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As leis do
ensino a distância
As normas oficiais desenvolvidas pelo Ministério da Educação
procuram garantir a qualidade dos cursos on-line

em todos os níveis educacionais. Para
representantes da Associação Brasilei-
ra de Educação a Distância (Abed),
as normas legais impunham regras
rígidas demais, fazendo com que o
credenciamento das instituições parti-
culares se tornasse quase impossível.
No entanto, notam que a legislação
nos últimos dois anos adquiriu uma
visão mais moderna. A desburocratiza-

cer o processo de qualificação dos
cursos a distância, o governo federal
precisou impor alguns padrões, "um
cerco pela qualidade", como nomea-
ram especialistas do Ministério da
Educação (MEC).

Por isso, com base da legislação
já existente, o MEC publicou duas
portarias normativas, em 10 de janeiro
de 2007, regulando, principalmente,
o credenciamento de instituições e
pólos de EAD. Entre os vários temas
abordados pelas portarias, o principal
é o estabelecimento de pólos pelas es-

Para o credenciamento, as instituições
precisam comprovar estrutura e recursos
humanos suficientes e adequados

ção promovida pelo governo fez com
se ampliasse o leque de possibilidades
na modalidade.

O crescimento da educação a
distância no Brasil, que para grande
parte da população representa uma
alternativa de inclusão educacional,
com certeza foi flexibilizado. Sem
deixar, entretanto, de ter em vista a
qualidade. Com o intuito de fortale-

colas de educação superior a distância,
alterando algumas regras. Uma delas é
que o credenciamento de pólos passou
a ser realizado mediante análise de
cada unidade mantida pelas institui-
ções. Anteriormente, esse credencia-
mento era feito por amostragem, e
apenas algumas eram avaliadas.

Para o credenciamento da sede,
as instituições precisavam - e ainda

precisam - comprovar estrutura físi-
ca e tecnológica, recursos humanos
suficientes e adequados à oferta da
educação superior a distância. Agora,
mesmo já credenciada, para a criação
de um novo pólo, em qualquer outra
localidade do país, a instituição em
questão terá de ter o pólo autoriza-
do pelo MEC. A portaria n° l, por
exemplo, esclarece ainda importantes
detalhes sobre o calendário e demais
providências do Ciclo Avaliativo do
Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes) para o
triênio 2007/2009, nas modalidades
presenciais e a distância.

Com o intuito de preservar a qua-
lidade, a portaria n° 2 estabelece uma
agenda, determinando um período de
transição para as instituições que já
atuam com EAD. Suas instalações nas
sedes e nos pólos serão verificadas du-
rante a avaliação institucional externa
no ciclo avaliativo 2007/2009.

No Brasil, as bases legais para a
modalidade de educação a distância
foram estabelecidas pela Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), de 1996. Em 2001, a Reso-
lução n° l, do Conselho Nacional de
Educação, estabeleceu as normas para
a pós-graduação lato sensu e stricto
sensu na modalidade EAD. (T.F.)

s desafios no campo legal
para a educação a distância
são enormes e envolvem
diversas áreas de atuação,
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