recolhimento da taxa de avaliação in loco; 

II - projeto pedagógico do curso, incluindo número de alunos, turnos e demais 

elementos acadêmicos pertinentes 

III - relação de docentes, constante do cadastro nacional de docentes e; 

IV - comprovante de disponibilidade do imóvel. (§ 1o)   
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O parágrafo 3º completa que “A Secretaria competente considerará, para fins 

regulatórios, o último relatório de avaliação disponível no SINAES.”  

A Renovação de Reconhecimento deve ser solicitada pela IES ao final de cada ciclo 

avaliativo do SINAES, junto à Secretaria competente, e vir acompanhada dos documentos 

apresentados por ocasião do pedido de reconhecimento de curso. É calculado o Conceito 

Preliminar do Curso (CPC) e os cursos que tiverem conceito preliminar 1 ou 2 serão avaliados 

in loco por dois avaliadores ao longo de dois dias. Os cursos com conceito 3 ou 4 receberão 

visitas apenas se solicitarem.   

Quanto à Supervisão, o Decreto deixa claro que havendo detectado deficiências na 

condução do curso será concedido prazo para saneamento, que não poderá ser superior a 12 

meses, contados do despacho. O art. 49 diz que “Esgotado o prazo para saneamento de 

deficiências, a Secretaria competente poderá realizar verificação in loco, visando comprovar o 

efetivo saneamento das deficiências.”  

Não satisfeitas às exigências de saneamento o Decreto elenca cinco penalidades 

possíveis: desativação de cursos e habilitações, intervenção, suspensão temporária de 

prerrogativa de autonomia, ou descredenciamento. 

Quanto a Avaliação e o ciclo em que deve ocorrer, o artigo 59 delibera:  

O SINAES será operacionalizado pelo INEP, conforme as diretrizes da CONAES, 

em ciclos avaliativos com duração inferior a: I - dez anos, como referencial básico 

para recredenciamento de universidades; e II - cinco anos, como referencial básico 

para recredenciamento de centros universitários e faculdades e renovação de 

reconhecimento de cursos.  

Decreto nº 6.303/2007 

Este Decreto só altera dispositivos dos Decretos nº 5.622 e nº 5.773, já incorporados 

em nossas observações. 

Portaria Normativa nº 40/2007 

Ainda em 2007, temos a Portaria Normativa nº 40 que é considera a norma mais 

abrangente, pois revoga e/ou incorpora 102 outras portarias, compondo 69 artigos. Ela foi 

alterada em 29/12/2010, mantendo o mesmo número. Trata-se de mais um dispositivo legal 

que busca a qualidade da educação superior e delibera sobre os processos de credenciamento, 

autorização e de avaliação de IES e cursos superiores. Seu preâmbulo denota sua abrangência.  
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Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de 

informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da 

educação superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC de 

Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre indicadores de 

qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE) e outras disposições. (destaque nosso) 

O e-MEC é um meio eletrônico que visa à “[...] razoabilidade, moralidade, interesse 

público, economia e celeridade processual e eficiência [...]”, dos atos em tramitação pelo 

MEC, mantendo informação eletrônica do andamento processual. (art. 1º), com objetivo de 

manter a transparência e a atualidade de dados sobre cursos autorizados e reconhecidos.  

Sobre EAD o § 1º do artigo 4º diz: “O sistema gerará e manterá atualizadas relações de 

instituições credenciadas e recredenciadas no e-MEC, informando credenciamento específico 

para educação a distância (EAD), e cursos autorizados, reconhecidos ou com reconhecimento 

renovado.”  

O sistema e-MEC possibilita várias formas de busca: por estado, pelo nome da 

instituição, pelo código da instituição, por curso ou seu código, localização de pólos, busca 

interativa enfim, muitas possibilidades e foi a fonte de pesquisa sobre a situação das IES que 

ministram EAD em Santarém. 

O parágrafo 4º do artigo 8º remete ao Decreto 5.622 de 2005, já apresentado, os 

procedimentos de credenciamento para EAD.  

Os artigos de 8 a 13 falam sobre a organização e a tramitação da parte documental do 

processo de Credenciamento de Instituição e Autorização de Cursos, cujos documentos já 

foram destacados na apresentação dos Decretos nº 5.622 de 2005 e nº 5.773 de 2006, e 

acrescenta que terminada a fase de tramitação burocrática de documento o Processo vai para o 

INEP que deverá sortear uma comissão para a Avaliação in loco.  

Sobre o trabalho da Comissão de Avaliação in loco, o parágrafo 4º do artigo 15 diz 

que o registro deve ser “fiel e circunstanciado das condições concretas de funcionamento da 

instituição ou centro, incluindo as eventuais deficiências, em relatório que servirá como 

referencial básico à decisão das secretarias ou do CNE, conforme o caso.”  

 A avaliação in loco deverá ensejar a produção de um relatório e avaliação com 

atribuição de conceito que deverá ser inserido no e-MEC para conhecimento. É estipulado um 

prazo de 60 dias para manifestação da instituição e das secretarias com possível designação de 

outras diligências até o Parecer do Secretário. 

“Exarado o parecer do Secretário, o processo seguirá ao CNE, na hipótese de pedido 

de credenciamento, acompanhados dos pedidos de autorização que o instruem, [...](Art. 18. § 
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2º) e, “no caso de pedido de autorização, formalizada a decisão pelo Secretário competente, o 

ato autorizativo será encaminhado à publicação no Diário Oficial.” (§3º). Se o Parecer for 

favorável ao credenciamento, a Secretaria competente encaminhará à publicação a portaria de 

autorização do curso.” (§ 4º) 

A Portaria reforça que autorizado o curso, a instituição informará a época estimada 

para o Reconhecimento do Curso que deve ser “no período entre metade do prazo previsto 

para a integralização de sua carga horária e setenta e cinco por cento desse prazo.” (Decreto 

5.773/2006, art.35).  

A avaliação realizada por ocasião do Reconhecimento do Curso verificará as 

condições informadas por ocasião da autorização, e as condições mínimas de qualidade para o 

bom desenvolvimento do curso. (Art. 31, § 3º) (a expressão qualidade aparece na redação do 

parágrafo) 

O artigo 32 afirma que “Após a autorização do curso, a instituição compromete-se a 

observar, no mínimo, o padrão de qualidade e as condições em que se deu a autorização, as 

quais serão verificadas por ocasião do reconhecimento e das renovações de reconhecimento.” 

(destaque nosso) Estabelece ainda: 

§ 1º A instituição deverá afixar em local visível junto à Secretaria de alunos, as 

condições de oferta do curso, informando especificamente o seguinte: 

I - ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no Diário Oficial 

da União; 

II - dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente em exercício; 

III - relação dos professores que integram o corpo docente do curso, com a 

respectiva formação, titulação e regime de trabalho; 

IV- matriz curricular do curso; 

V - resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo MEC, quando houver; 

VI - valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos, 

incluindo mensalidades, taxas de matrícula e respectivos reajustes e todos os ônus 

incidentes sobre a atividade educacional. 

§ 2º A instituição manterá em página eletrônica própria, e também na biblioteca, 

para consulta dos alunos ou interessados, registro oficial devidamente atualizado das 

informações referidas no §1º, além dos seguintes elementos: 

I - projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua duração, requisitos 

e critérios de avaliação; 

II - conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o Estatuto ou 

Regimento que instruíram os pedidos de ato autorizativo junto ao MEC; 

III - descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, relacionada 

à área do curso, política de atualização e informatização, área física disponível e 

formas de acesso e utilização; 

IV - descrição da infra-estrutura física destinada ao curso, incluindo laboratórios, 

equipamentos instalados, infra-estrutura de informática e redes de informação. 

Quanto à EAD, “o pedido de autorização de curso na modalidade a distância deverá 

cumprir os requisitos pertinentes aos demais cursos superiores, informando projeto 
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pedagógico, professores comprometidos, tutores de EAD e outros dados relevantes para o ato 

autorizativo, em formulário eletrônico do sistema e-MEC. (Art. 54). O Parágrafo único afirma 

que “no processo de reconhecimento de cursos na modalidade a distância realizados em 

diversos pólos de apoio presencial, as avaliações in loco poderão ocorrer por amostragem, 

observado o procedimento do art. 55, § 2º, da seguinte forma:  

I - até 5 (cinco) pólos, a avaliação in loco será realizada em 1 (um) pólo, à escolha 

da SEED; II - de 5 (cinco) a 20 (vinte) pólos, a avaliação in loco será realizada em 2 

(dois) pólos, um deles à escolha da SEED e o segundo, definido por sorteio; 

III- mais de 20 (vinte) pólos, a avaliação in loco será realizada em 10% (dez por 

cento) dos pólos, um deles à escolha da SEED e os demais, definidos por sorteio. 

§ 3º A sede de qualquer das instituições deverá ser computada, caso venha a ser 

utilizada como pólo de apoio presencial, observado o art. 45, § 3º. 

É importante ressaltar que na nova organização do MEC, instituída pelo Decreto nº 

7.690 de 2/03/2012, a SEED – Secretaria de Educação a Distância não existe mais. 

Apresenta a EAD como uma “modalidade de curso” e atribui a ela o mesmo conceito 

que a Lei 9.394/96, como uma “modalidade educacional na qual a mediação nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares 

ou tempos diversos.” (7.2) 

Quando define locais de oferta (8), tem o seguinte entendimento sobre a EAD.  

8.8. Núcleo de educação a distância (EAD) - unidade responsável pela estruturação 

da oferta de EAD na instituição, compreendendo as atividades educacionais e 

administrativas, incluídas a criação, gestão e oferta de cursos com suporte 

tecnológico, bem como a administração, produção de materiais didáticos e recursos 

próprios da EAD. Aplica-se, ao Núcleo de EAD, para fins regulatórios, no que 

couber, a disciplina correspondente ao campus sede.  

Define Pólo de apoio presencial de EAD como uma “unidade operacional para o 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos 

cursos e programas ofertados a na modalidade de educação a distância. (8.9 

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância 

O Parágrafo único do artigo 7º do Decreto 5.622/2005 diz que os atos de 

credenciamento de instituições para oferta de EAD e a autorização e reconhecimento de 
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cursos e programas a distância “deverão ser pautados pelos Referenciais de Qualidade para 

Educação a Distância”.  

Por tratar-se de critérios de qualidade, que servirão de base para a análise da avaliação 

dos cursos de pedagogia a distância, desenvolvidos em Santarém, os Referenciais foram 

apresentados no capítulo dois, que trouxe a posição de teóricos sobre o conceito de qualidade.  

Decreto 6.755 de 29/01/2009 

Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica e reforça alguns pontos já contemplados na legislação apresentada. 

O artigo 2º que estabelece os Princípios reafirma a busca da qualidade no Inciso IV: “a 

garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes ofertados pelas 

instituições formadoras nas modalidades presencial e à distância”. (destaque nosso). 

O artigo 3º que estabelece os objetivos apresenta um que aparenta ser discriminatório 

com a EAD, quando faz preferência pela contratação de professores com formação presencial. 

O Inciso IV estabelece: “ampliar o número de docentes atuantes na educação básica pública 

que tenham sido licenciados em instituições públicas de ensino superior, preferencialmente na 

modalidade presencial.” (destaque nosso) 

O parágrafo único do artigo 7º reafirma a preferência pela formação inicial na 

modalidade presencial: “A formação inicial de profissionais do magistério dará preferência à 

modalidade presencial.” 

E o artigo 8º delibera que “A formação continuada de profissionais do magistério dar-

se-á por cursos presenciais e à distância.” (parágrafo 1º).  

A Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, 

de 2009, nos diz, entre outras coisas, que embora a EAD seja uma modalidade de ensino 

aceita no Brasil, a preferência na formação inicial de professores deve dar-se na forma 

presencial. 

Universidade Aberta do Brasil – UAB de 8/06/ 2006 

A UAB foi criada para “o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, 

com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação 

superior no País.” (art. 1º). Portanto, faz parte integrante da política de expansão de educação 

superior, com ênfase em EAD. 
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 Tem como primeiro objetivo, “oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e 

formação inicial e continuada de professores da educação básica”, mas prevê também a oferta 

de cursos nas diferentes áreas do conhecimento como forma de ampliar o acesso à educação 

superior pública, reduzindo as desigualdades de oferta de ensino superior nas regiões no País. 

A oferta de cursos se dá através de convênios firmados entre o Ministério da Educação 

e as instituições públicas de ensino superior, credenciadas para EAD, que devem oferecer os 

cursos e programas, com dotação orçamentária do MEC e do Fundo Nacional de 

desenvolvimento da Educação – FNDE. 

Os dados mostram o grau de satisfação do primeiro objetivo destacado. Atualmente
28

 

noventa e quatro (94) instituições públicas de ensino superior estão credenciadas para EAD e  

oferecem 516 cursos pela UAB, sendo 356 de formação de professores e 160 em outras áreas, 

em 638 Pólos. 

   Embora a palavra “preferência” não exclua outras possibilidades, é estranho percebe 

que convivemos com políticas que se contradizem ao priorizarem modalidades de ensino 

diferentes para a formação de professores. Em 2006 o governo institui a UAB com objetivo 

de ampliar a oferta de cursos de formação professores (e outros também), utilizando-se da 

EAD, três anos depois, em 2009, edita a Política Nacional para formação de Profissionais da 

Educação básica, que afirma a preferência pela formação presencial de professores, inclusive 

com essa preferência para a contratação de professores para atuar na rede pública. 

Realizado e levantamento do que seja qualidade em educação, na visão dos teóricos e 

nos documentos legais, o próximo capítulo apresentará dados de Santarém, com ênfase na 

educação, nas Instituições que oferecem cursos superiores e aquelas que oferecem o curso de 

Pedagogia na modalidade EAD.   

  

                                                 
28

 Pesquisa realizada em 20 de junho de 2012. Fonte: www.uab.capes.gov.br. 22 h. 

http://www.uab.capes.gov.br/
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4. A EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SANTARÉM  

Porque Santarém 

Caracterização 

O Censo do IBGE (2010)
29

 acusa que a região Norte, juntamente com a região Centro 

Oeste, apresentou a maior taxa de crescimento no período 2000/2010, influenciada pela 

questão migratória. O crescimento populacional motivado pela migração significa que 

existem fatores atrativos para as populações migrantes que podem se traduzir em melhores 

condições sócio-político-econômicas. 

A Tabela 2 do Censo citado apresenta a Taxa média geométrica de crescimento anual 

da população residente, onde o estado do Pará figura com o sexto maior crescimento dentre as 

vinte e sete (27) unidades da Federação. Na região norte (população de 15.864.454), o Pará é 

o maior e o mais rico estado com 7.581.051 habitantes, apresentando uma densidade 

demográfica de 6,07 hab/km². Figura, também, como o segundo maior estado do país em 

extensão com 1.247.950.003 Km². 

O estado do Pará em destaque no mapa do Brasil. 

 

Fonte: www.pt.wikipedia.org 

 

                                                 
29

 Disponível em: www.ibge.gov.br/censo2010. Acesso: 05/04/2012; 17h. 

 

http://www.ibge.gov.br/censo2010
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Sua riqueza o coloca entre quinto ou sexto maior exportador brasileiro nos últimos 

anos, sendo, aproximadamente, 87% de suas exportações de minérios diversos, destinados, 

sobretudo à exportação. 

Santarém é um dos 144 municípios desse grande estado. Está situado na região Oeste 

do Pará que abrange vinte e sete (27) municípios e é considerado “centro polarizador porque 

oferece melhor infra-estrutura econômica e social (escolas, hospitais, universidades, estradas, 

portos, aeroporto, comunicações, indústria e comércio etc) e tem um setor de serviços bem 

desenvolvido.”
30

 Em função disso tem seus serviços de saúde, educação e infra-estrutura 

sobrecarregados, já que demandas não resolvidas nos municípios vizinhos são enviados a 

Santarém que oferece melhor estrutura. 

“Considerado de médio porte pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, Santarém é o segundo município mais importante do Estado do Pará, situado à meia 

distância entre as duas principais capitais da Região Amazônica (Belém e Manaus), distando 

aproximadamente 800km² em linha reta.” (SEMPLAN-CIAM/2010, p. 10) 

Sua população soma 294.840 habitantes, só perdendo para a população de Belém, 

capital do estado e Ananindeua. Entretanto, por tratar-se de centro polarizador, sua população 

flutuante é expressiva, principalmente nos finais de semana, quando os moradores dos 

municípios vizinhos vêm à Santarém em busca de lazer.  

Pela sua localização, oferece transporte rodoviário (precário, em algumas épocas do 

ano), hidroviário (rios: Amazonas, Tapajós, Arapiuns, Curua-Una, Moju e Mojuí e aeroviário 

(com capacidade para AIRBUS 320 e Boeing 737), realizando intenso transporte de 

mercadorias e pessoas, “canalizando, portanto, a maior parte do fluxo de bens e serviços, e 

recursos financeiros dessa região”. (SEMPLAN-CIAM/2010, p. 4). 

A malha rodoviária tem na BR-163 sua maior expressão. É uma rodovia federal 

longitudinal com 3.467 km de extensão, que começa em Santarém e integra o Centro Norte do 

Brasil ao Centro Oeste e Sul do Brasil, passando por 37 municípios. Possui fundamental 

importância para o escoamento da produção, principalmente de grãos, da parte paraense da 

Região Norte e a Região Centro-Oeste do Brasil, ligando os estados do Pará, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

Possui ainda as rodovias estaduais PA’s: 257, 370, 433, 457, 431 e 445.  

 

 

                                                 
30

 SEMPLAN-CIAM/2010. Informações Municipais. Disponível em: www.santarem.pa.gov.br. Acessos 

em 7/04/2012. 10h. 

http://www.santarem.pa.gov.br/
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A extensão da BR 163. 

 

Fonte: www.pt.wikipedia.org. Acesso: 05/04/2012; 17h. 

 

A estrutura portuária é composta pelo Porto da Companhia Docas do Pará de 

jurisdição federal, com capacidade de receber navios de até 18.000 DTW, o Porto da 

CARGIL S/A, privado com terminal graneleiro com capacidade de 60.000 toneladas, 

responsável pelo escoamento de grãos, inclusive para o exterior. Existem, ainda, os portos da 

PETROBRÁS, FOGÁS, SHELL, UNIRIOS, LINAVE, SAMAL, SILNAVE, REICON, 

NASSAU, PETROAMAZON, do DER, e outros menores. (SEMPLAN-CIAM/2010, p. 12). 

Ainda não há porto específico para embarque e desembarque de passageiros, que é efetuado 

no calçadão da orla da cidade ou por balsa flutuante de propriedade privada. O transporte de 

passageiros e cargas pode ser realizado de navio, barco ou lancha, diariamente, inclusive, para 

Belém e Manaus. 

O aeroporto maestro Wilson Fonseca, tem um movimento médio de 35 mil 

passageiros/mês, com picos de 40 mil em setembro, quando acontece a maior festa folclórica 

da região, o “Sairé”, e no período das férias de julho, quando as praias estão à mostra, 

atraindo turistas do mundo inteiro. Nas férias de janeiro e fevereiro, quase sempre, as praias 

estão submersas pelas enchentes. 

Sua economia está “assentada nos setores de comércio e serviços, no ecoturismo, nas 

indústrias de beneficiamento (madeira, movelaria, olarias, panificadoras, agroindústrias, 

beneficiamento de peixe etc) [...]” e na agropecuária (SEMPLAN-CIAM/2010, p.33)  

http://www.pt.wikipedia.org/
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Em 2008, Santarém foi o maior exportador de arroz e soja do estado do Pará e o 

terceiro melhor desempenho no desembarque de pescado. 

O setor secundário é representado pela indústria leve que utiliza processos semi-

industriais limitando-se a:  

beneficiamento de alguns produtos primários e extrativos: processamento de 

madeira e movelaria, beneficiamento de látex, usinas de beneficiamento de arroz e 

castanha, casas de farinha e beneficiamento de pescado, produção de alimentos 

(panificadoras, torrefações, fábrica de refrigerantes), fábricas de gelo e sabão, 

agroindústrias, pequenas unidades artesanais que trabalham com madeira barro, 

couro e fibra, marcenarias, indústrias e cerâmicas (tijolo, telha etc), material 

impresso, vestuário e confecções. (SEMPLAN-CIAM/2010, p.38)  

De acordo com os dados do documento citado, em 2006 a Receita Federal acusou que 

3.291 micro e pequenas empresas comerciais estavam na ativa, doze (12) grandes 

supermercados e duzentos e doze (212) estabelecimentos atacadistas. O setor de comércio e 

serviços é responsável por 77% do Produto Interno Bruto – BIP da cidade, a indústria 14% e a 

agropecuária, 9%. 

De acordo com o ranking de participação dos municípios no Produto Interno Bruto - 

BIP do estado do Pará, Santarém figura com a segunda maior participação no setor da 

agropecuária, no 4º lugar no setor de serviços e, em sétimo lugar no cômputo geral, num 

universo de 144 municípios. 

Esse desempenho tem despertado a necessidade de maior atenção para a região. 

Considerando que o estado do Pará é o segundo maior estado em extensão de terras, é 

possível imaginar que uma administração centralizada não dê conta de olhar para as 

necessidades de todo o estado.  

Desta forma, em dezembro de 2011 criou-se um fato político que requeria a divisão do 

Pará para a criação de mais um estado, o do “Tapajós”
31

, cuja capital seria Santarém. Mais do 

que um projeto político é uma estratégia de desenvolvimento econômico e social e de 

segurança, já que a região é rica em minério, com reservas minerais de US$ 257 milhões/ano, 

correspondendo a 13% da produção total do Pará, com capacidade de produção de 55 milhões 

t/ano (CEAMA, 2011). De acordo com estudos de viabilidade, o PIB estimado, para o novo 

estado é de R$ 7,6 bilhões e maior que três Estados brasileiros já constituídos (IBGE, 2011; 

SEPOF/PA, 2011). O novo estado teria quinze (15) aeroportos e um (1) grande porto de 

                                                 
31

 Na verdade o Plebiscito sobre a divisão do estado do Pará contava com duas divisões: o estado do 

Tapajós e o estado do Carajás. O estado do Pará ficaria com 78 municípios, o estado do Tapajós com 27 e o do 

Carajás com 39 municípios. 
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exportação, em posição privilegiada, com capacidade de exportação de 2,5 milhões t/ano, 

reduzindo o custo do transporte de US$ 108,00/t p/ US$ 63,00/t comparando-se com os portos 

de Paranaguá/PR e Santos/SP. Esse porto, localizado em Santarém tem posição estratégica 

para o escoamento de grãos do Centro-Oeste para a Europa e Estados Unidos.
32

   

A região demonstra, também, grande potencial turístico, pois é formado por praias de 

água doce, cachoeiras e igarapés com abundante pesca comercial e esportiva.  

 

A configuração do pretenso estado do Tapajós. 

 

Fonte:http://www.estadotapajos.com.br/municipios-do-tapajos.php. 

 

A estratégia da consulta popular favoreceu a região de Belém, que viu suas riquezas 

sendo divididas e votou maciçamente no “não”. A região formada pelo novo estado, 

representada no mapa, alcançou 96% de favoráveis à divisão do estado, mas não foi suficiente 

para desbancar a votação na capital. 

A pretensão de divisão não está morta, existe um grupo atuante em Santarém e nos 

municípios membros que continuam discutindo estratégias de favorecer o projeto. A criação 

da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, em 2009, parece ser uma força a mais 

nesse empreendimento. 

                                                 
32

 Fonte: (http://www.estadotapajos.com.br/viabilidade.php.  Acesso em 8/4/2012; 19h. 

 

http://www.estadotapajos.com.br/viabilidade.php.%20%20Acesso%20em%208/4/2012
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Educação 

Santarém conta com 457 escolas públicas municipais que atendem a 62.121 alunos; 44 

escolas públicas estaduais que atendem 37.145 alunos e 44 escolas da rede privada. 

(SEMPLAN-CIAM/2010, p. 23). Doze (12) universidades sendo duas Federais, uma Estadual 

e nove Particulares, “conferindo a Santarém o título de pólo de desenvolvimento em 

Educação Superior e Pesquisa da Região Oeste do Pará.” (SEMPLAN-CIAM/2010, p. 23) 

Em 2010 a Secretaria de Planejamento apresentava o seguinte quadro de IES e cursos 

superiores ofertados em Santarém. 

 

Esfera Instituição Cursos 

PÚBLICAS 

Federal 

Universidade Federal 

do Oeste do Pará – 

UFOPA 

Licenciaturas: Biologia, Letras, 

Matemática, Pedagogia. 

Graduação: Direito, Sistemas de 

Informação, Física Ambiental, 

Engenharia Florestal. 

Instituto Federal do 

Pará – IFPA 

Curso Técnico de Turismo, 

Agropecuária, Aquicultura e Pesca, 

Mineração, Edificações e Informática 

Estadual 
Universidade Estadual 

do Pará – UEPA 

Licenciatura: Educação Física, Música 

Graduação: Medicina, Fisioterapia, 

Enfermagem 

PRIVADAS 

*Em Santarém, a UVA 

atua como uma IES 

privada. 

Faculdades Integradas 

do Tapajós - FIT 

Graduação: Administração, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, 

Direito, Psicologia, Arquitetura e 

Urbanismo, Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda, Serviço Social, Tecnologia 

em Processos Gerenciais, Medicina 

Veterinária, Enfermagem, Biomedicina 

e Biologia ( grad. e lic.) 

-Cursos de Gestão: negócios 

Imobiliários, Empresas de Navegação 

Fluvial, em Saúde, Agronegócio, 

Tecnologia da Informação, Redes de 

computação.  

Instituto Esperança de 

Ensino Superior- 

IESPES 

Graduação: Administração, Turismo, 

Comunicação Social, Jornalismo, 

Psicologia, Enfermagem, farmácia, 

Gestão em Redes de Computadores, 

Gestão Ambiental na Amazônia, Gestão 

em Processos Gerenciais, Ciência da 

Religião, Publicidade e Mídia, 
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Enfermagem, Farmácia, Filosofia. 

Licenciatura: Pedagogia, Normal 

Superior, Educação Infantil, Anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

Centro Universitário 

Luterano de Santarém 

– CEULS/ULBRA 

Graduação: Direito, Engenharia 

Agrícola, Eng. Civil, Eng. Florestal, 

Eng. Agronômica, Arquitetura e 

Urbanismo, Serviço Social, Psicologia, 

Administração, Economia, Ciências 

Contábeis, Sistema de Informações. 

Licenciatura: Pedagogia, Letras, 

História, Geografia, Matemática. 

- Cursos de Gestão: de Redes, de 

Negócios, Educacionais. 

- EAD: Pedagogia (pela Ulbra 

Canoas), Secretariado, Direito, 

Tecnologia de Pesca. 

 

Universidades 

Integradas de 

Rondonópolis – UNIR 

- Cursos de gestão: comercial, 

Comércio, Exterior, Produção 

Industrial, Marketing, Processos 

Gerenciais e Secretariado. 

FAEL Teologia e Filosofia 

Pontifícia 

Universidade  Católica 

– PUC 

Teologia e Filosofia 

Universidade Paulista 

– INIP 

Graduação: Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão de 

Tecnologia da Informação.  

Escola Superior de 

Teologia e Filosofia do 

Brasil - ESTEFIB 

Teologia e Filosofia 

Universidade Estadual 

Vale do Acaraú – 

UVA* 

Licenciatura: Pedagogia, Física, 

Química, Biologia, Matemática, Língua 

Portuguesa, História e Geografia. 

Fonte: Dados da SEMPLAN-CIAM/2010. (organização própria). 

Embora os dados da Secretaria de Planejamento acusem doze (12) IES atuando em 

2010 em Santarém, somente seis (6) têm sede administrativa na cidade. As outras seis 

funcionam a partir de parcerias firmadas com outras instituições, utilizando a estrutura física 

de instituições educacionais já existentes ou alugam salas avulsas. 

Nossa pesquisa demonstrou que em 2010 existiam mais IES oferecendo cursos em 

Santarém, entretanto a Secretaria de Planejamento trabalha somente com dados que retornam 
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da pesquisa que realiza. Algumas secretarias de cursos de EAD em Santarém, não têm 

autonomia de responder a pesquisas, ou autorização para responder simples perguntas de 

quantos alunos estão matriculados em determinado curso, por isso alguns dados não estão 

acessíveis. 

A pesquisa interativa do e-MEC, onde é possível procurar que instituições trabalham 

com um determinado curso, tendo como referência o Estado e o município, em abril de 2012, 

acusava dezesseis (16) IES atuando em Santarém e, onze (11) delas, ministram o curso de 

Pedagogia. Três (3) delas (1 pública e 2 privadas) trabalham na modalidade presencial e oito 

(8) instituições privadas trabalham o curso na modalidade a distância.   

Na consulta avançada, onde é possível procurar por um curso tendo como referência 

um município, encontramos, em Santarém, o registro de onze (11) cursos de Pedagogia na 

modalidade EAD, sendo dez (10) em atividade e um em extinção.  

Um problema que detectamos no sistema, é que buscando pelo curso. aparece a 

UNITINS, com dois cursos de pedagogia EAD, em Santarém, um em atividade e outro 

extinto, mas, na busca por instituição, ela não aparece na relação das IES presentes no 

município.  

Educação Superior em Santarém: Instituições e os cursos oferecidos em 2012 

A oferta de cursos superiores em Santarém é recente e data da década de 1970, quando 

a Universidade Federal do Pará – UFPA, oferta licenciaturas de curta duração, intervalar. 

Somente em 1986 começa a oferta de cursos regulares, como mostra os dados das Instituições 

de Ensino Superior de Santarém.   

Instituições Públicas   

UFPA 

A Universidade Federal do Pará
33

, criada em 1957, começa seu processo de 

interiorização em 1970, através da Resolução nº 39/70 - CONSEP, quando cria o Núcleo de 

educação da Universidade Federal do Pará, em Santarém, ofertando cursos de Licenciatura de 

                                                 
33

 http://www.portal.ufpa.br//includes/pagina.php?cod=historico-e-estrutura. 

 Em 15/03/2012.18h. 

http://www.portal.ufpa.br/includes/pagina.php?cod=historico-e-estrutura
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curta duração, entre 1971 e 1973, em regime intervalar
34

. Terminadas essas turmas, sofreu 

uma interrupção de funcionamento, reiniciando as atividades em 1980 com a oferta da 

complementação das licenciaturas curtas e iniciando novas turmas entre 1980 e 1983. Em 

1986, implanta o I Projeto de Interiorização, em oito campi, em parceria com as prefeituras 

locais que doaram prédios para a instalação dos cursos, cedendo servidores, vigilantes e 

motoristas para o apoio administrativo. A estrutura doada pelo então prefeito de Santarém foi 

o prédio da escola Municipal “Everaldo de Souza Martins”. A partir deste ano, por meio de 

um convênio com a Superintendência do desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, deu-se 

início ao curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, em caráter permanente. 

Hoje a UFPA não desenvolve mais atividades em Santarém. Foi incluída aqui para 

esclarecer o surgimento da UFOPA. 

UFOPA 

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
35

, é uma das quatro novas 

universidades federais criadas no âmbito do Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), através da Lei nº 12.085, de 5 de novembro de 2009. É a 

primeira instituição federal de ensino superior com sede no interior do estado do Pará, e surge 

da incorporação do Campus de Santarém da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da 

Unidade Descentralizada Tapajós da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), que 

desenvolviam atividades na região Oeste. A UFOPA já nasce multicampi, pois possui 

unidades em Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. A sede em 

Santarém mantém suas atividades em dois campi: o Campus Rondon, localizado no bairro 

Caranazal (antigas instalações da UFPA) e o Campus Tapajós, localizado no bairro Salé 

(antigas instalações da UFRA).  

Desenvolve os seguintes cursos: 

- Bacharelado Interdisciplinar: Ciências Naturais e Matemática; Ciências Humanas; 

Linguagens e Códigos; Ciências da Educação; Agroecologia; Química de Produtos Naturais; 

Ciências Jurídicas; Ciências da Sociedade; Ciência e Tecnologia; Ciências da Terra; Ciências 

da Informação e da Computação; Ciências Biológicas; Ciência e Tecnologia das Águas. 

                                                 
34

 Nome dado ao curso que funciona nos períodos de férias dos professores: janeiro, fevereiro e julho. 
35

 http://www.ufpa.br/santarem. Em 15/03/2012.18h. 

 

http://www.ufpa.br/santarem


69 

 

 

- Formação Graduada Específica: Matemática; Física; Química; Biologia; História; 

Geografia; Educação Infantil; Educação Especial; Gestão e Coordenação Pedagógica; 

Agronomia; Engenharia Florestal; Zootecnia; Farmácia; Direito; Antropologia e Arqueologia; 

Economia (recursos naturais); Planejamento e Desenvolvimento Regional; Engenharia Física; 

Geofísica; Geologia; Ciência da Computação; Biologia (Aquática ou Vegetal); Engenharia de 

Aquicultura; Ciências Pesqueiras. 

Na pós-graduação desenvolve cursos de especialização e um de mestrado em Recursos 

Naturais da Amazônia.  

Como iniciou suas atividades acadêmicas em 2009, o curso de Pedagogia, presencial, 

ainda não tem conceito no ENADE e no CPC. Entretanto, o curso ministrado por essa 

instituição, ainda como UFPA, em 2008, tem ENADE 4 e CPC 3. 

Não desenvolve programa de educação a distância.  

UEPA 

O Campus XII da Universidade Estadual do Pará
36

 está localizado em Santarém, e foi 

inaugurado no dia 22 de outubro de 1998, iniciando suas atividades apenas com o Curso de 

Educação Física. Posteriormente, foram instalados os cursos de Música (2000), Enfermagem 

(2001) e Fisioterapia (2002). Em 2006, após reestruturação do Campus, foi implantado o 

Curso de Medicina.  

Não desenvolve programa de EAD na região. 

IFPA 

O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Pará
37

 inicia suas turmas em Santarém 

no ano de 2009, com cursos técnicos em Informática, em Saneamento, Pesca, Agropecuária, 

edificações, aquicultura, Mineração e em guia de turismo. 

Não desenvolve curso superior em Santarém, mas possui autonomia para isso e figura 

entre as IES de Santarém e não oferece programa de EAD. 

                                                 
36

 www.uepa.br. 

 
37

 www.santarem.ifpa.edu.br. 
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Instituições Privadas 

FIT 

A Mantenedora - Instituto Santareno de Educação Superior – ISES, foi instituída em 

1977, entretanto, a Instituição de Ensino Superior ISES implantou-se em 13 de maio de 1985, 

sendo a primeira instituição educacional de nível superior de natureza privada no Município 

de Santarém. 

Em 1993, através de acordo passa a coordenar os cursos da área de saúde da 

Associação de Educação Superior do Médio Amazonas – AESMA e pleiteia junto ao MEC o 

status de faculdade.  Em 1998 passa a chamar Faculdades Integradas do Tapajós – FIT
38

. 

Hoje funciona com os seguintes cursos: 

- Centro de Ciências Biológicas e da Saúde: Ciências Biológicas, Medicina Veterinária 

e Enfermagem; 

- Centro de Ciências Exatas e Tecnologia: Rede de Computadores e Tecnologia da 

Informação; 

- Centro de Estudos Sociais Aplicados: Administração, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Comunicação Social- jornalismo, Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda, Direito, Serviço Social, Tecnologia em Processos Sociais e Gestão Empresarial. 

Oferece dez (10) cursos de pós-graduação lato sensu e não oferece programa de EAD. 

CEULS/ULBRA  

O Campus da Universidade Luterana do Brasil atua em Santarém desde o ano de 1990, 

em 2007 passa a ser chamado de Centro Universitário Luterano de Santarém
39

. 

O CEULS oferta presencialmente os cursos de Agronomia, Direito, Educação Física, 

Engenharia Civil, Serviço Social, Sistemas de Informação e Pedagogia.  

O curso de Pedagogia, presencial do CEULS, tem sua Autorização datada de 1991 e já 

conta com o Reconhecimento, desde 1996. Funciona atualmente com três turmas noturnas. 

Possui ENADE, conceito 4 e CPC, conceito 3.  

O CEULS não oferta cursos a distância, mas a ULBRA, instituição mãe, sediada em 

Canoas-RS, em sua página virtual (www.ulbra.br/ead/) acusa um Pólo em Santarém, no 

endereço onde funciona o CEULS. 
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 www.fit.br. 
39

 http://www.ulbra.br/santarem/centro 

http://www.fit.br/
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IESPES  

O Instituto Esperança de Educação Superior
40

 foi criado em 1999, entretanto, sua 

mantenedora, Fundação Esperança, desenvolve trabalhos na área da saúde desde 1969, 

quando Frei Lucas Tupper chega a Santarém. Com recursos de convênios como o Rotary 

Internacional desenvolvia programas de educação sanitária para a população pobre e 

ribeirinha. Começa seu projeto educacional com a oferta de cursos de aperfeiçoamento em 

projetos para Santarém e municípios vizinhos e depois cursos técnicos. Em 2001 é autorizado 

pelo CNE e começa a oferecer cursos superiores. 

Oferece os seguintes cursos de graduação: 

- Bacharelado: Administração, Turismo, Ciências da Religião, Psicologia, 

Enfermagem, farmácia e jornalismo. 

- Licenciatura: Filosofia e Pedagogia. 

- Tecnólogo: Redes de Computadores, Produção Multimídia, Processos Gerenciais e 

Gestão Ambiental. 

Quanto a pós-graduação, mantém propaganda de 23 cursos, só abrindo turma quando 

alcança número mínimo de alunos. 

O curso de Pedagogia, presencial, foi Autorização em 2003 e em 2009 recebeu seu 

Reconhecimento. Na página do e-MEC não há lançamento de conceitos do ENADE nem do 

CPC até a data da publicação desta dissertação 

Não oferece programa na modalidade EAD. 

UVA 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú tem sede no Município de Sobral e 

jurisdição em todo o Estado do Ceará e foi transformada de autarquia especial em Fundação 

em março de 1993. Em Santarém atua como uma instituição privada, cobrando mensalidades 

de seus alunos, utilizando as dependências físicas de uma escola confessional católica de 

Ensino Fundamental e Médio. Existe uma secretaria da UVA na escola, mas não foi possível 

saber desde quando atua em Santarém. Na página eletrônica da UVA de Sobral, não há 

menção de um Pólo ou Campus em Santarém, e nem no sitio do e-MEC.   
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 www.iespes.edu.br. Em 08/03/2012. 18h. 

 

http://www.iespes.edu.br/


72 

 

Em 2009 saiu uma liminar pedindo imediata saída de UVA de Santarém e, logo após, 

outra liminar, dessa vez do Desembargador Federal Francisco Barros Dias que autorizava seu 

funcionamento fora do estado do Ceará até a questão ser resolvida.
41

  

No momento desenvolve cursos na modalidade presencial, sendo licenciatura em 

História, Geografia, Matemática, Português e Pedagogia. 

Por não estar no sistema de consulta eletrônica, não foi possível verificar o ENADE e 

o CPC do curso desenvolvido em Santarém. 

Não desenvolve programa em EAD em Santarém. 

IES que Desenvolvem Curso de Pedagogia a Distância em Santarém
42

  

UNIUBE 

A Universidade de Uberaba-MG – UNIUBE, oferece curso de Pedagogia com 3.370 

horas, sob código 110000, em 59 Pólos de apoio de EAD, sendo um em Santarém.  

- Situação: Autorizado em março de 2005, com processo de reconhecimento em 

análise. 

- Localização em Santarém: Av. Rui Barbosa, 500, centro. Nesse endereço funciona 

uma unidade da Microlins, que faz parceria com a UNIUBE, alugando sua estrutura de salas e 

laboratórios de informática para a oferta dos cursos de EAD.  

- Início e duração: sua data de início é 19/08/2005, com período de integralização de 

sete (7) semestres. 

Se o primeiro curso começou no segundo semestre de 2005 e tem sua integralização 

em sete semestres, a primeira turma deve ter finalizado entre o segundo semestre de 2008 e o 

primeiro de 2009. O Reconhecimento ainda está em análise e o MEC acusa situação “em 

atividade”. Seu ENADE e CPC datam de 2008 e receberam conceito 3.  
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 Fonte: www.agenciapodium.wordpress.com. Acesso: 2009/08/04, 19h.  
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 Fonte dos dados: www.emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento.  

Em 20/04/2010, às 19h, e visita in loco. 

 

http://www.agenciapodium.wordpress.com/
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UNOPAR 

A Universidade Norte do Paraná-  UNOPAR, oferece curso de pedagogia com 3.360 

horas, sob código 89380, em 469 Pólos de apoio, sendo um em Santarém. 

- Situação: Este curso está Reconhecido desde 2011, com prazo de validade vinculado 

ao Ciclo avaliativo do MEC. 

- Localização em Santarém: Av. Mendonça Furtado, 1379. Nesse Endereço funciona 

um Pólo de apoio de duas IES a UNOPAR E A FAEL.  

- Início e duração: o início deste curso data de fevereiro de 2006, com período de 

integralização de oito (8) semestres. 

Se o curso começou suas atividades no primeiro semestre de 2006 e tem sua 

integralização em sete semestres, a primeira turma deve ter finalizado entre o segundo 

semestre de 2009 e o primeiro de 2010. O site do MEC acusa curso “em atividade”.  Seu 

ENADE e CPC datam de 2008 e receberam conceito 3.  

FAEL 

A Faculdade Educacional da Lapa – FAEL, oferece curso de Pedagogia a distância sob 

código 98447, com 3.200 horas, em 186 Pólos reconhecidos pelo MEC, sendo um em 

Santarém. 

- Situação: Tem seu curso Autorizado em setembro de 2006, com Reconhecimento do 

curso em análise.  

- Localização em Santarém: Av. Mendonça Furtado, 1379. Mesmo endereço que 

funciona o Pólo da UNOPAR.  

- Início e duração: o curso teve início em 10/03/2006, com período de integralização 

de doze (12) semestres. 

Se as atividades do primeiro curso começaram no primeiro semestre de 2006 e tem sua 

integralização em doze semestres, deve ter finalizado suas atividades em 2011. O MEC acusa 

curso “em atividade”. Seu ENADE é 4, CPC 3 e datam de 2008. 

UNIP 

O e-MEC acusa que a Universidade Paulista – UNIP, oferece curso de Pedagogia 

EAD sob código 100305, com 3200 horas em 596 Pólos de apoio, sendo um em Santarém.  

Situação: Autorizado desde novembro de 2004, está em processo de Reconhecimento. 
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- Localização em Santarém: Av. São Sebastião, 848. Nesse endereço funciona uma 

unidade da Cultura Inglesa que não reconhece o funcionamento de nenhum curso de 

pedagogia no local.  

Se o curso iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2006 e tem sua 

integralização em sete semestres, deve ter finalizado entre o primeiro semestre de 2009 e o 

segundo de 2010. O MEC acusa curso “em atividade”. Seu ENADE e CPC datam de 2008 e 

receberam conceito 3.  

ULBRA 

A Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, oferece curso de Pedagogia EAD ,sob 

código 97851, em 278 Pólos de apoio presencial, sendo um deles em Santarém.  

- Situação: Autorizado em novembro de 2005, sem informação sobre Reconhecimento. 

- Localização em Santarém: Av. Sergio Henn, 1787. Nesse endereço funciona o 

CEULS, um Centro Educacional do grupo da Universidade Luterana. 

- Início e duração: o início do curso data de 21/05/2006, com período de integralização 

de seis (6) semestres. 

Se a 1ª turma começou as atividades em maio de 2006, e tem sua integralização em 

seis semestres, deve ter finalizado durante o ano de 2009. O MEC acusa curso “em atividade”. 

Seu ENADE é 3 e o CPC alcançou conceito 4 e datam de 2008.  

UNISUL 

A Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, oferece curso de Pedagogia a 

distância sob código 95205, com 3.240 horas, em 219 Pólos de apoio presencial, sendo um 

em Santarém.  

- Situação: Autorizado em abril de 2006 e não há registro de andamento do 

Reconhecimento. 

- Localização em Santarém: BR 163, km 10, Serra de Piquiatuba, s/n. Nesse endereço 

funciona o 8º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército – BEC. Não foi encontrado 

Pólo físico de EAD.   

- Início e duração: a data de início do curso é 01/07/2006, com período de 

integralização de oito (8) semestres. 
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Se as atividades do primeiro curso começaram no segundo semestre de 2006, e sua 

integralização se faz em oito semestres, deve ter finalizado no ano de 2010. O MEC acusa 

curso “em atividade.” Seu ENADE é 2  e o CPC 3 e datam de 2008.  

UNITINS 

Embora a Universidade do Tocantins – UNITINS, apareça na “consulta avançada” por 

curso e Unidade Federativa, como universidade oferecendo curso de Pedagogia EAD, em 

Santarém, sob código 100789, na página de detalhamento não acusa Pólo em Santarém. 

FTC 

A Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC, de Salvador, oferece curso de 

Pedagogia EAD em 419 Pólos de apoio. Em Santarém o e-MEC aponta dois registros de 

curso: um sob código 78196, com 2.800 horas e três anos para integralização e outro, código 

114057 com 3.202 horas e quatro anos para integralização    

- Situação: o curso de cód. 78196 é Autorizado desde julho de 2004, e o curso de cód. 

114057 está Autorizado desde abril de 2007. Nenhum dos dois têm registro de 

Reconhecimento em andamento. 

- Localização em Santarém: Rua Dr. Anysio Chaves, 853. No endereço funciona uma 

agência: “diHITT – lugar de bons negócios”, que faz chamadas para outros vestibulares como 

UNINTER que, em Santarém, funciona a partir da FACINTER.      

- Início e duração: o curso de Cód. 78196 iniciou em 11/04/2005, com período de 

integralização de três (3) anos. O curso de Cód. 114057 iniciou em 10/11/2007 e tem quatro 

anos para integralização. 

Aquele que tem três anos para integralização deve ter terminado em 2008 e o curso 

com integralização em quatro anos deve ter terminado suas atividades em 2011. O e- MEC 

acusa cursos “em atividade.” Nenhum dos dois cursos tem ENADE e CPC pontuados. 

FACINTER 

Faculdade Internacional de Curitiba – FACINTER, faz parte do empreendimento 

UNINTER Grupo Educacional, e oferece curso de Pedagogia a distância em 303 Pólos de 

apoio sob código 98892, com 3260 horas, sendo um em Santarém.  

- Situação: Autorizado em setembro de 2006 com processo de reconhecimento em 

análise. 
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- Localização em Santarém: Av. Barão do Rio Branco 384, centro, com sede própria.  

- Início e duração: o início do curso data de 06/09/2006, com período de integralização 

de sete (7) semestres. 

Se seu primeiro curso começou as atividades no segundo semestre de 2006 e tem sua 

integralização em sete semestres, deve ter finalizado o curso em 2010. O MEC acusa curso 

“em atividade”. Seu ENADE e CPC datam de 2008 e receberam conceito 3. 

Em março de 2012 o sistema e-MEC acusava dezesseis (16) IES atuando em 

Santarém, destas, três (3) são públicas, treze (13) são privadas. Das 11 (onze) instituições que  

ministram o curso de Pedagogia, uma (01) é pública e dez (10) são privadas.  Essa situação 

demonstra que o poder público tem deixado de ocupar espaço na formação de professores e 

que a demanda tem sido atendida pela iniciativa privada.  

Das onze (11) instituições que ministram o curso de Pedagogia, três o fazem na forma 

presencial, oito (8) oferecem o curso na modalidade EAD. Essa situação demonstra que, na 

indecisão dos atos legais, que ora privilegia a forma presencial para a formação de 

professores, e ora incentiva EAD para a formação de professores, a EAD tem ocupado mais 

espaço.  

A pesquisa, no sistema também demonstrou a ausência de Pólos da UNB em 

Santarém, uma política governamental que tem a ênfase na formação de professores, 

utilizando-se da EAD.  
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5. O QUE REPRESENTA A AVALIAÇÃO QUE O MEC REALIZA? 

O MEC instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, em 

2004, e é composto de três partes distintas e complementares:  

1) Avaliação Institucional que engloba auto-avaliação e avaliação externa, realizada 

pelo INEP;  

2) Avaliação de Curso, realizada pelos estudantes da amostra do ENADE, através do 

Questionário de Avaliação Discente da Educação Superior - ADES, pelos coordenadores de 

curso, mediante questionário dos coordenadores, avaliações realizadas pelos professores dos 

cursos e pelos avaliadores externos, e;  

3) através do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE.  

O Conceito ENADE, leva em conta, apenas, a nota dos concluintes nos cursos de 

graduação, escolhidos para a avaliação. Todos os cursos são avaliados de 3 em 3 anos, 

conforme legislação.  

O conceito Parcial de Conhecimento – CPC, leva em conta a formação dos alunos, o 

Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado - IDD, dados sobre o 

corpo docente, a infraestrutura e as práticas pedagógicas da instituição de ensino. Sua 

composição é a seguinte: 

 30% - IDD (que mostra o quanto o aluno aprendeu na faculdade); 

 15% - nota dos ingressantes; 

 15% - nota dos concluintes; 

 20% - proporção de professores com doutorado; 

 5% - proporção de professores com mestrado;  

 5% - regime de trabalho dos professores (dedicação parcial ou integral); 

 5% - boa infraestrutura, de acordo com a opinião dos alunos; 

 5% - boa organização didático-pedagógica, segundo a opinião dos estudantes. 

O Curso de Pedagogia participou do ENADE em 2005, 2008 e 2011.  

A pesquisa encontrou que a o curso de Pedagogia, EAD, que a FTC ministra em 

Santarém não acusa pontuação nem de ENADE e nem de CPC. Como tem um curso que 

começou em abril de 2005 e outro em novembro de 2007, devia ter registro de sua avaliação. 

Situação semelhante é a do IESPES, que não acusa, na página do e-MEC, o ENADE e 

nem o CPC do curso de Pedagogia, presencial, que ministra.   
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 A UNISUL, com curso EAD, apresenta ENADE 2, caracterizando condição menor 

que satisfatória. 

Os outros cursos alcançaram conceitos muito próximos, quase sempre 3, com destaque 

para o CPC da ULBRA, que alcançou conceito 4 em EAD, e o ENADE da UFPA , presencial, 

e da FAEL, EAD, também alcançando conceito 4. 

O e-MEC criado, como vimos, para dar transparência e celeridade aos processos que 

tramitam no MEC, permite acompanhar questões relacionadas ao Credenciamento de 

instituições, Autorização e Reconhecimento de cursos. O sistema apresenta dados relevantes 

sobre a situação de Instituições e de Cursos. Começamos a acompanhar as IES que oferecem 

curso de Pedagogia, na modalidade EAD, em Santarém, desde agosto de 2010. A seguir 

alguns dados dessas IES.    

Todas as instituições estão credenciadas a trabalhar na modalidade EAD. 

Em 2010 foi detectado que a UNIUBE cumpria Termo de Saneamento nº 6/2009
43

, 

que data de 30 de abril de 2009, através do Processo nº 23000.000717/2009-01, instaurado 

após supervisão. A Cláusula 2.1.1 diz que “A instituição obriga-se a qualificar os cursos de 

graduação ofertados na modalidade a distância nos quesitos e indicadores constantes do 

instrumento de autorização de curso do INEP (Anexo 1), com, no mínimo, menção 3”. Ou 

seja, à época da supervisão, que deve ser “in loco”, os quesitos apresentados, de forma 

resumida, no capítulo II deste trabalho não alcançavam o conceito 3 (satisfatório), ou seja, 

apresentavam-se de forma precária ou inexistentes mas, mesmo assim, o curso estava 

funcionando desde 2005. 

Se o primeiro curso iniciou em agosto de 2005 e tinha sete (7) semestre de duração, 

deve ter terminado em 2009, mas ainda não há registro de Reconhecimento desse curso. No 

entanto, a legislação diz que a solicitação de Reconhecimento deve ser feito “no período entre 

metade do prazo previsto para a integralização de sua carga horária e setenta e cinco por cento 

desse prazo” (Art. 35 do Decreto nº 5773/2006). Os primeiros alunos se formaram e o curso 

não apresentava nem condições satisfatórias de funcionamento.  

Em abril de 2012, o Termo de Saneamento não aparece mais na janela de processos e 

ocorrências, com indicação de que a IES não cumpre mais o saneamento. 

A UNOPAR assinou no dia 3 de novembro de 2008 o Termo de Saneamento
44

, 

constante do Processo nº 23000.016443/2008-83 que também a obrigava a “qualificar os 

cursos de graduação ofertados na modalidade a distância, nos quesitos e indicadores 
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constantes do instrumento de avaliação de cursos do INEP (Anexo 1), com, no mínimo, 

menção de 3.” 

Mais uma vez um curso que alcançou conceito menor que 3 é autorizado a funcionar. 

Esse curso foi Reconhecido em 2011 e o Termo de Saneamento não aparece mais nas 

pesquisas. 

A ULBRA também cumpria Termo de Saneamento nº 4/2009
45

, através do Processo 

nº 23000.016005/2008-15, assinado em julho de 2009. Assim como as outras IES, se 

comprometia a organizar seus pólos de apoio presencial para alcançar a nota mínima 3, nos 

quesitos de autorização. 

Outra instituição que não demonstrou condições mínimas de funcionamento. Se 

iniciou seu primeiro curso em 2005, a turma deve ter se formado em 2009 e, quatro anos após, 

em abril de 2012 não há registro de Reconhecimento em análise no portal do MEC.  Em abril 

de 2012 não há mais o registro de Saneamento na página do e-MEC. 

A UNISUL assinou Termo de Saneamento
46

 em 21 de setembro de 2010, através do 

Processo nº 23000.016354/2008-37, se comprometendo a organizar os cursos de EAD para 

compor, no mínimo, a nota 3 nos quesitos utilizados para autorização de curso pelo INEP. 

 Isso indica que funcionou sem condições mínimas de qualidade, iniciando seu curso 

em 2006, com término previsto para 2010.  Decorridos seis (6) anos, em abril de 2012, é que 

o Processo de Reconhecimento tramita no MEC. Não está mais cumprindo Termo de 

Saneamento. 

A FAEL também assinou Termo de Saneamento
47

, através do Processo nº 

23000.017098/2008-03, em 18 de dezembro de 2008, se comprometendo a fazer as 

modificações para que o curso alcançasse, pelo menos, a nota 3 nos quesitos de autorização. 

Mesmo com qualidade inferior a satisfatória iniciou seu curso em 2006, com término 

previsto para 2011 e, só agora, transcorridos cinco (5) anos o Processo de Reconhecimento 

está em análise no MEC. Não há registro de que ainda cumpra o Termo de Saneamento. 

Igualmente a FTC cumpria Termo de Saneamento
48

 assinado em 16 de abril de 2009, 

através do Processo nº 23000.016328/2008-17, e se comprometia a organizar o curso para 

receber, pelo menos, a nota 3 na avaliação de autorização dos cursos de Pedagogia na 

modalidade EAD. 
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Mesmo em condições não satisfatórias desenvolve EAD com autorização em 2004 e 

2007. Esses cursos devem ter encerrado em 2008 e 2011 e não há registro de processo de 

Reconhecimento tramitando no MEC e também não cumpre mais o Termo de Saneamento. 

A FACINTER, através do Processo 23000.000814/2009-96, cumpria Termo de 

Saneamento
49

, assinado em 1/07/2009, também se comprometendo organizar EAD para 

alcançar conceito satisfatório 3. 

Mesmo não tendo condições satisfatórias, inicia o curso em 2006, com término 

previsto para 2010 e, seis (6) anos depois o processo de Reconhecimento está em análise. 

Se a legislação (Dec. nº 5.773/2006 e nº 6.303/2007) delibera que o Reconhecimento 

do curso deve ser pedido entre “metade do prazo previsto para a integralização de sua carga 

horária e setenta e cinco por cento desse prazo” porque, após 4, 5 ou 6 anos da Autorização,  

apenas uma IES possui o curso de Pedagogia Reconhecido? Duas IES deram estrada em 2012 

e estão com o Reconhecimento em andamento, e quatro não apresentam andamento do 

Processo, numa demonstração de que alguma coisa atrapalhou o trâmite normal de 

Reconhecimento.  

Uma análise nos Termos de Saneamento demonstra que os temas mais recorrentes 

trazem questões elementares que serão agrupadas nesta pesquisa para melhor visualização. 

a) Quanto ao desenvolvimento curricular: 

- Adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais do curso; (Diretrizes do Curso de 

Pedagogia datam de 2006) 

- Adequação do Projeto Pedagógico do Curso;  

- Adequação do Currículo à proposta do curso; 

- Adequação e quantidade de conteúdo e a qualidade dos materiais entregues aos 

alunos; 

- A forma e o peso das atividades avaliativas, principalmente a presencial; 

b) Quanto à gestão de pessoal: 

- A relação entre docentes/qualificação/regime de trabalho e discentes, sempre com 

determinação de maior contratação de coordenadores, professores e tutores;  

- Capacitação dos tutores;  

- Exigência de formação acadêmica mínima dos tutores;  

- Exigência de profissional da área específica de conhecimentos atuando como tutor;  

- Educação continuada para os tutores;  
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- Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos tutores;  

- Pessoal técnico de apoio e coordenadores em número suficiente para a quantidade de 

alunos que atende;  

c) Quanto à estrutura física e tecnológica: 

- Implantação de Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA;  

- Cronograma para treinamento dos professores, tutores e alunos no AVA;  

- Possibilidades mínimas que o AVA deve ter: mural, biblioteca virtual, planos de 

atividades, fórum. e-mail e avaliação;  

- Formas diversificadas de atendimento ao aluno; 

- Atuação restrita aos pólos credenciados;  

- Estrutura mínima nos Pólos: Secretaria, laboratório de informática com aparelhos 

ligados à rede, em número suficiente, biblioteca, sala de coordenação e de professores.  

Ora, o INEP possui um Instrumento de Avaliação para Autorização de Curso que 

utiliza indicadores e critérios de análise, apresentados nesta pesquisa, cuja pontuação vai de 1 

a 5. O conceito 3, buscado pelos TSD, acusa que as condições necessárias estão 

suficientemente presentes, e os conceitos mais baixos, indicam insuficiência ou inexistência 

de condições. E, se o documento solicita que adéquem seus cursos para alcançarem os 

mínimos necessários isso quer dizer que estavam funcionando sem condições mínimas de 

qualidade.  

Duas questões controversas merecem análise diante do exposto: 

1- Sobre o trabalho da Comissão de Avaliação in loco, o parágrafo 4º do artigo 15 na 

Portaria Normativa nº 40 diz que o registro deve ser “fiel e circunstanciado das 

condições concretas de funcionamento da instituição ou curso, incluindo as 

eventuais deficiências, em relatório que servirá como referencial básico à decisão 

das secretarias ou do CNE, conforme o caso.”  

2-  O artigo 32 da mesma Portaria delibera que “Após a autorização do curso, a 

instituição compromete-se a observar, no mínimo, o padrão de qualidade e as 

condições em que se deu a autorização, as quais serão verificadas por ocasião do 

reconhecimento e das renovações de reconhecimento.” 

Podemos entender que mesmo com relatório de insuficiência (produzido por comissão 

do INEP) o CNE autorizou a início desses cursos, ou o relatório não foi fiel às condições 

apresentadas depois nos Termos de Saneamentos. Quanto à manutenção das condições 

encontradas por ocasião do ato autorizativo, que as IES em questão possuem, podemos 
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deduzir que se passaram por processo de saneamento, ou decaíram o padrão apresentado por 

ocasião da autorização, ou a avaliação em loco não foi realizada a contento. 

Resta saber; 

1- De que forma os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância, 

existentes desde 2003 e revistos em 2007 são aplicados pelas comissões que 

julgam a solicitação de autorização de curso; 

2- Por que, na fase de pedido de credenciamento da instituição, para ministrar EAD, 

não são cobrados os documentos previstos no Decreto 5.622/2005 quanto a 

apresentação do projeto pedagógico, garantia de corpo técnico, corpo docente com 

as qualificações exigidas, descrição detalhada dos serviços de suporte e infra-

estrutura adequados e atendimento adequado aos estudantes de educação a 

distância; 

3- Por que o prazo de pedido de reconhecimento de curso que é entre metade do 

prazo previsto para integralização de sua carga horária e 75% desse prazo, 

previsto no artigo 35 do Dec. 5.773, não foi cumprido pela maioria das IES;   

De que forma essa situação reflete na qualidade desses cursos de formação de 

professores é assunto para ser estudado. 

Em maio de 2011 o MEC instituiu a SERES – Secretaria de Regulação e Supervisão 

da Educação Superior com a finalidade de centralizar as ações de supervisão, credenciamento, 

autorização e reconhecimento das IES que integram o Sistema Federal de Educação Superior. 

Embora essa secretaria tenha sido criada com o objetivo de “induzir a elevação da qualidade 

do ensino [...]”, na realidade tem criado uma instância a mais na tramitação dos processos.  

O SINAES direciona a política de avaliação, a SERES organiza as ações, as IES se 

cadastram no e-MEC, as avaliações são realizadas pelo INEP que deve encaminha os dados 

para alimentar o sistema, formando uma cadeia.   

Esse movimento de criação de leis e secretarias provoca dificuldades no 

acompanhamento tanto das instituições como dos órgãos e instâncias que precisam conviver 

com a aplicação de leis diversas.     
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6. CHAMANDO A ATENÇÃO PARA OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE E OUTRAS 

COISAS 

Gatti, Barretto e André (2011) desenvolveram um extenso estudo: “ Políticas Docentes no 

Brasil: um estado da arte”, onde discorrem sobre a situação da formação de professores, tendo 

como pano de fundo as políticas públicas. Reconhecem que “o Brasil ainda está distante de 

uma qualidade educacional considerada razoável... e que vários são os fatores intervenientes 

nessa situação, entre elas a questão dos docentes, sua formação e suas condições de trabalho.” 

(p.27)  

O estudo apresenta uma visão panorâmica sobre a problemática da formação de 

professores no Brasil, as políticas públicas incrementadas na busca de soluções ou paliativos 

emergenciais. Os dados que deram sustentação às considerações foram levantados por doze 

pesquisadores ligados ao projeto, além de dados de outros pesquisadores.     

As autoras trabalham na perspectiva da UNESCO (2007), de que a qualidade dos 

docentes implica diretamente na garantia do direito à educação, porque direito à educação é 

direito à educação de qualidade para todos.  

A qualidade dos docentes e o ambiente que criam na sala de aula, excluídas as 

variáveis extraescolares, são fatores decisivos que explicam os resultados de 

aprendizagem dos alunos, o que significa que as políticas orientadas a melhorar a 

qualidade da educação só podem ser viáveis, se os esforços se concentrarem em 

transformar com os docentes, a cultura da instituição escolar. Por sua vez, sem o 

concurso dos professores, nenhuma reforma da educação terá sucesso. (p. 15) 

 Diante dos dados encontrados, as pesquisadoras afirmam que “o magistério constitui 

um setor nevrálgico nas sociedades contemporâneas” (p.136), impactado a formação básica e 

comprometendo o futuro. Além das condições de formação encontrada, elas confirmam os 

dados pelo “baixo índice de aprovação de licenciados em concursos públicos para 

professor(a).”(p.136)    

Consideram que, embora a educação continuada seja uma exigência da 

contemporaneidade, ela demonstra, também, a lacuna que os cursos de formação inicial têm 

deixado, sugerindo revisão nos currículos desses cursos.  

Concluem o estudo afirmando que pelas análises realizadas é possível afirmar que “há 

uma crise na formação inicial de professores para a educação básica, tal como normatizada e 



84 

 

oferecida pelas IES, especialmente em seus aspectos de dinâmica curricular, aí incluídos os 

estágios, tanto nos cursos presenciais como nos a distância.” (p.257) 

Sobre as políticas públicas de incremento à formação de professores, o estudo cita o 

Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, e a Universidade 

Aberta do Brasil – UAB, como principais instrumentos.  

O REUNI incentiva as IES públicas a aumentar sua oferta de cursos de formação de 

professores, abrindo turmas no período noturno e aumentando a carga horária do professor, 

em troca de repasse de verbas adicionais.  O sistema UAB, criado em 2005, faz convênio com 

IES públicas para oferta de cursos superiores, como vimos, para formação de professores e 

também em outras áreas, contribuindo para a interiorização das oportunidades de oferta de 

educação superior.    

O estudo considera os problemas na formação de professores na modalidade 

presencial, e acrescenta algumas preocupações em relação à modalidade EAD: 

- A priorização dos sistemas de gestão e operacionalização contribui para a massificação e 

padronização da oferta, não atendendo aos diferentes contextos das IES e dos alunos (p.83); 

- “O modelo favorece o atendimento mais aligeirado e empobrecido de formação, justamente 

ao contingente de professores já submetidos a condições educacionais desfavoráveis nas 

etapas anteriores de sua trajetória escolar” (p.85); 

- A oferta de cursos pela UAB não atende à recomendação do CONAE (2010) de que a 

formação inicial de professores seja, preferencialmente, trabalhada na modalidade presencial. 

(p. 96);  

- “Não é política sensata estimular a expansão de cursos de formação de professores EAD, 

ante as avaliações e as dúvidas levantadas por pesquisadores.” (p.105); 

- “Aspecto frágil que vem sendo apontado em estudos é a forma como tem sido realizado o 

exercício da tutoria, tanto do ponto de vista da seleção dos tutores, como da sua precariedade 

contratual.” (p.105 -6); 

- “O fechamento recente de centenas de pólos de EaD pelo MEC, amplamente divulgado pela 

imprensa, sinaliza que esses cuidados não estão sendo devidamente tomados.” (p.106) 

- “A formação a distância não favorece o desenvolvimento de aspectos da relação pedagógica 

presencial, cotidiana, com grupos de alunos, face a face.” (p.61) 

- “Aos estudantes a distância também não está favorecido o convívio com a cultura 

acadêmica, o diálogo direto com colegas de sua área e de outras com professores no dia a dia, 

a participação em movimentos estudantis, ... cultura não desprezível para futuros 

professores.” (p.61) 
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- “Preocupação quanto à transferência da formação de professores para a modalidade a 

distância, muito especialmente dos que trabalharão na educação infantil e nos primeiros anos 

da educação fundamental.” 58% dos formados em Pedagogia e 45% dos formados em Normal 

Superior, em 2009, fizeram seus cursos a distância. (p.110) 

 A pesquisa apresentada nesta dissertação não tem a abrangência do estudo realizado 

por Gatti e Barretto (2011). Os dados levantados dizem respeito à IES que ministram o curso 

de Pedagogia EAD em Santarém. Entretanto, as preocupações parecem convergir sobre o 

crescimento da oferta de cursos EAD. 

Não se pretende fazer uma apologia contra a EAD, mas chamar a atenção sobre a 

forma como vem crescendo essa modalidade de ensino e a responsabilidade que as instâncias 

avaliadoras têm com esse crescimento.  

A quantidade e a qualidade das propagandas de EAD mostram o grau de investimento 

que essas empresas têm praticado para divulgar essa modalidade de ensino. Entretanto, a 

pesquisa mostrou que o investimento na qualidade praticada na execução dos cursos não tem 

acompanhado o ritmo do marketing. 

Por ser considerada pólo de desenvolvimento regional e ter a pretensão de ser capital 

de um estado, Santarém carece de cursos, seja qual for a modalidade porque “quanto maior o 

nível de capacitação da comunidade, maiores são as possibilidades de sua inserção 

competitiva no mundo globalizado e maior é a sua capacidade de se defender das ameaças a 

aproveitar as oportunidades.” (FRANCO, 1998, p. 188).  

Entretanto, é importante que se ofereçam cursos de qualidade comprovada para que 

ele cumpra o objetivo de formar e qualificar para as exigências da globalização. A 

necessidade de expansão do ensino superior não pode ser justificativa para uma expansão a 

qualquer custo e, se analisarmos as condições de oferta dos cursos de pedagogia à distância, 

em Santarém, à luz dos conceitos de qualidade, apresentados pelos teóricos, podemos 

perceber que existem problemas que inviabilizam a atribuição desse conceito.  

Partindo da definição de qualidade, emprestada do “Aurélio”, veremos a ausência de 

atributos e condições, presentes nos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 

Distância, que permitam provar essa condição. Uma das condições salientadas pela UNESCO 

(1998), por Enguita (1994), Moran (2000), Demo (2001) para a garantia de qualidade em 

educação, diz respeito à seleção e treinamento contínuo de pessoal, condição ausente ou 

insuficiente, conforme os Termos de Saneamento aplicados pelo MEC.  

Moran (2000), Demo (2001) e a UNESCO (2009) salientam como importante em uma 

educação/ensino de qualidade a existência de um Projeto Pedagógico coerente que cultive o 
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pensamento crítico e independente e, de acordo com os Termos de Saneamento, todas as IES 

precisaram adequar seus currículos por não satisfazerem o mínimo de qualidade exigida.   

Enguita (1994), Moran (2000) e Demo (2001) salientam a importância de infra-

estrutura adequada para o desenvolvimento das ações. Todas as IES foram notificadas sobre a 

falta de ambiente favorável para o desenvolvimento da EAD nos cursos ofertados em 

Santarém. 

As circunstâncias favoráveis de interação professor/aluno foram salientadas por Moran 

(2000) e Demo (2001), e a pesquisa mostrou que todas as IES foram intimadas a aumentar o 

número de professores/tutores, em função da baixa relação com o número de alunos, 

indicativo de que essa relação era deficitária.    

O diálogo com os teóricos é importante na medida em que ele lança bases para 

discussões que extrapolam o aqui e agora. As análises apontam que as ações em busca da 

qualidade estão mudando e avançando, entretanto, é necessário que se estabeleça e se busque 

parâmetros que possam garantir o mínimo de qualidade no presente. Desta forma vamos ver 

os resultados encontrados nos Termos de Saneamento à luz dos Referenciais de Qualidade 

para EAD. 

A pesquisa mostrou que os critérios de análise que os Referenciais de Qualidade 

determinam como padrão de qualidade são: Concepção de educação e currículo no processo 

de ensino e aprendizagem, Sistemas de Comunicação, Material didático, Avaliação, Equipe 

multidisciplinar, Infra-estrutura de apoio, Gestão Acadêmico-Administrativa e, 

Sustentabilidade financeira. Veremos então, a partir das solicitações dos Termos de 

Saneamento de Qualidade, que critérios não estavam satisfeitos.    

 

No critério Concepção de educação e currículo no processo de ensino e 

aprendizagem, temos os seguintes pontos solicitados:  

 Adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais do curso; 

 Adequação do Projeto Pedagógico do Curso;  

 Adequação do Currículo à proposta do curso; 

As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia datam de 2006
50

.  Se a 

legislação exige que os cursos atendam a uma Diretriz Curricular Nacional, seu currículo deve 

ser condizente com essas diretrizes, e o Projeto Pedagógico do curso, como instrumento 
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 Através da Resolução nº 1, de 15/05/2006. 
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responsável por organizar as ações, na prática, deve prevê como as ações irão se desenvolver. 

Os Termos de Saneamento acusam a ausência dessa lógica interna.  

 

O critério Sistemas de Comunicação prevê a importância da interatividade entre 

alunos e tutores. Os itens a serem melhorados dizem respeito a: 

 Melhorar a relação entre docentes/qualificação/regime de trabalho e discentes, 

sempre com determinação de maior contratação de coordenadores, professores e 

tutores; 

 Pessoal técnico de apoio e coordenadores em número suficiente para a quantidade 

de alunos que atende. 

Em todos os Termos há chamada para aumento imediato do número de tutores, 

professores e coordenadores, demonstrando a inconsistência numérica na relação 

aluno/equipe técnica. Se o tutor é o responsável por manter contato de reforço e encontros 

presenciais, é preciso que a quantidade de alunos destinados a ele dê condições de 

desenvolver, também, um trabalho individualizado. Em EAD a comunicação não se faz só por 

meio eletrônico. O pessoal de apoio deve estar sempre presente e apoiando os alunos que 

procuram o Pólo para informação, estudo, leitura etc. 

  

O critério Material Didático ressalta a importância da relação do material com o 

projeto pedagógico do curso e a necessidade de recursos tecnológicos. As deficiências 

detectadas são: 

 Adequação e quantidade de conteúdo; 

 A qualidade dos materiais entregues aos alunos; 

Se os cursos precisaram adequar os currículos às Diretrizes Curriculares Nacionais é 

de se esperar que o material produzido anteriormente deva ser revisto e melhorado. Mesmo se 

utilizando de textos e matérias na web, o curso EAD precisa produzir material próprio que 

relacione os conceitos chaves na busca de construir a formação desenhada pelo Projeto 

Pedagógico. 

    

O quesito Avaliação apresentou os seguintes problemas: 

 Reformulação da forma e o peso das atividades avaliativas, principalmente a 

presencial. 
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Os Termos trazem os pesos das avaliações e as fórmulas a serem utilizadas na 

composição da nota do aluno. O Decreto 5.622/2005 já previa a prevalência da avaliação 

presencial sobre as outras formas de avaliação. Os Referenciais acrescentam que a avaliação 

deve zelar pela confiabilidade e credibilidade dos resultados. 

  

O critério Equipe Multidisciplinar chama a atenção para a capacitação e atuação dos 

profissionais que desenvolvem a EAD e apresentou os seguintes problemas: 

 Capacitação dos tutores; 

 Exigência de formação acadêmica mínima dos tutores; 

 Exigência de profissional da área específica de conhecimentos atuando como tutor; 

 Educação continuada para os tutores; 

Com é possível perceber, a questão da capacitação do tutor configura-se como um 

problema sério na oferta de um curso de EAD, problema também salientado na pesquisa de 

Gatti e Barreiro (2011). 

 

O critério Infra-estrutura de apoio que apresenta condições de atendimento ao 

estudante precisa melhorar os seguintes pontos: 

 Implantação de Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; 

 Cronograma para treinamento dos professores, tutores e alunos no AVA;  

 Possibilidades mínimas que o AVA deve ter: mural, biblioteca virtual, planos de 

atividades, fórum. e-mail e avaliação; 

 Estrutura mínima nos Pólos: Secretaria, laboratório de informática com aparelhos 

ligados à rede, em número suficiente, biblioteca, sala de coordenação e de 

professores. 

Este critério apontou o maior número de pontos a serem sanados, numa demonstração 

de que os cursos começaram sem a estrutura tecnológica mínima, interferindo na qualidade do 

curso oferecido. Aqui temos, também, o problema da falta de estrutura para o acesso e uso de 

tecnologias. Santarém, em 2012, ainda sofre com problemas de conexão, o que motivou o 

“Abaixo Assinado” referido na Apresentação.  

   

O critério Gestão acadêmico-administrativa, entre outras coisas deve organizar os 

encontros presenciais e a logística de entrega e divulgação do material utilizado, assim como 

atendimento ao aluno e aos professores. O solicitado envolve: 
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 Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos tutores; 

 Regularidade nos encontros presenciais. 

Se considerarmos que o apoio dos encontros presenciais é definitivo para uma geração 

que não foi ensinada, e ainda não sabe estudar sozinha, formar e acompanhar os tutores nessa 

tarefa é primordial para o sucesso dos encontros e do curso. E acompanhar não é só verificar 

se eles estão acontecendo, mas garantir espaço e tecnologia necessários, logística adequada e 

o que for necessário para o desenvolvimento das atividades presenciais. Elas não são o 

cumprimento de um protocolo, os encontros fazem parte da dinâmica do curso.    

 

O critério Sustentabilidade Financeira não apresentou nenhum ponto a ser sanado, 

mas todos os Termos de Saneamento proibiam a abertura de outros Pólos que não aqueles 

relacionados no início do curso. 

Vale ressaltar que os critérios achados em falta constavam de todos os Termos de 

Saneamento. Os pontos particulares não foram elencados, com o intuito de mostrar panorama 

geral da situação dos cursos de Pedagogia EAD oferecidos em Santarém.  

Mesmo considerando que a situação encontrada é preocupante em qualquer nível a 

para qualquer área de formação, é importante que se chame a atenção para a especificidade do 

curso de Pedagogia que tem o objetivo de formar professores das séries iniciais.  

A esse respeito Matsushigue (2009) alerta que 

É urgente que seja desconstruída a idéia de que EAD seria a única porta viável para 

a democratização do acesso à educação superior. Nas atuais condições é mais 

provável que sua disseminação, conforme os desígnios do mercado, criará, isto sim, 

um apartheid em escala mundial, entre os que têm acesso a uma educação de 

qualidade, na qual as tecnologias modernas são utilizadas de forma complementar, e 

aqueles submetidos a pacotes tecnológicos, simplificados, segundo recomendações 

de organismos internacionais. Tal futuro seria mais grave, quanto previsível, se o 

EaD se focar, como tem feito, na pseudo ‘formação de professores”. 

(www.apropucsp.org.br. Sem paginação) 

Paiva (2009) comenta que a oferta indiscriminada pode ocasionar a segregação de 

estudantes e uma formação de segunda classe. 

Esses estudantes não terão nunca acesso à vivência universitária. Não têm acesso 

com a mesma facilidade a bibliotecas e laboratórios, não poderão desenvolver 

iniciação científica, têm menos chance de conviver com diferentes pessoas e 

desenvolver relações interpessoais, culturais e políticas que o ambiente de uma 

universidade pode oferecer. (sem pg) 

http://www.apropucsp.org.br/
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O documento Manifesto do 5º CONED
51

 - Congresso Nacional de Educação, realizado 

nos dias 4 e 5 de maio de 2004 – Recife, apresenta preocupação quanto ao crescimento e 

direcionamento da EAD para a formação inicial de professores:    

Evidenciou-se a intenção de ampliar o atendimento por essa via, banalizando a 

formação e desconsiderando sua incompatibilidade com o trabalho docente, pois o 

ensino é uma atividade interacional, necessariamente e presencial. A Educação à 

Distância tem sido implantada pretensamente com vistas à diminuição de custos e à 

expansão “democrática” do acesso aos programas de formação. Em verdade, 

possibilita, todo tipo de mercantilização da educação, via compra e venda de pacotes 

prontos, sejam eles nacionais ou importados. (p.9) 

A ANFOP também demonstrou sua preocupação com o crescimento da oferta de 

cursos EAD para a formação de professores: 

A educação a distância necessita de uma estrutura básica consistente 

tecnologicamente, além de profissionais capazes de elaborar o material impresso ou 

eletrônico que chegará até os alunos. Assim, bibliotecas, computadores, salas de 

multimeios, diferentes  softwares são algumas  exigências fundamentais para cursos 

de EaD. Portanto, se bons, não baratos. Somado a isso, os tutores e monitores devem 

ser professores que dominem a metodologia e os conteúdos para que estabeleçam 

uma mediação competente junto aos alunos. (ANFOPE, 2002, p.29) 

O documento ressalta que a utilização de novas tecnologias educacionais não pode e 

não deve ser descartada, mas são se pode colocá-la como forma substitutiva do ensino 

presencial, nem como pilar da necessária e urgente expansão do ensino. Alerta ainda sobre a 

comercialização dessa modalidade de ensino. (p.9)  

É preciso salientar que o potencial da EAD não se resume na possibilidade de ensino 

em que professores e alunos trabalham em lugares e tempos diversos, com auxílio da 

tecnologia, como defende o conceito oficial, mas o potencial se apresenta na forma como 

esses atores vão se apropriar dessa tecnologia e desenvolver projetos alternativos de produção 

de conhecimento.  

Para estar neste mundo e poder participar de suas potencialidades é preciso dominá-

lo. Este domínio não se dará pelo controle simples de seus manuais de instrução ou 

pela manipulação de seus teclados e softwares – ‘caminhar sobre as letras’, como 

dizia Paulo Freire. Tal participação demanda um aguçamento do senso crítico, 

acompanhando a discussão de seus problemas e de suas perspectivas. (ALMEIDA, 

2009; p. 29)       

                                                 
51

 Site:  www.5coned.org.br 

http://www.5coned.org.br/


91 

 

 

Sem um bom programa e um bom currículo que direcionem esse fim, professores 

comprometidos e estudantes envolvidos, é impossível extrapolar o prescrito.  

Um currículo, mesmo de EAD, precisa guardar certas características que propiciem 

práticas pedagógicas condizentes com o projeto maior que é a formação do ser humano com 

qualificação para exercer determinada atividade. E, estamos falando da formação de 

professores que deve ser pautada por referenciais que extrapolam a questão técnica e se 

estendem a questões de humanidade, de convivência, que Fétizon e Minto (2007) traduziram 

da seguinte forma: 

[...] o estímulo à observação, à formulação de hipóteses, à desestabilização, à 

equilibração, à reelaboração de conceitos – estímulo esse impregnado por aspectos 

afetivos e solidários – é um desabafo constante no processo educacional. Processo 

este que é permeado pelo brilho-opacidade dos olhares, pela ginga dos que buscam, 

pelo sorriso maroto dos que encontram, pela fruição individual e coletiva do 

apreendido, resultando na aquisição, dos estudantes, de autonomia para formular 

leituras de mundo e atuar como sujeitos históricos, e, pelos professores, de 

efetivação dos compromissos profissionais, mas também humano. Tal dimensão é 

intrínseca ao ensino presencial e estaria descartada no EAD, assim como, em tese, 

também estariam sendo descartados dos próprios professores. (p.102)   

  

Até mesmo DURHAM, que em 1996 era assessora especial do Ministro da Educação e 

do Desporto, expressou preocupação quanto a essa modalidade de educação:   

(...) é necessário estabelecer controles públicos sobre a qualidade do sistema, de 

forma a se evitar uma competição desenfreada, a qual, em lugar de promover uma 

melhoria de qualidade dos serviços educacionais, pode redundar numa guerra de 

preços e numa caça a candidatos que procurem facilidade na obtenção de diplomas e 

a deterioração das condições de trabalho do corpo docente, com claro prejuízo para 

o ensino. (1996: 66). 

Freitas (2007) alerta que a EAD “tende a ser pensada mais como uma política 

compensatória, que visa suprir a ausência da oferta de cursos regulares a uma determinada 

clientela, sendo dirigida a seguimentos populacionais historicamente já afastados da rede 

pública de educação superior.” (p.1214). Alerta que esse tipo de atitude tende a reproduzir as 

desigualdades de formação de professores que o Brasil há muito tem presenciado. E ressalta 

que “a formação de qualidade elevada para todos os professores alteram significativamente o 

caráter da formação em nosso país.” (p.1214) 

Tonegutti (2010), analisando pesquisas realizadas em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, defende que 
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para a garantia de uma boa formação do estudante, o EAD não deve ser considerado, 

em grande extensão como uma via de oferta de vagas públicas para a formação 

inicial, em qualquer nível, e, em particular, certamente não deve ser considerado 

uma alternativa para jovens na faixa etária propícia ao atendimento pela 

universidade convencional, por cursos ofertados em período integral ou mesmo em 

período parcial como é o caso dos cursos noturnos. (p. 67) 

Entretanto, defende a EAD para educação continuada, quando os conceitos e técnicas 

básicas já terão sido interiorizados e “o estudante teria a capacidade de adicionar ao seu 

arsenal, as novas informações e técnicas disponibilizadas, avaliando-as criticamente, mesmo 

sem uma interação professor-aprendiz. (p. 67). 

Mesmo contrária às várias recomendações e cuidados de teóricos e de entidades 

profissionais, a EAD tem apresentado um crescimento espantoso na oferta de cursos de 

formação inicial de professores. Como se não bastasse o crescimento nesse segmento, a 

pesquisa constatou que esses cursos são implantados mesmo não satisfazendo aos Referencias 

de Qualidade editados desde 2003, e que o MEC não tem cumprido com suas atribuições de 

gerência e controle dessa modalidade de ensino.  

Sendo a educação um dever do Estado, cabe a ele responsabilizar-se pela qualidade do 

serviço que vem sendo ofertado pelas instituições públicas ou privadas, em todos os níveis e 

modalidades educacionais. Todas as IES devem ser fiscalizadas e avaliadas, com rigor, pelo 

Estado conforme artigo 209 da Constituição Federal.  

Quando o poder público falha na sua função fiscalizadora, cabe a nós, como 

profissionais da educação denunciar a desqualificação do nosso ofício. 

 

 

  



93 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Educação a Distância é uma realidade. Tem levado oportunidade de formação onde, 

às vezes, não há uma Instituição de Ensino Superior, oportunizando acesso ao conhecimento 

acumulado e a possibilidade de produção de mais conhecimento. Não é possível negar a 

consistência dos números nem as inovações que tal modalidade pode trazer. 

O trabalho apresentou uma realidade localizada em Santarém, no interior da 

Amazônia, numa área considerada periférica, mas em pleno desenvolvimento. De forma 

nenhuma é possível estender os resultados encontrados nessa amostra a outras regiões do País. 

Entretanto, algumas coisas são muito parecidas, se não, idênticas. Nessa região se 

repete a expansão do ensino superior, tendo como carro chefe a iniciativa privada. Das 

dezesseis IES atuantes em Santarém, três são públicas e só uma delas oferta o curso de 

Pedagogia. Isso quer dizer que a iniciativa privada, por ser menos engessada, menos 

burocrática, está, simplesmente, ocupando um espaço precioso, que estava vago e necessitado 

de ser atendido. Movido por princípios neoliberais, o governo transfere para a iniciativa 

privada os “gastos e receitas” com educação superior e se coloca como órgão regulamentador 

e fiscalizador. 

A pesquisa mostrou que, como órgão fiscalizador, o governo também tem faltado. O 

MEC tem produzido muita legislação e pouca ação. Em função da pouca idade (18 anos) e as 

mudanças de paradigmas que envolvem a EAD, é possível entender que estamos, todos, 

aprendendo a legislar e a ofertar EAD, por isso a necessidade de rever os Credenciamentos e 

as Autorizações, em grande escala, como vem acontecendo.  

A quantidade de legislação e a novidade dos parâmetros a que tiveram de se adequar, 

pode ter sido um dos motivos pelos quais as IES pesquisadas tenham sido encontradas em 

tantas faltas.
52

  

A questão, por exemplo, da falta de adequação às Diretrizes Curriculares do Curso 

poderia ser explicada pela data em que as diretrizes foram aprovadas. A resolução que 

determina novas Diretrizes para o curso de Pedagogia foi promulgada em 2006, quando todos 

os cursos (2004, 2005 e 2006) haviam sido Autorizados a funcionar. Esse tempo discorrido 

entre a Autorização e a promulgação das Diretrizes Curriculares de Pedagogia pode ter 

impactado o quesito quantidade de conteúdo e qualidade do material didático, presente nos 

                                                 
52

 A Tese de Doutorado de Márcia Eunice Lobo da PUC-SP, 2011, narra com clareza a dinamicidade da 

legislação e os entraves para a avaliação da EAD. Texto cedido pela autora.   



94 

 

Termos de Saneamento, já que eles dizem respeito ao Currículo do curso. Entretanto, sabe-se 

também, que o curso autorizado em uma resolução tem seu término amparado por ela, em 

nada devendo a formulações posteriores.  A instituição não pode ter sido penalizada por uma 

legislação posterior à sua Autorização. 

As questões ligadas à adequação da equipe multidisciplinar, infraestrutura, material 

didático e avaliação, não são novas. A Portaria Ministerial nº 301, em 7 de abril de 1998 já 

detalhava a infraestrutura e a relação de equilíbrio entre a quantidade de alunos  e o número 

de tutores. Essa Portaria foi revogada em 2005 e o Decreto 5.662 reforça essas exigências.  

Depois temos a edição dos Referenciais de Qualidade para EAD que, em 2003, já trazia 

muitas das deliberações atuais. Em 2004 a Portaria 4.361 especificava a estrutura dos pólos de 

apoio, bem definidos pela Portaria Ministerial nº 02/2007 e pelos Referenciais de Qualidade 

para EAD, de 2007. 

Outro aspecto que é passível de consideração é a real atualização de dados do sistema 

e-MEC. Pelo volume de processos e por tratar-se de um sistema público é possível que os 

dados não tenham a agilidade que pretendam e alguns lançamentos fiquem prejudicados. Em 

2011 era possível encontrar os Termos de Saneamento na pesquisa do e-MEC, onde constava 

a Portaria e o dia de publicação no Diário Oficial da União. Hoje não consta mais os Termos 

de Saneamento, mas não há notificação da publicação desses atos, e em que condições saíram 

do saneamento. 

Quanto à possível não atualização dos dados, temos também que o ENADE 2011 

avaliou os cursos de Pedagogia e, na página do e-MEC, aparece somente o ENADE e CPC de 

2008. Em meados do ano de 2012 esses dados ainda não foram inseridos no sistema. 

Portanto, mesmo considerando a novidade da metodologia, a dinâmica da legislação, e 

possíveis falhas do sistema que mostra a situação das IES, os Termos de Saneamento acusam 

o não cumprimento de questões elementares para EAD que já estavam previstos no começo 

dos anos 2000 e que fazem parte da filosofia da estrutura EAD, como ambiente virtual para o 

desenvolvimento do curso, biblioteca virtual, biblioteca física, pessoal técnico treinado, 

acompanhamento do trabalho desenvolvido pelo tutor, relação aluno/tutor que propicie 

trabalho eficiente etc.  

Um dado que merece consideração é o tempo transcorrido entre a Autorização de 

funcionamento do curso e o seu Reconhecimento. Os períodos de 4, 5 ou até 6 anos 

transcorridos da Autorização, é totalmente atípico e forte indicativo de que existem questões 

que entravam o cumprimento do prazo estipulado para a solicitação e Reconhecimento do 

curso.  
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Até aqui expomos questões puramente técnicas da existência, ou não, de quesitos 

indicativos de qualidade em EAD. Os quesitos são objetivos e fáceis de serem constatados: a 

tecnologia existente é adequada e suficiente, ou não; a relação tutor/aluno está dentro dos 

parâmetros estabelecidos, ou não; há ambiente virtual de aprendizagem, ou não; há 

treinamento técnico, ou não; tem Pólo aparelhado, ou não; tem avaliação presencial, ou não; 

tem infraestrutura, ou não etc. Embora os instrumentos de avaliação utilizem os conceitos de 

1 a 5, indicando o grau de satisfação, o próprio INEP (2009) reconhece  que “a avaliação se 

realiza como atividade predominantemente técnica, que busca a mensuração dos resultados 

[...] sua ênfase recai sobre indicadores quantitativos [...] visíveis e facilmente descritíveis.” 

(p.24) 

Uma coisa é certa, presencial ou a distância, a educação precisa buscar patamares de 

qualidade que qualifiquem nossa sociedade, sempre em desenvolvimento, em desenvolvida. 

Entretanto, utilizar a informação com inteligência, desenvolver espírito crítico, aplicar 

conhecimento, pesquisar e comunicar com clareza não pode ser tudo que se espera de uma 

educação de qualidade. 

Giolo (2010) chama a atenção de que a freqüência a uma universidade é considerada 

um rito de passagem para a vida adulta e para a de cidadão trabalhador que traz outras 

implicações que não só a aquisição de conhecimento. O contato analítico com o exercício da 

profissão extrapola a aquisição dos fundamentos técnicos e ganha conformação social de troca 

substancial. Esse aspecto formativo, subjetivo, intrínseco da formação do professor, é 

essencial e não acessório descartável. O engajamento sócio-político favorecido em uma 

formação presencial é um diferencial de qualidade na formação do educador. 

Para além dos dados trazidos pela nossa pesquisa, o posicionamento de Gatti e 

Barretto (2011), do CONED (2004) e da ANFOP (2002) chama a atenção para outras 

questões que merecem atenção. A Política Nacional para a formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica (2009) dá preferência à formação presencial para professores, 

quando se tratar de formação inicial. Por uma série de razões, esses escritos nos fazem crer 

que existem relações formativas que carecem da presencialidade física para serem 

concretizadas. 

Como foi visto, a EAD ainda traz muitas controvérsias. Existem defensores e 

acusadores ferrenhos. O que a pesquisa quer salientar é que nesse momento de ensino e 

aprendizagem na formação inicial, o mais cauteloso é acompanhar de perto as IES que se 

dispõem a oferecer EAD. O problema não está em querer fazer, mas o fazer-aprendendo, 
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justamente na formação de educadores que possuem responsabilidade na formação de jovens 

e crianças.  

As pesquisas históricas e documentais aqui trazidas reconhecem que a Educação 

Continuada, que busca aperfeiçoamento de uma aprendizagem já iniciada, tem grande 

possibilidade de utilizar a EAD, com qualidade. Só depois de ampla experiência na educação 

continuada a EAD deveria ser empregada na formação inicial do educador/professor, não 

fossem as urgências do país, a carência de professores formados e o tamanho de seu território. 

No Brasil, essa tem sido a justificativa para o incentivo a essa modalidade de ensino na 

formação inicial de professores. 
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