
A inserção das Tecnologi-
as da Informação e das Comu-
nicações (TIC) em nosso coti-
diano tem transformado hábi-
tos e costumes. Hoje, é muito
difícil responder a uma simples
questão: o que seria do mundo
sem as TIC?

Na realidade podemos dizer
que quase todos os setores têm
algum grau de dependência das
TIC. Alguns quase totalmente,
como o setor bancário, as ativi-
dades de governo, o fisco (im-
posto de renda), as votações
em urnas eletrônicas etc.

No sistema educacional não
é nada diferente, as TIC nas Ins-
tituições de Ensino Superior
flES) são cada vez mais são uti-
lizadas e necessárias nas diver-
sas atividades diárias, no apoio
ao Ensino, na elaboração e exe-
cução de projetos de pesquisa,
na elaboração e execução das
atividades de extensão, com a
disponibilização de redes de
dados eficiente e gerenciada
além das diferentes possibilida-
des de serviços e produtos para
Web: a busca e pesquisa de in-
formações na rede Internet, o uso
do correio eletrônico para comu-
nicação, a manutenção de softwa-
re de gestão que facilite a eficiên-
cia administrativa, a publicação
de resultados, o acesso remoto
dos alunos para matrículas via
internet e bibliotecas, etc.

Portanto, percebemos que

as IES estão cada vez mais in-
formatizando seus sistemas
administrativos, acadêmicos e
de controle. As bibliotecas
estão cada vez mais virtuais, a
elaboração do material didáti-
co é cada vez mais digital, a
internet e os projetores multi-
mídia já fazem parte das salas
de aula, o atendimento de vá-
rias necessidades dos alunos
já é feito pela internet, muitos
sistemas baseados na internet
ajudam alunos e professores
no dia a dia de suas ativida-
des. Estas transformações es-
tão criando novos espaços
nas IES. A sala de aula tradici-
onal cada vez mais está inte-
grando a TIC, em paralelo co-
meçam aparecer às salas de
aulas virtuais ou os ambien-
tes virtuais de aprendizagem
(AVA), os quais disponibilizam
diversas facilidades aos alu-
nos, professores e administra-
dores. Os laboratórios tradici-
onais estão cedendo espaços
para os laboratórios virtuais.
As bibliotecas tradicionais
cada vez mais automatizadas
e integradas na internet. Nas
médias e grandes IES os sis-
temas de controle acadêmico,
administrativos e financeiros
estão praticamente todos au-
tomatizados.

A rápida evolução tecno-
lógica que se exige das IES re-
quer um corpo técnico qualifi-
cado e motivado que permita
o desenvolvimento instituci-
onal através da agregação das
TIC nas suas atividades do
dia-a-dia. Estas atividades e
serviços justificam uma quali-
ficação dos Recursos Huma-
nos das IES quanto à utiliza-
ção das TIC.

Porém, nos parece que ain-
da as IES não perceberam que
os profissionais que atuam na
área de educação necessitam
com urgência adquirir novas
competências para melhorar
sua empregabilidade.

Novos conceitos, habilida-
des e competências começam
a serem demandadas, algumas
hoje já são imprescindíveis.

A primeira competência exi-
gida nesta área é a alfabetiza-
ção digital ou e-alfabetizado,
que corresponde à capacida-
de individual de utilizar tecno-
logias digitais (principalmen-
te o computador) nas tarefas
laborais, e de utilizar essas
tecnologias para aprender no
local de trabalho matérias e
competências necessárias para
o desempenho.

A segunda competência é
a e-profeciência que envolve
a capacidade individual de uti-
lizar a Internet para desenvol-
ver trabalho em organizações
e de ter acesso a ferramentas e
informação para inovar e acres-
centar valor aos bens e servi-
ços para cuja produção se
contribui.

A terceira competência está
relacionada a Organizações e-
aprendentes, termo que desig-
na a capacidade das organiza-
ções utilizarem as capacidades
individuais do e-alfabetizado e
do e-proficiência para apren-
der em nível organizacional de
modo a melhorar processos e
sistemas que aumentam o de-
sempenho, produtividade e
inovação da organização.

Finalmente a última compe-
tência esta ligada a e-gestão es-
tratégica, a qual designa a ca-
pacidade das organizações de
integrar nos seus processos de
gestão e planejamento estraté-
gico as competências acresci-
das de inovação e produtivida-
de de trabalhadores e-alfabeti-
zados e e-proficientes, e de pó
tencializar de modo sistemáti-
co as características e atribu-
tos de organizações aprenden-
tes de que dispõem.

Devemos também refletir
sobre os papéis predominantes
dos professores que estão na
direção de serem: orientadores
da aprendizagem, "empreende-
dores" de ambientes de apren-
dizagem, "aprendentes" na sala
de aula, tutores (discussões
on-line, moderadores, treina-
dores e árbitros), colaborado-
res de alunos, investigadores,
formadores para a educação ao
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longo da vida, membros de uma
equipe de professores entre
outras novas habilidades.

Atualmente, os cursos a
distância, além de mobilizarem
recursos humanos e educacio-
nais, exigem a montagem de in-
fra-estrutura, material proporci-
onal ao número de alunos, aos
recursos tecnológicos envolvi-
dos. A infra-estrutura material
refere-se a televisores, video-
cassetes, audiocassetes, foto-
grafias, impressoras, linhas te-
lefônicas, inclusive dedicadas
para Internet e serviços 0800,
fax, equipamentos para produ-
ção audiovisual e para video-
conferência, computadores li-
gados em rede e/ou stand alo-
ne e outros, dependendo da
proposta do curso.

Além disso, a instituição
deve dispor de centros de do-
cumentação e informação ou
mediatecas (que articulam bibli-
otecas, vídeotecas, audiotecas,
hemerotecas etc), inclusive vir-
tuais, para prover suporte a alu-
nos e professores.

Os cursos a distância exi-
gem diferentes papéis, compe-
tências principais (apresenta-
das na tabela l, ao lado).

Ao analisarmos os compo-
nentes de uma equipe de EAD
e quais seus papéis no desen-
volvimento de um curso, pode-
mos perceber que o desenvol-
vimento de projetos de EAD é
multidimensional e que neces-
sita hoje de uma equipe multi-
disciplinar associado às TIC.
Sem dúvida alguma, os mode-
los atuais de cursos a distância
são fortemente baseados nas
TIC e, portanto são imprescin-
díveis as competências dos: e-
alfabetizados, e-profícientes e
e-aprendentes.

A nova geração dos jovens
brasileiros nascidos a partir
1990, tem habilidades cogniti-
vas que já os tornam e-alfabe-
tizados, e-profícientes e muitos
já e-aprendentes.

Não temos a rnenor dúvida
de que, brevemente, nossos há-
bitos e costumes devem ser
mudados dentro da IES.
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