


na rede
Uma revolução está prestes a transformar o

ensino no Brasil. Sob o nome de educação a dis-
tância (EAD), a metamorfose não promete ape-
nas fazer as novas gerações trocarem o lápis pelo
mouse e o quadro-negro pela tela do computa-
dor. O crescimento geométrico do número de
cursos e alunos que usam Internet no país anuncia
uma mudança completa na relação professor-alu-
no e poderá garantir o acesso à educação de seg-
mentos massivos da população.

Os números confirmam o crescimento do
fenômeno. A Secretaria de Educação a Distân-
cia do Ministério da Educação (SEAD / MEC)
avalia que há hoje no país 1,2 milhão de alunos
à distância. Um dos marcos da institucionalização
do setor ocorreu no último dia 30 de junho, com
o lançamento oficial do projeto-piloto da Uni-
versidade Aberta do Brasil (UAB).

O projeto consiste na abertura de
inacreditáveis 10 mil vagas de graduação em Ad-
ministração por meio de um consórcio de 25
universidades, em 87 pólos de 17 estados e do
Distrito Federal. O curso, cujo projeto político-
pedagógico foi elaborado sob a liderança da Es-
cola de Administração da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), terá parte das
vagas destinadas aos funcionários do Banco do
Brasil (BB), financiador do projeto. No Rio
Grande do Sul, são 500 vagas em 10 municípi-
os, e as aulas serão ministradas pela Escola.

A meta da Universidade Aberta é oferecer,
em médio prazo, 198 cursos gratuitos, em 40
universidades federais e 10 centros federais de
educação tecnológica (Cefets). O projeto inclui
a instalação de 311 pólos presenciais (prédios

com computadores ligados a Internet) em 305
municípios de todos os estados.

Mais do que vagas e instalações, porém, esta
revolução promete transformar mentes e proces-
sos. José Palazzo de Oliveira, professor do Insti-
tuto de Informática da UFRGS, espera uma
transformação radical no processo de avaliação e
de titulação: "No futuro as pessoas receberão
certificações de competências, independente-
mente da forma como as adquiriram".

O diretor da Escola de Administração da
UFRGS, João Luiz Becker, compara o atual
momento a outras duas modificações cruciais na
história da universidade brasileira: a extinção das
cátedras, no fim dos anos 60, e o boom dos cur-
sos de pós-graduação, nas décadas de 70 e 80.
"Estamos no limiar de uma revolução pedagógi-
ca. O professor vai se dar conta do seu verdadei-
ro papel, que é o de "autonomizar" o aprendente.
Os cursos presenciais vão se esboroar e se trans-
formarão em parcialmente presenciais", prevê.

Enfrentando os desafios
O primeiro desafio gerado pela expansão da

EAD é estabelecer um patamar de qualidade.
Neste sentido, o forte interesse das universida-
des públicas agrega credibilidade ao setor, na
opinião de Sérgio Roberto Kieling Franco, pre-
sidente da Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Conaes). "A quantidade de
cursos aumentou enormemente, porém o número
de vagas ociosas é muito grande. Cerca de 80%
não estão ocupadas", observa. A desconfiança em
relação a EAD, em geral, é um dos fatores que
afasta os alunos dos cursos não-presenciais.



Professor da Faculdade de Educação da
UFRGS, do Programa de Pós-graduação em
Educação e em Informática na Educação e co-
ordenador de pólos da Secretaria de Educação a
Distância (SEAD) da UFRGS, Franco critica
propostas que se preocupam penas em "despejar
conteúdo". "A preocupação deve ser a de criar
espaços de relação", observa. Por isso são essenci-
ais recursos como chats, fóruns, correio eletrôni-
co e videoconferências.

Outro grande desafio é a modificação no
processo de ensino. Um exemplo é o crescimen-
to do papel dos monitores e dos tutores, respon-
sáveis pelo acompanhamento dos estudantes em
todas as etapas. A participação desses profissio-
nais é importante para combater um dos princi-
pais dilemas da EAD: o alto índice de evasão.
Na opinião de Palazzo, a questão é que o ensino
a distância demanda uma grande força de von-
tade e disciplina do aluno para seguir as aulas.

Gigantesca é a tarefa do governo federal, que
pretende usar os cursos a distância para dimi-
nuir o déficit de professores de Ensino Funda-
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mental e Médio com licenciatura. Dos atuais 2
milhões de docentes desse nível no país, metade
não tem formação adequada.

Nesse esforço, a meta da UFRGS é criar mais
oito cursos de licenciatura a distância em 2007.
Um total de 4 mil vagas deve abranger as áreas
de artes visuais, biologia, física, matemática, in-
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A EAD no mundo
A educação a distância (EAD) se
desenvolveu na Europa em paralelo às
instituições tradicionais de ensino
superior, que preferiram manter o
modelo presencial. Este campo acabou
sendo supádo pela criação de novas
universidades, exclusivamente a distân-
cia, como a Fern Universitat (Alema-
nha), a Universidade Aberta de Portu-
gal e a Open University (Grã-
Bretanha), a maior delas, com 180 mil
alunos.
Nos Estados Unidos, a EAD está
restrita a algumas experiências inovado-
ras, como a do Massachussets Institute
of Technology (MIT). A maior
universidade a distância do mundo é a
Anadolu Universitesi, na Turquia, que
atende a 550 mil estudantes — o
equivalente ao dobro da população
inteira de Novo Hamburgo.



glês, química, música e tecnologia em desenvol-
vimento rural, e se somariam à atual licenciatura
em pedagogia para séries iniciais, cujo edital foi
publicado em julho, oferecendo 400 vagas em
cinco municípios. "A meta em longo prazo é aca-
bar com a diferença entre cursos presenciais e a
distância, fazendo com que eles estejam
interelacionados", diz Júlio Nitzke, titular da
SEAD.

Instituições têm experiências diversas
A UFRGS trabalha hoje com duas platafor-

mas - a Navi, da Escola de Administração, e a Rooda,
da Faculdade de Educação. Ambas foram desen-
volvidas na própria universidade e usam software
livre. "E positivo que as instituições estejam mais
desenvolvendo do que copiando. E desenvolvendo
em software livre, o que representa um investimento
social importante", avalia Patrícia Alejandra Behar,
coordenadora da plataforma Rooda. A Rooda foi
criada em 2000 e tem atualmente 11 mil usuários,
a maioria alunos de graduação que têm na Internet
um instrumento auxiliar de ensino.

Conhecimento a distância
Confira os cursos oferecidos atualmente na UFRGS

GRADUAÇÃO
Administração - Escola de Administração e Universidade Aberta
do Brasil. Inscrições encerradas. Início em agosto - SOO vagas.

Pedagogia (licenciatura em séries iniciais) - Faculdade de Educa-
ção. Destinado a professores sem licenciatura, de escolas públicas de
Alvorada, Gravataí, São Leopoldo, Sapucaia, Três Cachoeiras.
Inscrições encerradas — 400 vagas.

ESPECIALIZAÇÃO
Gestão de Negócios Financeiros — Escola de Administração e
Universidade Corporativa do Banco do Brasil. Destinado a funcio-
nários do BB na região Sul — 622 vagas.

Administração Pública Eficaz - Escola de Administração. Curso
em andamento. Inscrições encerradas — 100 vagas.

Informática na Educação - Em andamento a terceira turma, com
28 alunos. Nova edição em 2007.

Tecnologias da Informação e da Comunicação na promoção da
aprendizagem - Instituto de Matemática com a SEAD / MEC.
Curso em andamento. 300 vagas.

EXTENSÃO
Autocad 2D, Autocad 3D, MS Project - Faculdade de Arquite-
tura. Cada curso tem 20 horas. Utiliza o portal Aramis (Ambiente
de Apredizagem de Computação Gráfica a Distância), desenvolvi-
do pela unidade. Edições permanentes. Inscrições sempre abertas.
De 15 a 30 alunos por turma.

Curso para professores de Matemática do Ensino Médio —
Instituto de Matemática da UFRGS com o Instituto de Matemá-
tica Pura e Aplicada do Rio de Janeiro (Impa). Curso parcialmente
a distância. Próxima edição no verão. 100 vagas.

Tecnologia em Gestão Pública - Escola de Administração. Curso
com 30 horas. Inscrições abertas.

•

Finanças Públicas - Escola de Administração. Inscrições abertas.

Gestão de Mudanças no Setor Público - Escola de Administra-
ção. Inscrições abertas.



A Universidade do Vale dos Sinos
(Unisinos) optou por desenvolver uma platafor-
ma própria com modelo pedagógico da institui-
ção, a partir de um trabalho de pesquisa iniciado
em 2000. Neste segundo semestre, devem ser
ofertadas on-line 60 disciplinas de 20 cursos
presenciais (2,4 mil alunos). A instituição in-
veste em acompanhamento constante. Se o sis-
tema mostra que o estudante não se conectou
com a plataforma durante uma semana, o pro-
fessor entra em contato. "Estamos conseguindo
manter os índices de evasão menores do que na
educação presencial", comemora Paula Caleffi,
diretora da unidade acadêmica de graduação.

A Pontifícia Universidade Católica
(PUCRS) decidiu seguir um modelo diverso,
investindo na compra de tecnologia a partir
da definição de necessidades apontadas pela
área da educação. "Todo o aporte financeiro
partiu da universidade, como investimento a
fundo perdido", salienta Beatriz Franciosi, co-
ordenadora de educação a distância da
PUCRS.

A instituição franqueia hoje 17 especiali-
zações a distância e 18 cursos de extensão. Além
disso, 32 alunos cursam desde 2000 a gradua-
ção em Engenharia Química a distância, curso
avaliado pelo MEC com conceito A.

Plataforma Navi da Escola de
Administração une interação e eficiência

Uma ferramenta estimulante, flexível e
simples, interativa e dotada de um enfoque
sistêmico, capaz de oferecer múltiplos recur-
sos sem perder a clareza e a organização. Es-
sas metas guiaram a concepção da plataforma
de educação a distância pelo Núcleo de Apren-
dizagem Virtual (Navi) da Escola de Admi-
nistração daUFRGS. O modelo, inteiramente
concebido pela equipe da escola, está desde
março disponível para uso por qualquer ou-
tra unidade da universidade, tendo sido in-
corporada à base de dados do Centro de
Processamentos de Dados (CPD) da univer-
sidade. A plataforma já é usada cotidianamen-
te pelos quase 2 mil alunos dos cursos de gra-
duação, mestrado e doutorado da Escola.

Para o coordenador do Navi, Luís Ro-
que Klering, a plataforma traduziu a filoso-
fia da área. "A Administração dá muita ên-
fase à eficiência e ao estímulo. O burocráti-
co, o detalhado, nem sempre é eficaz", ob-
serva o professor, que integra o grupo gestor
de EAD da UFRGS. A flexibilidade e a fá-
cil adaptação da estrutura da plataforma às
necessidades de cada área é garantida pelo

enfoque sistêmico. Nesta primeira fase, até 30
disciplinas de outras unidades poderão utilizá-
la em seus cursos.

Por meio da Navi, os alunos dispõem de
recursos como exercícios e textos on-line, chats
e fóruns e acesso aos conceitos da disciplina e
aos dados cadastrais da turma. Os professores
podem optar por disponibilizar seus materiais
para suas turmas, departamentos, unidades aca-
dêmicas ou até para toda a universidade. E va-
lorizada a autonomia dos docentes para a atua-
lização de arquivos e informações.

"A plataforma foi desenvolvida para se
amoldar à estrutura das organizações ou insti-
tuições e não para impor a sua hierarquia" res-
salta Fábio Moreira da Silva, da DFL
Consultoria Limitada, empresa que faz parte
do projeto incubadora do Instituto de
Informática da UFRGS e que presta assessoria
ao Navi. O núcleo da Escola dá suporte técnico
ao uso de recursos como vídeos, fóruns e chats.

O Navi surgiu em 1999, sob o nome de
Projeto de Educação a Distância da Escola de
Administração, e no mesmo ano, foi desenvol-
vida a primeira versão da plataforma própria.



Tentando conjugar experiências e estimular
a cooperação, 10 instituições de ensino superior
do Rio Grande do Sul formaram em 2005 a Rede
Gaúcha de Ensino Superior a Distância (Regesd).
A intenção é oferecer cursos conjuntos — todos
gratuitos. A rede é integrada pelas quatro
universidades federais (Porto Alegre, Santa Maria,
Pelotas e Rio Grande), o Cefet de Pelotas, a Pucrs,
a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
(Uergs), a Universidade de Caxias do Sul (Ucs), a
Universidade de Santa Cruz (Unisc) e a Univer-
sidade de Passo Fundo (Upf). A efetivação dos
cursos ainda em 2007 está em fase de negociação.

O primeiro curso de extensão a distância - Pla-
nejamento Estratégico em Saúde - foi oferecido
em março de 2001. Em novembro, se iniciou a
utilização de vídeos no curso de extensão a dis-
tância Administração Municipal Eficaz com
Responsabilidade Fiscal (Amerf). No ano se-
guinte, foi inaugurada oficialmente a EATv, um
canal interativo de TV na web, aberto e gratuito.
A escola montou uma sala para realizar trans-
missões, gravações, digitalizações e edições de
vídeos. Em 2006, a EATv ganhou novo estúdio,
melhorando a qualidade das transmissões, com
aperfeiçoamento das condições de acústica e ilu-
minação. "Até o final de outubro, pretendemos
entrar com programação 24 horas", afirma
Rosane Mendes, coordenadora da EATv. A ex-
periência pioneira da EATv foi tema de
monografia de Vanessa Siviero, aluna do curso
de Comunicação da UFRGS.

A primeira especialização a distância (Ad-
ministração Pública Eficaz, ou CEAPE) foi
aprovada pelo MEC em 2002. A ferramenta
disponibilizada para a UFRGS é a quarta versão
da plataforma Navi e está desenvolvida em
software livre.

A NAVI VAI
Técnicos e operadores
da EATv e da Plataforma
Navi atuam sob a
coordenação do profes-

sor Luís Roque Klering
(à esquerda, em pé|
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