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V

RESUMO

O presente projeto trata da implantação do sistema de EAD - Educação a Distância em uma
estrutura já existente, o UNICENP Centro Universitário Positivo. Discorre sobre as
características do ensino a distância, sua abrangência e direcionamento, modalidades de
ensino e avaliação, materiais didáticos mais adequados e diferenças entre este sistema e o
ensino presencial, traçando um roteiro ideal para seu funcionamento. Através de instrumentos
de pesquisa, detennina um curso piloto e a estrutura básica para a implantação do sistema de
EAD no UNICENP, incluindo levantamento de custos.
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1. INTRODUÇÃO

O Centro Universitário Positivo - UNICENP - mantém convênio com 1800 (um mil

e oitocentas) escolas de ensino médio e fundamental em todo o país.

É uma instituição reconhecida como inovadora e de alto padrão de qualidade de

ensino, contando com instalações, estrutura e metodologia de primeiro mundo.

Tendo como objetivo primordial a utilização das mais avançadas técnicas de ensino

e, procurando manter seu referencial de vanguardismo e modelo na educação, o UNICENP

decidiu incorporar aos seus sistemas de ensino a modalidade de educação a distância.

Pretende iniciar esta implantação oferecendo programas e/ou cursos de

especialização e aperfeiçoamento para as equipes diretivas de sua rede conveniada.

1.1. DESCRIÇÃO DOS coNTEÚDos

O presente projeto, constituído de 13 capítulos mais anexos, trata do estudo de

viabilização do sistema de EAD - Educação a Distância no UNICENP, sua formatação e

implantação. Os capítulos estão assim constituídos:

1. Introdução: apresentação do projeto, motivação para seu desenvolvimento e

descrição dos conteúdos;

2. Justyicativa: a educação a distância como ferramenta de educação continuada nos

dias atuais, dados e resultados de experiências já realizadas por outras instituições

de ensino e qualificações do Grupo Positivo para implantação do sistema.

3. Objetivos: descritivo do objetivo geral do projeto (3.1) e objetivos específicos

(3.2) a que se propõe.
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Delimitação do Problema: ponto de partida para o estudo, determina por onde se

pretende iniciar e o público-alvo que se pretende atingir.

Metodologia: descrição dos métodos e procedimentos de pesquisa, suas fases,

objetivos secundários e técnicas e ferramentas que serão utilizadas para coleta de

dados.

Hipóteses: levantamento das hipóteses cabíveis ao processo e cujas confirmações

ou não deñnirão a linha de ação da iniciativa.

Instrumentos de Pesquisa: descrição do instrumento utilizado para coleta de

dados, sua estruturação, dados que se pretende obter, forma de apresentação e

considerações.

7.1. Distribuição: forma de distribuição, quantidade e direcionamento dos

questionários enviados.

7.2. Tratamento estatístico: método estatístico previsto para avaliação dos

resultados, e forma de tabulação das respostas obtidas.

Revisão Bibliográfica: fundamentação bibliográfica com embasarnento histórico,

definição do panorama econôrnico mundial atual, as novas tecnologias - suas

influências e perspectivas, comportamentos e modelos de organização e gestão do

trabalho. As influências da globalização e a posição da educação a distância neste

conceito sócio-econômico.

As responsabilidades da educação pennanente na formação do homem integral.

As funções e definições da educação a distância, suas características, organização

ideal e os componentes necessários para o perfeito funcionamento de um sistema

de EAD.

O papel dos Centros Associados (CAs), suas finalidades e definição dos
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profissionais envolvidos.

As características e habilidades necessárias a um Diretor de CA.

Diferenças e semelhanças entre o sistema de EAD e o presencial.

Definição de educação continuada.

O processo de ensino-aprendizagem em EAD.

O processo de aprendizagem do adulto e estratégias de ensino.

As principais situações de aprendizagem na educação a distância.

A importância do material didático em EAD; montagem de equipe para sua

elaboração, funções pedagógicas, conteúdos necessários, tipos utilizáveis (suas

vantagens e desvantagens).

Instrurnentos e sistemas de avaliação em EAD.

Meios de comunicação utilizados em EAD. Grau de interatividade entre os meios

de comunicação e os recursos tecnológicos disponiveis.

Análise dos Dados Obtidos: tabulação e cruzamento dos dados obtidos, definindo

o público-alvo - sexo, faixa etária, estado civil, nível de escolaridade e área de

atuação (9.1.); grau de interesse pela educação continuada (9.2.); condições

pessoais para estudar no sistema de EAD (9.3.); áreas de interesse e preferência

por tipos de cursos em EAD (9.4.). Conclusão sobre os dados obtidos.

10. Conclusão: definição do curso-piloto a ser implantado e recursos necessários.

10. 1 .Considerações sobre o curso: conteúdo programático, objetivos

pedagógicos, público-alvo, metodologia, estrutura curricular, sistemas de

avaliação, distribuição da carga horária presencial;

l0.2.0rganização: do espaço ñsico (C.A.) e equipamentos necessários para

estruturação do sistema, definição do quadro funcional, definição do

material didático e equipe necessária para sua elaboração / confecção.
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11. Custos: planilhas orçamentárias para implantação do sistema com
aproveitamento da infra-estrutura já existente.

11.1. Planilha orçamentária para implantação do Centro Associado;

11.2. Planilha orçamentária para implantação do Curso de Especialização em

Gestão do Trabalho Pedagógico.

12. Cronograma: datas das diversas etapas do projeto.

Referências Bibliográficas.

Anexos:

Anexo I: Pesquisa encaminhada para as escolas da rede conveniada ao Grupo

Positivo.

Anexo 2: Pesquisa tabulada, com cruzamento de dados por área de atuação.
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2. JUSTIFICATIVA

A Educação a Distância é uma modalidade inovadora de educação, que possibilita a

democratização do conhecimento, sendo ferramenta preciosa para a educação continuada. É

uma altemativa pedagógica cuja prática se fundamenta na racionalidade ética, solidária e

compromissada com as mudanças sociais. Sua estruturação permite alcançar alunos em

diferentes posições geográficas.

As escolas conveniadas ao UNICENP estão espalhadas nas diversas regiões do país

(Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste - incluindo a grande São Paulo - e região Sul). A

implantação do sistema de EAD toma possível atingir toda essa área com eficiência,

viabilizando custos finais.

Segundo reportagem publicada no jomal O Estado de São Paulo, dia 03 de setembro

de 2000, já foram investidos no Brasil cerca de US$ 72 milhões em universidades virtuais,

que vêm atendendo a um novo nicho de mercado. Segundo o instituto americano IDC, a

indústria da educação mundial movimentará no ano de 2003 cerca de US$ 11,4 bilhões.

Atualmente, mais de 3.500 escolas americanas oferecem, pelo menos, 90.000 cursos on line.

A Open University, Inglaterra, conta com mais de 80.000 alunos neste sistema. Estes dados

vêm comprovar a eficiência do método e a urgência de sua implantação por qualquer

instituição de ensino que queira se manter como referência em qualidade de ensino.

A concepção da educação a distância é, sob o ponto de vista econôrnico e

mercadológico, encarada como uma nova unidade geradora de negócios para o UNICENP e

todo o Grupo Positivo. O domínio desta tecnologia pode vir a representar, num futuro breve,

mais um grande diferencial competitivo para a organização.

Atualmente, na região sul, o centro mais desenvolvido nesta modalidade de educação

é a UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina. Somente em parceria com o TECPAR, a

UFSC possui cerca de 500 alunos em programas de mestrado e doutorado no estado do

Paraná. Além disso, está ofertando seus produtos a mais de vinte instituições de ensino

superior no estado de Santa Catarina, e a cidades distantes como Salvador, Fortaleza e
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Manaus, totalizando mais de 1000 alunos. A UFSC fornece, também, programas exclusivos

para algumas empresas, como Petrobrás, Eletrosul, Copel e Siemens.

O Grupo Positivo possui estrutura fisica e docente altamente qualificada; suas

instalações são modemas e bem planejadas, dotadas de equipamentos de última geração,

contando em sua rede, inclusive, com laboratório para desenvolvimento de softwares e

programas multimídia, além do maior parque gráfico do pais. Tem mostrado qualidade e

competência através da sua estrutura de informática (Positivo lnfonnática, Portal Educacional

e o Centro de lnfonnática Corporativa), e da tecnologia desenvolvida para elaboração de

material didático, além de manter treinamento do corpo docente, pennanentemente, para

trabalhar com novos processos de transferência de conhecimento. Nesse momento mantém

um núcleo de estudos de educação a distância, preparando seus professores de graduação

máxima para o desenvolvimento das habilidades/tecnologias necessárias para essa nova

concepção educacional.

Os demais itens necessários à implantação do sistema, tais como infra-estrutura e

equipamentos, podem ser desenvolvidos intemamente ou adquiridos junto a fomecedores e

parceiros comerciais.

Tudo isso funciona como facilitador no processo de implantação do sistema de EAD

pelo UNTCENP.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Este estudo tem por objetivo apresentar o projeto para implantação do sistema de

educação a distância (EAD) no UNICENP - Centro Universitário Positivo.

3.2.

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar o projeto técnico e administrativo da implantação da EAD-POSITIVO;

Apresentar análise da viabilidade administrativa, tecnológica e pedagógica do projeto;

Apresentar estudo de curso piloto, na modalidade de EAD, para o público alvo

escolhido;

Apresentar as recomendações para a implantação efetiva do projeto.
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4. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA / PÚBLICO ALVO

A implantação do sistema se fará, iniciahnente, com a formatação de um programa

e/ou curso de especialização ou aperfeiçoamento, dirigido ao quadro diretivo das escolas

conveniadas ao Grupo Positivo.
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5. METODOLOGIA

Na fase inicial de coleta de dados será realizada uma pesquisa junto ao quadro

diretivo das escolas conveniadas ao Grupo Positivo, tendo por objetivo principal a definição

do programa a ser implantado no Curso Piloto, ou seja, a(s) principal(ais) área(s) de interesse

e o tipo de curso de extensão em EAD a ser ofertado.

Como objetivos secundários, a pesquisa visa definir:

a) o perfil do público-alvo (grau de instrução/ qualificação);

b) o interesse por cursos de educação continuada/extensão;

c) as condições pessoais para estudar no sistema de EAD (disponibilidade financeira,

tempo disponivel, familiaridade e acesso aos sistemas).

A pesquisa será conduzida através da metodologia de Survqy, caracterizada por uma

pesquisa aplicada, de campo, em ação.

A metodologia Survey se utiliza de uma técnica descritiva que pennite o

envolvimento de um grande número de pessoas em sua abordagem. O levantamento de

algumas características dessa população será realizado por amostragem: serão enviados 05

(cinco) questionários à cada uma das 1800 (mil e oitocentas) escolas conveniadas ao Grupo

Positivo, dirigidos às pessoas constituintes dos seus quadros diretivos, abrangendo um total de

9000 (nove mil questionários).

É esperado um retomo de aproximadamente 1/3 da população pesquisada. Através

deste retomo (amostragem) serão testadas as hipóteses cabíveis e realizadas as devidas

projeções, considerando-se as variáveis relativas ao perfil do público-alvo, seu interesse pela

educação continuada, as suas condições para estudar no sistema de EAD, suas áreas de

interesse e tipos de cursos a serem ofertados.

Para delinear a pesquisa em ação serão respeitadas as seguintes fases:

a) fase exploratória;
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b) formulação do problema;

c) construção das hipóteses;

d) coleta de dados;

e) seleção da amostra;

Í) análise e interpretação dos dados;

g) elaboração do plano de ação;

h) divulgação dos resultados.

No procedimento de pesquisa adotado será utilizado o método dedutivo que, partindo

de teorias e leis, prediz a ocorrência dos fenômenos particulares (conexão descendente).

A técnica (parte prática da coleta de dados) a ser utilizada será a observação direta

extensiva, através de questionário, elaborado com uma série de pergtmtas objetivas que serão

respondidas por escrito, sem a presença do pesquisador.



1 1

6. HIÍPÓTESES

6.1 O quadro diretivo das escolas conveniadas ao Grupo Positivo se mostrará

favorável à implantação do sistema, optando por:

6.1.1 Um curso de especialização;

6.1.2 Um curso de extensão (Mestrado / Doutorado);

6.2 O quadro diretivo da rede conveniada não mostrará interesse pelo assunto.

Em qualquer das hipóteses secundárias contidas no item 6.1, a pesquisa resulta no

almejado, pois define-se a linha de ação a ser utilizada para a implantação inicial do sistema.

Na hipótese 6.2 será preciso rever a iniciativa, mudando seu público alvo e

reformulando as diretrizes do projeto.
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7. INSTRUMENTOS DE PESQUISA

Foi elaborado e encaminhado ao quadro diretivo das escolas conveniadas, como

instrumento de coleta de dados, um questionário (Anexo 1) estruturado em quatro partes para,

através da observação direta extensiva, levantar os seguintes dados:

1° Parte:

2” Parte

3“ Parte

4“ Parte

Perfil do público alvo: faixa etária, sexo, grau de escolaridade, área de atuação

e cargo ocupado.

Interesse pela educação continuada: freqüência em cursos de
extensão/aperfeiçoamento, disposição de investimento financeiro, motivos de

descontinuidade nos estudos.

Condições de acesso: familiaridade com a utilização de microcomputadores e

sistemas multimídia, acesso à estas ferramentas, disponibilidade de tempo.

Área(s) de interesse para cursos de extensão e tipo(s) de programa(s)

almejado(s).

Os questionários enviados foram acompanhados de uma carta de apresentação,

descrevendo as finalidades e importância da pesquisa, bem como instruções de preenchimento

e prazo ñnal para sua devolução.

Algumas pergtmtas não foram consideradas para a conclusão da pesquisa, uma vez

que foram incluídas no questionário a pedido do UNICENP, que pretende utilizá-las em

outros trabalhos da instituição.
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7.1. DISTRIBUIÇÃO DA PESQUISA

Para cada uma das 1800 escolas conveniadas ao Grupo Positivo foram encaminhados

05 (cinco) questionários, de modo que, em todas elas, todas as pessoas do corpo diretivo

pudessem responder. No total foram distribuídos 9000 (nove mil) questionários.

As escolas estão distribuidas em todo o território nacional, incluindo capitais e

interior.

7.2. TRATAMENTO ESTATÍSTICO

Para interpretação dos resultados, as perguntas foram tabuladas estatisticamente, e

dispostas em percentuais por índice de freqüência de ocorrência, com cruzamento de dados

por área de atuação (vide Anexo-2).

Pretende-se obter resultados objetivos, qualificando e quantificando-se as

preferências em relação ao tipo de curso/programa a ser implantado na modalidade de EAD,

tempo de duração desejável, área específica de interesse e deñnição do público-alvo.
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s. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ao iniciarrnos o século XXI, nos deparamos com um novo modelo econômico,

cultural e social. Os avanços tecnológicos e a intensificação da circulação financeira criaram

necessidades e encurtaram distâncias, eliminando barreiras culturais e de tempo, culminando

no que chamamos de “globalização”

No âmbito intemacional, as empresas, buscando posições mais competitivas,

fundem-se em grandes monopólios transnacionais, extrapolando suas fronteiras de origem.

Desta forma, os produtores compram sua matéria-prima em qualquer lugar do mtmdo onde

haja melhor negociação e instalam sua(s) unidade(s) de produção onde encontrem incentivos

fiscais mais promissores e mão-de-obra mais barata.

O advento da Intemet derrubou todas as fronteiras, quer de linguagem, quer de

cultura, quer de localização geográfica.

Tudo isso passou a ocorrer muito rapidamente.

Como decorrência, além da otimização de tempo e produtividade, ocorreu o processo

de acumulação e reprodução do capital, em patamares nunca vistos historicamente.

Tira-se daí um modelo mais flexível de organização e gestão do trabalho.

Com estas mudanças, a linha mecânica tradicional de produção vem sendo

substituída por módulos (ou tmidades) de produção mais elásticos e dinâmicos, redefinindo

competências e habilidades para o trabalhador.

O novo perfil exige um profissional com maior escolaridade e conhecimentos, com

habilidades polivalentes e em constante qualificação para sobreviver neste novo mercado.

Em contrapartida, a globalização passa a excluir aqueles profissionais menos

qualificados, criativos e adaptáveis. Antigos padrões trabalhistas, qualificativos e

regulamentais são substituídos por novos.

Questionamentos envolvendo ética, valores e efeitos deste processo sobre o ser

humano têm sido levantados (Claude Lefort).
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Neste contexto, a Educação a Distância (EAD) pode ser uma ferramenta de fonnação

ou deformação, de informação construtiva ou alienação, pois, como todas as outras

ferramentas, depende do direcionamento e objetivo que lhe forem conferidos.

Promover a humanidade, garantindo direitos democráticos e acesso aos bens

materiais e culturais da população, vai depender da linha filosóñco-política abraçada pela

EAD.

Em tennos de objetividade e competência é a EAD a grande ferramenta de

treinamento e qualificação profissional para o séc. XXI, pois não oferece nenhum tipo de

barreira tempo/espaço, podendo suprir necessidades de qualiñcação em ensino, com a

agilidade necessária aos novos tempos.

A EAD é, então, grande canal facilitador para a Educação Pennanente que, segundo

Gadotti (1988), pode ser entendida de duas formas: a primeira, aborda a necessidade de

contínua fonnação, suscitada por uma sociedade que exige aperfeiçoamento e atualização

constantes.

A segunda, oferece uma abordagem teórica a respeito do assunto. Nesta, o autor

mostra estudos desenvolvidos na década de setenta, quando organismos intemacionais, entre

eles a UNESCO, apresentaram a Educação Pennanente como um conceito livre de ideologias,

adaptável a qualquer sistema político, independente da situação sócio-econômica existente.

Embaixo dessa fachada de inovação, entretanto, ocultava-se uma educação voltada

para a injustiça social.

A Educação Pennanente, no entanto, deve ser a facilitadora do acesso ao ensino para

o maior número possível de pessoas, ampliadora de vocações profissionais alimentadas por

inovações tecnológicas e transformadora das estruturas produtivas.

Deve ser a responsável pelo processo de construção e desenvolvimento profissional

permanente, geradora do “homem integral”, que a partir de si mesmo interage em relação com

o coletivo.
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A Educação a Distância - EAD deve ser vista como uma prática educativa

democratizadora do conhecimento. Seu objetivo é democratizar o acesso ao saber, atendendo

à demanda social contemporânea.

É uma forma de eliminar os processos de exclusão social, uma alternativa

pedagógica ao dispor do educador, baseada numa racionalidade ética, comprometida com as

mudanças sociais.

Não substitui o ensino presencial; é outra modalidade do mesmo processo educativo.

Garante o acesso, a pennanência e a formação do indivíduo.

A EAD pode ser entendida como um mecanismo de formação hmnana, organizado,

planejado e concretizado a despeito de tempo e espaço.

A EAD deve ser desenvolvida levando-se em conta o contexto sÓcio-econômico

político-cultural. Portanto, deve ser comprometida com o crescimento global do homem,

objetivando a criação de uma sociedade mais justa e igualitária.

É caracterizada pelos seguintes elementos constitutivos:

a) como outros processos educativos, trabalha em dimensões biopsicosociológicas,

em uma relação mediada e mediatizada professor-aluno;

b) o processo de ensino-aprendizagem é mediatizado através de materiais didáticos e

recursos tecnológicos, tutoria e auto-avaliação, suprindo a ausência ñsica do

docente;

c) a tutoria substitui a presença fisica do professor;

d) o aluno é agente mais ativo de sua auto-aprendizagem do que no ensino

presencial;

e) o modelo é flexível, não delimitando idade, nivel cultural ou procedência, além de

poder atuar individualmente ou em grupos, em locais diversos.
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A organização de um sistema de EAD deve contar com diversas unidades para suprir

a produção dos materiais didáticos e pedagógicos, e com especialistas em conteúdos, sendo

mais complexa em sua configuração do que no sistema tradicional/presencial.

Deve contar, ainda, com uma seção para distribuição dos materiais pertinentes ao

processo, garantindo a perfeita comunicação entre as partes.

Subentende um atendimento especializado, pois o sistema de avaliação do aluno

requer tratamento diferenciado.

Não podemos esquecer a capacitação de tutores e orientadores acadêmicos, a

organização e estrutura dos centros de difusão e de apoio administrativo.

Esquematicamente, os componentes de um sistema de EAD podem ser vistos como

no Quadro l.
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Papel de fundamental importância numa estrutura de EAD, têm os Centros

Associados (CAS). Estes são elementos de apoio, com estrutura e autonomia próprias para

operacionalização de assuntos acadêmicos.

O CA é urn centro cultural, de fonnação universitária, preparado para organizar e

desenvolver seminários e cursos especiais, tendo função de apoio para complementação dos

cursos ofertados pela entidade principal. É elemento fomentador de educação permanente.

Sua sustentação financeira pode vir de fundos próprios ou de instituições

mantenedoras sob a forma de “pool” e, ainda, de recursos advindos de parcerias ou entidades

patrocinadoras.

Deve ser composto por:

a) coordenação geral: responsável pela integração das diversas atividades intemas e

externas, articuladora e viabilizadora da política institucional de EAD. É ela que

estabelece os contatos com instituições e profissionais de EAD do Brasil e de

outros países, organizando e divulgando os eventos e cursos relacionados com

EAD em seu âmbito de atuação;

b) coordenação Administrativa: responsável pelas atividades operacionais e

estratégicas, metodizando planos de trabalho, alocando recursos para implantação

dos cursos. É também responsável pela organização e confecção do material

didático necessário aos cursos, bem como os outros aspectos burocráticos

relacionados com os mesmos;

c) equipe Pedagógica: composta, em princípio, por um Coordenador Pedagógico,

responsável pela coordenação do curso e do trabalho da equipe pedagógica. Esta

deve ser constituída por especialistas em EAD, em Tecnologia Educacional, em

Comunicação e Multimidia, e tem como ftmção coordenar os subsistemas de

concepção, produção e avaliação dos cursos nos processos de ensino
aprendizagem, bem como desenvolver pesquisas envolvendo a melhor

qualificação dos cursos;

d) é a equipe pedagógica responsável, também, pela fonnação e acompanhamento

dos tutores e sua comunicação interativa com 0 Centro de EAD, os professores
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especialistas e os cursistas. Possibilita a criação de banco de dados e dá suporte

pedagógico aos cursos, assessorando os professores especialistas na escolha de

material didático;

e) equipe de professores-especialistas: composta por professores especialistas nas

áreas de conhecimento compatíveis com cada curso, responsáveis pela escolha ou

produção do material didático. Recebem assessoria da Equipe Pedagógica. Ficam

ligados diretamente ao Centro de EAD;

f) secretária: responsável pelas funções relativas ao recebimento/expedição e

arquivo de correspondências dos cursos, e pela organização e atualização dos

arquivos. Realiza, também, os trabalhos de datilografia/digitação necessários.

Os Centros Associados ou de Apoio são fundamentais para o funcionamento do

EAD, pois é através deles que a ação tutorial e a orientação acadêmica se efetivam.

Os CAS têm como finalidade:

a) enriquecer o ensino a distância com o presencial, estimulando o estudo

independente do aluno com palestras, orientações do tutor e momentos de

convivência;

b) dar apoio às atividades didático-pedagógicas e de pesquisa;

c) minimizar a solidão do discente, promovendo a convivência entre tutores e

alunos;

d) promover o ensino por multimeios, com a orientação verbal dos tutores,

individualmente ou em grupos;

e) fomentar o desenvolvimento sociocultural;

f) facilitar o acesso à educação de pessoas que tenham dificuldade de locomoção às

classes de ensino tradicional;

g) estimular a investigação científica em todos os níveis, de acordo com os padrões

estabelecidos pela organização;
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h) fomentar o relacionamento aluno/tutor;

i) solucionar as dificuldades do aluno, através da orientação e contato com os tutores

e experiências práticas.

Entre as principais finalidades dos Centros Associados está, sem dúvida, a

minimização da solidão do aluno. Neste aspecto, a presença do tutor é ftmdamental. É ele que

vai proporcionar motivação ao aluno, reduzindo as dissidências e fomecendo, através de seu

conhecimento e experiência, a orientação adequada em todo o processo de aprendizagem. É a

presença do tutor que vai fomentar convivências, tirar dúvidas, expor temas pertinentes. Deve

ter ele o papel do criador de práticas inovadoras, assegurando ao aluno a segurança de que

necessita para seu melhor desempenho.

O dirigente e líder de um CA é o grande responsável pela efetividade desse CA no

cumprimento de suas finalidades.

Um diretor de CA deve ter grande senso de organização e liderança, aliados,

naturalmente, à responsabilidade e ética profissional.

O senso de organização é imprescindível para a implantação e fiel cumprimento de

todas as etapas inerentes ao processo de estruturação e funcionamento de um CA, desde seu

planejamento estratégico até a avaliação de resultados.

A liderança é o poder de decisão que vai movimentar as energias da instituição (CA)

em relação aos seus objetivos. Uma pessoa naturalmente líder conduz com tranqüilidade

outras pessoas, fazendo com que as tarefas sejam cumpridas como numa engrenagem

perfeitamente ajustada, sem traumas nem esforços extras.

O diretor de um CA precisa ter habilidades e competências para vencer os desafios,

estabelecer metas e traçar objetivos claros. Tem que ter preparo e vivência para levantar os

problemas e buscar as soluções mais adequadas.

Além disso, deve ter habilidades cognitivas, isto é, ter bom relacionamento com

empresários e lideranças políticas, e bom poder de negociação - pois, cabe a ele levantar

verbas para a instituição e traçar parcerias.
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Nas habilidades cognitivas devemos incluir, também, o dinamismo, a fluência na

comunicação, a simpatia e a capacidade na resolução de conflitos.

Quanto ao comportamento, é preciso que tenha ética (supõe-se que vai lidar com

expressivas somas de dinheiro e com pessoas de influência) e uma linha de conduta voltada à

valorização social, pois o cargo implica em contato constante com pessoas de todos os níveis.

Em relação às diferenças e semelhanças existentes entre o ensino presencial e a

distância, é preciso destacar as que se seguem:

Diferenças:

a) as faixas etárias em EAD podem ser mais elásticas e a qualificação dos discentes

diferenciada, o que não ocorre no presencial;

b) os locais de aprendizagem em EAD podem ser diversos, enquanto no presencial

são num só local;

c) o ensino presencial requer que os alunos residam na mesma cidade, enquanto no

EAD a população discente pode ser dispersa, residindo em locais distantes;

d) no ensino presencial a situação é controlada, num sistema de aprendizagem

dependente - no sistema EAD a situação de aprendizagem é livre e independente;

e) no ensino presencial há o predomínio de adolescentes, não trabalhadores - no

EAD há o predomínio de adultos, trabalhadores;

f) no presencial há tuna maior interação social, sendo a educação a principal

atividade, em tempo integral. No EAD há menor interação social, sendo a

educação atividade secundária. O aluno em EAD faz o seu tempo.

Semelhanças:

a) em ambos os sistemas, o aluno pode contar com apoio de bibliotecas,
laboratórios, entre outros;

b) ambos os sistemas contam com avaliação por professores autorizados;
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c) os dois sistemas de ensino proporcionam ao aluno a busca de crescimento,
conhecimento e desenvolvimento.

Como se vê, o sistema de Educação a Distância favorece o aprendizado e a educação

continuada do aluno em idade adulta.

A educação pennanente é a educação que se faz durante toda a vida do individuo.

Ela engloba todas as modalidades educativas, se referindo a todos os níveis de educação e

relaciona-se com todas as gamas do saber. Considerada como princípio organizador (Aretio),

abrange a colaboração de todas as instituições e agentes. É dirigida a todas as pessoas:

“Princípio organizador da educação que pretende fazê-la chegar, em todos os seus

niveis e modalidades, a toda a população, durante toda a vida, com a colaboração dos diversos

setores, instituições e agentes” (Aretio, García, 1989).

Entre os tipos de educação permanente, pode-se citar a fonnação acadêmica, a

atualização profissional (incluindo-se a educação recorrente - aquela que altema trabalho e

estudo) e a formação para o ócio e a convivência.

A necessidade da educação permanente das pessoas adultas é resultante das

constantes transformações das estruturas produtivas que geram mudanças nos tipos (funções)

de trabalhos, seja pela eliminação de uns ou pela criação de outros. Além disso, há o aumento

do tempo de ócio provocado pelos avanços tecnológicos e conquistas sindicais, a longevidade,

a evolução constante dos conteúdos da ciência, tecnologia e cultura, e o acesso generalizado

de toda a população aos níveis educativos básicos - provocando demanda de mais e melhor

educação.

“O sistema educativo terá como princípio básico a educação permanente” (Lei de

Ordem Geral da Sistema Educativo - LOGSE, 1990). E, ainda:

“A educação deve ser vista como uma continuidade existencial, cuja duração se
confunde com a própria vida” “A aprendizagem é urn enfoque tanto do conhecimento, como
da vida, que destaca a iniciativa humana. Abrange a aquisição e prática de novas
metodologias, novas habilidades, novas atitudes e novos valores, necessários para se viver
num mundo em constante mutação. A aprendizagem é o processo pelo qual o homem se
prepara para fazer fiente à novas situações” (Botkin, Elmandjra y Matitza, 1979).
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A EAD na forrna de aprender do adulto se ftmdamenta em seu trabalho pessoal,

individual e independente. Ele precisa tomar decisões constantes em seus estudos para

selecionar meios, tempo, lugar e circunstâncias de aprendizagem e, algumas vezes, também

objetivos e conteúdos. Precisa levar a cabo o que Cirigliano (1983) define como “aprender

abert0”:

“Supõe a possibilidade do indivíduo definir seus próprios objetivos (e imaginar
uma profissão ou especialização). Implica no esforço pessoal e responsável de firmar-se e
conhecer suas próprias metas e os caminhos para alcançá-las. Implica na liberdade de
organizar seu próprio curriculum, tendo a possibilidade de montá-lo. Representa organizar a
aprendizagem em tempo e ritrno, determinando as fontes do saber...”

A EAD para o adulto representa uma atividade realizada voluntariamente e apoiada

em ampla bagagem de conhecimento (experiência).

A possibilidade do adulto aprender a distância novas metodologias, conhecimentos,

habilidades, atitudes, valores e de adquirir capacidades que lhe permitam viver neste mundo

em constante movimento, de maneira satisfatória, fazem as instituições de ensino a distância

tomarem-se viáveis.

O adulto é o público-alvo ideal para este sistema educativo. Segundo Smith (1988), o

adulto tem a capacidade de controlar sua própria aprendizagem, desenvolver um plano pessoal

de aprendizagem, diagnosticar seus pontos fortes e fracos como aluno, desenvolver um estilo

de aprendizagem, superar os bloqueios pessoais na aprendizagem, selecionar as condições em

que aprende melhor, aprender com a experiência de cada dia, aprender com as mídias e buscar

orientadores, liderar e/ou participar de grupos de discussão de problemas, aproveitar ao

máximo uma conferência ou curso, aprender com um tutor, ajudar outros a aprenderem e usar

a instituição e os sonhos para aprender.

“E, dentro desses indivíduos em constante formação, existem os que vão fazê-lo

mediante o ensino não-presencial, de maneira sistemática, o que quer dizer compreender

suficientemente as questões referentes às diversas matérias de estudo, assim como suas

relações de coordenação e subordinação intra e interdisciplinar” (Quintana, 1985)
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Segundo Cirigliano (1983), citado em Aretio (La Educación a Distancia y la UNED,

1996), as principais situações de aprendizagem na educação a distância são:

a)

b)

C)

d)

G)

Í)

o estudo solitário, realizado pelo alimo em casa, que requer hábitos de auto

aprendizagem, tais como técnicas de leitura rápida e estudo independente,

organização e distribuição do tempo de estudo;

os estudos em grupos de trabalho, com outros colegas, pennitindo ao aluno

superar o problema da solidão. A interação humana é obtida mediante técnicas

adequadas de dinâmicas de grupos, como a inter-estimulação do grupo, o diálogo

aberto, a possibilidade de formulação de perguntas e a obtenção de respostas

imediatas, além da busca conjunta de soluções aos problemas pertinentes ao

estudo.

o estudo através de meios audiovisuais e informatizados, como o rádio, fitas

cassete, vídeo, televisão, etc. Os centros de apoio devem fomecer estes materiais.

a tutoria, como elemento de ligação entre o estudo individual e o presencial. Esta

será mais eficaz, quanto melhor planejada for.

as atividades práticas, tais como visitas e experiências em laboratórios.

as bibliotecas, que devem conter todo o material bibliográfico que o aluno venha

a precisar.

Não devemos esquecer que, no que concerne à EAD, o material didático é estático;

requer 0 ato da vontade do aluno para movê-lo e tomá-lo produtivo/operativo. É o aluno,

portanto, quem tem o poder de acionar o processo de aprendizagem, quem deve iniciar o

diálogo.

São algumas estratégias de ensino para se obter a aprendizagem por parte dos alunos:

a) motivação para iniciar novas aprendizagens: uma vez que o adulto só estuda

porque quer, basta convencê-lo de como alguns processos de aprendizagem

podem lhe ser úteis;



b)

C)

d)

6)

Í)

g)

h)
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especyficação dos objetivos: estes devem ser claramente entendidos pelo aluno,

devendo atender a algumas expectativas dele, tais como os problemas de âmbito

profissional, pessoal ou social. Esta é a melhor fonte de motivação. Deve-se partir

das experiências e conhecimentos anteriores do aluno, para se chegar em como

atingir suas metas e necessidades. É interessante verificar o que o aluno já sabe e

partir daí para o ensinamento, uma vez que todo conhecimento novo deve estar

fundamentado no contexto dos conhecimentos anterionnente adquiridos;

signficado e funcionalidade dos conteúdos: conteúdos apoiados no que já se sabe

ou já se experimentou, que partam do concreto, com sentido próprio e que sirvam

objetivamente para resolver problemas relevantes, sejam eles pessoais ou sociais;

participação e atividade: o adulto aprende melhor quando é o protagonista do seu

próprio aprender. Co-responsabilidade e participação são táticas fundamentais

para este tipo de estudante. O grau de aprendizagem vai depender da dedicação,

esforço e compromisso assumidos pelo aluno. Daí a necessidade de sua

participação ativa e voluntária no planejamento e definição dos objetivos;

autoformação sem evidenciar os apoios da aprendizagem: deve-se facilitar a

aprendizagem do adulto, propiciando a ele a aplicação dos conhecirnentos e das

capacidades adquiridos, servindo-se, para isso, dos comentários, explicações e

sugestões dos materiais e da tutoria;

motivação da manutenção: se o adulto encontra dificuldades na execução de seus

objetivos, é provável que abandone seu intento, a menos que exista uma

motivação na manutenção de seus esforços e, esteja claro que vai conseguir atingir

seus objetivos pessoais ou profissionais. Deve-se, portanto, incentivar e apoiar a

motivação e o interesse do aluno, através do contato, fundamental, de um

professor-tutor;

respeito aos ritmos e estilos de aprender, uma vez que cada um aprende de acordo

com seu próprio ritmo e estilo, nonnalmente diferente dos demais;

transferência do conhecimento mediante um desenvolvimento lógico e continuado

(tranqüilo) : não deve haver pressa no aprender coisas novas. A nova idéia deve
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aparecer como conseqüência do conhecimento adquirido anteriormente. O adulto

se preocupa em integrar as novas idéias ao que já sabe, para melhor reter e utilizar

seu novo conhecimento. Assim, as novas idéias se tomam a base de futuros

conhecimentos, se a informação recebida se choca com o que considera certo, esta

integração será mais lenta. Também deve-se levar em conta que as tarefas de

aprendizagem muito rápidas, complexas ou inusitadas interferem com a

aprendizagem de conceitos ou fatos;

i) reforço da auto-estima: sendo a auto-estima um dos fatores de dificuldade no

aprendizado dos adultos, é preciso atenção para não desvalorizar o aluno, seja por

sua idade, seja pelos seus poucos conhecimentos a respeito do assunto, ou ainda

por suas deficiências em relação às técnicas de estudo. Para o adulto, os erros

cometidos afetam intensamente sua auto-estima. Por isso, é essencial tratá-lo com

cortesia e atenção - não deve ser esquecida a integridade da pessoa adulta;

j) avaliação formadora do progresso: desta forma se proporciona ao adulto um

instrumento para que possa avaliar sua situação e suas necessidades educacionais,

com o fim de reconduzir seus esforços, no caso de rendimentos deficientes.

Os adultos devem ser convenientemente motivados dentro de um contexto pessoal e

sócio-profissional, uma vez que são capazes e não estão menos dispostos a aprender que os

mais jovens, embora necessitem estruturas diferentes para esse aprender, assim como outros

pontos de referência e de interesses, ligados à prática da vida real e das situações individuais.

No processo de ensino-aprendizagem existem alguns objetivos que devem ser

alcançados pelo aluno ao final de um determinado curso, fase, ou etapa. No sistema

convencional de ensino, o aluno é avaliado através de provas e exames e, ao final do curso,

verifica-se até que ponto alcançou uma série de conhecimentos previamente programados.

Neste sistema, o estudante é julgado de uma só vez, sem possibilidades de correções ou
emendas.

No sistema de educação a distância, esta avaliação abre a possibilidade de se

trabalhar constantemente sobre a situação do aluno, com o fim de orientá-lo ao longo do

percurso e ajudá-lo a superar as dificuldades que possam surgir durante o seu processo de

aprendizagem.
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Em EAD a avaliação não é uma fase isolada e, muito menos, final, e sim um

processo integrado, forrnado por diversas etapas. A avaliação em EAD é vista como:

“A ação da obtenção de informações sobre o estudante, a natureza e a qualidade da

sua aprendizagem, integrada ao processo de formação, sendo sistemática e continuada, nos

pennitindo julgar alternativas prévias à tomada de decisão.” (Aretio - 1989)

Se os instrumentos e provas de avaliação são coerentes com os outros instrumentos

ou variações do plano de desenvolvimento da ação ou curso, estão cumprindo o papel de

avaliar, não só a aprendizagem do aluno, mas os ensinamentos ministrados pelos professores

e, inclusive, as formas de ensino utilizadas. Um curso superior de educação a distância pode

estar, então, condicionado ao que se avalia.

Não adianta firmarem-se objetivos e conteúdos grandiosos, se é esquecido (ou

emprega-se mal) o principal: o que, como e quando avaliar.

O resultado de um bom curso pode ser um fracasso, pela utilização inadequada de

técnicas de avaliação. Segtmdo Aretio, já se tem investigado muito sobre a relação existente

entre avaliação tecnicamente bem concebida e a qualidade na educação. As provas de

avaliação bem estruturadas se convertem em mn elemento de aprendizagem e não só de

controle, uma vez que obrigam o estudante a recordar, compreender, reconhecer e

reconstruir os conteúdos propostos.

Uma avaliação adequada deve trazer resultados mais amplos, tais como: diagnóstico

de situação (servem para posicionar o curso em relação às suas possibilidades e limitações);

ajustar niveis e conteúdos; manter constantes os níveis acadêmicos; selecionar melhor e

adequar os conhecimentos às necessidades sociais; motivar a atuação de alunos e professores;

prever resultados; orientar o aluno; fomentar a investigação; propiciar mais informações, além

das fomecidas pelos docentes; inforrnar e orientar o aluno a fim de que ele possa fixar melhor

o seu aprendizado.

Num curso de educação a distância a avaliação leva em conta todos os fatores

intrínsecos ao aluno e não só os de pontuação.
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A avaliação, aqui, funciona como um realimentador no processo de aprendizagem,

pois os alunos precisam comprovar fieqüente e rapidamente se sua aprendizagem está se

dando de maneira sólida, efetiva, para, caso contrário, fazer as correções necessárias.

Conforme constatado (Eicher, 1984; Casas, 1987), os indivíduos que concluíram

cursos na modalidade de EAD, estão melhor preparados que outros que seguiram o ensino

presencial.

Pelo sistema de EAD, a avaliação propicia ao aluno uma aprendizagem efetiva, uma

vez que permite a retomada dos caminhos de aprendizagem, a mudança da direção nos

enfoques pertinentes e, o professor-tutor, nesta situação, pode agir como um braço recondutor

das diretrizes do aluno.

Os sistemas de avaliação em EAD não são meros testes de conhecimento, na verdade

são mecanismos didáticos de estímulo ao aprendizado, propiciando ao aluno condições de um

aproveitamento mais profundo e consistente dos conteúdos abordados.

Entre os diversos tipos de avaliação, pode-se citar:

a) avaliação somativa (acumulativa) e avaliação formativa:

A avaliação somativa é utilizada quando se pretende averiguar o domínio

conseguido pelo aluno, com a finalidade de verificar algtms resultados ou

assinalar uma qualificação de aptidão ou inaptidão referente a detenninados

conhecirnentos, habilidades ou capacidades adquiridas em função de objetivos

previamente estabelecidos. Esta fonna de avaliação faz referência ao momento

final de um curso ou atividade. E o ponto de chegada, a valorização do produto

final, acabado.

A avaliação formativa (ou processual) proporciona uma informação, com a
finalidade de orientar o estudante conforme ele vai sendo avaliado. Tem o

objetivo de dar a ele condições para que corrija erros e confusões, supere

dificuldades e adquira habilidades que se encontravam ausentes na prova ou

trabalho de avaliação propostos. Deixa claro o que o aluno não sabe e deveria

saber, o que não domina suficientemente e deveria dominar.
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Enquanto a avaliação somativa é ponto de chegada, a formativa é ponto de partida

para a assimilação de novos conhecimentos, ou correção dos mal adquiridos.

As duas formas são necessárias na educação a distância, embora a segunda seja

ainda mais importante.

Na UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia - Madrid) é utilizada

a avaliação formativa para os trabalhos e provas realizados a distância. As provas

presenciais se enquadram na avaliação somativa.

avaliação quantitativa e avaliação qualitativa:

A avaliação quantitativa, segundo Zabalza (1986) é baseada na observação,

medição, quantificação e controle. É muito importante a objetividade, exatidão,

rigor e rigidez na sua formatação, mediante o uso de sofisticados e consistentes

instrumentos, e métodos cuidadosos de coleta e análise de dados.

A avaliação qualitativa tem como objetivo compreender profundamente as

características do sujeito avaliado, penetrando-o. Através dela é possível avaliar

resultados que vão além dos objetivos propostos, inclusive com a utilização de

métodos mais informais de medição, considerando-se variáveis diferentes da pura

e simples objetividade dos resultados de provas, tais como: a situação do

indivíduo, os pré-requisitos com os quais iniciou o curso, etc. Oferece uma grande

riqueza informativa.

Em EAD as duas forrnas devem fazer parte do processo avaliativo, considerando

se todas as variáveis que incidem sobre o estudante, e com a correta utilização dos

métodos e instrumentos técnicos mais precisos possíveis.

avaliação normativa, avaliação criterial e avaliação personalizada:

avaliação normativa: limita a avaliação a critérios de grupo, fazendo com que a

qualificação do indivíduo fique em uma posição relativa em relação aos outros

membros do grupo;
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avaliação criterial: se refere a critérios de conduta, especificados previamente, de

superação de objetivos e/ou conteúdos;

avaliação personalizada: considera as possibilidades de progresso e limitações

do próprio aluno, sem compara-lo com os demais, apenas com ele próprio.

Aretio considera que, na educação a distância, dirigida a adultos que pretendem

Luna determinada capacitação, a avaliação mais adequada seria a críteríal, pois

certifica que o aluno tenha superado satisfatoriamente todos os objetivos

propostos e os conteúdos pertinentes ao curso.

(D autoavaliação e heteroavaliação:

É muito bom o próprio aluno avaliar o esforço realizado, o tempo dedicado, as

dificuldades superadas, a satisfação ou insatisfação alcançadas pela sua

aprendizagem.

Por outro lado, a participação do estudante na valorização contínua de seus

progressos de aprendizagem pode não ficar evidente. Não é possível aceitá-la

como único elemento de avaliação na superação dos objetivos minimos, portanto, é

preciso complementa-la com a heteroavaliação. Afinal, o aluno não pode ser o seu

único juiz.

Algims tipos de meios de comunicação, utilizados com diversos propósitos, podem

ganhar uma nova roupagem quando se trata de EAD. Neste aspecto, a elaboração do material

didático adquire especial importância, porque sobre ele se acurnula a necessidade de

reproduzir a conduta do professor em sala de aula. Assim, vem a ter múltiplas funções, tais

como motivar o aluno, infomiar, esclarecer, dialogar, estimular o trabalho individual ou em

equipe e instigar a sua intuição e criatividade.

Para a elaboração, desenvolvimento e confecção do material didático (a ser
elaborado e confeccionado confonne o número de alunos interessados e o conteúdo

programático definido) é preciso uma equipe especializada, forrnada dentro dos moldes que se

seguem:
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a) Montagem da equipe para confecção do material didático:

O número de pessoas que participam do projeto de construção do material

didático é um aspecto a ser considerado com muito cuidado, pois equipes muito

grandes podem dificultar o andamento dos trabalhos. O recomendável é que se

organize o grupo com um número mínimo e estritamente necessário de

participantes, para que o fluxo do projeto ocorra na nonnalidade. Basicamente a

equipe deve ser formada por:

um Coordenador, que trafegue por todas as áreas relacionadas ao trabalho e

esteja à vontade em qualquer uma das tarefas propostas.

um Especialista no assunto (cada disciplina) que se pretende ensinar,

responsável pela organização do conteúdo programático em compartimentos

independentes, mas mantendo uma relação clara e objetiva entre eles.

um Especialista em teorias educacionais para estruturar pedagogicamente a

linguagem e a metodologia de ensino que se pretende aplicar, além de

estabelecer um plano de avaliação do desempenho do aluno e dos resultados

obtidos.

um Especialista no meio que se pretende empregar, capaz de organizar e

determinar as tarefas a serem desenvolvidas pelos técnicos convocados para

dar a forrna final ao produto.

um Especialista em análise de mercado e da demanda pelo produto final.

As variações na montagem desta equipe devem seguir a coerência, objetivando

as necessidades específicas do projeto, podendo ela ser aumentada ou

diminuída em razão da disponibilidade ñnanceira, dimensão e objetivos finais.

A elaboração de um cronograma e o empenho da equipe para seu fiel cumprimento

são condições irnportantes para a concretização do projeto. Este cronograma deverá ser

elaborado como resultado de uma discussão entre os membros da equipe, levando-se em conta

as dificuldades de cada etapa.
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Funções pedagógicas do material didático:

a) qualidade máxima de conteúdo e forma;

b) adequação ao curso em questão;

c) ajustamento às características do grupo;

d) flexibilidade em relação aos diferentes contextos, niveis, estilos e ritmos de

aprendizagem;

e) orientação sempre voltada para a auto-aprendizagem.

O bom material didático deve:

a) conduzir e orientar o trabalho do aluno;

b) atrair a motivar a auto-aprendizagem;

c) transmitir com eficácia a informação;

d) esclarecer todas as dúvidas do aluno;

e) apresentar com clareza as finalidades do conhecimento;

Í) acionar a correlação com os conhecimentos anteriores;

g) apresentar o conteúdo;

h) estabelecer 1.11113 seqüência lógica;

i) promover a transferência e aplicação do conteúdo;

j) facilitar a retenção da informação (através de exercícios e resmnos);

k) estimular a criatividade;

l) manter um diálogo simulado e permanente com o aluno;

m) controlar e avaliar a aprendizagem.
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A educação a distância pode utilizar-se de diferentes tipos de materiais didáticos.

Todos eles têm vantagens e desvantagens e sua utilização será melhor aproveitada quanto

melhor elaborado ele for. Cabe, antes da definição do tipo de material didático a ser utilizado,

uma análise das necessidades impostas pelo curso que vai ser ofertado, sua fonnatação em

termos de abrangência geográfica, conteúdo, número de alunos, verba disponível e outras

variáveis. Normalmente em EAD são aliados dois ou mais tipos de materiais didáticos. Os

mais difundidos são:

a) material impresso: é prático, fácil de transportar e de manusear, de simples

multiplicação e baixo custo - e pode ser disponibilizado em grandes quantidades.

Pode e deve ser utilizado para o estudo de temas a distância para fundamentar as

explicações, discussões e atividades em grupo dos momentos presenciais.

Geralmente é o meio mais flexível e barato. Contudo, a sua preparação deve ser

cuidadosa e antecipada, pois as revisões e correções podem onerar
consideravelmente o seu custo ñnal.

Vantagens:

extremamente portátil, podendo ser utilizado em qualquer lugar e a qualquer

momento;

o aluno está acostumado ao seu manuseio e não necessita de nenhum

equipamento auxiliar;

o custo efetivo é relativamente baixo e a confecção de fácil multiplicação;

há disponibilidade de grande quantidade de livros-texto já produzidos,

abrangendo uma infinidade de temas.

Desvantagens:

a possibilidade de interação com o aluno é muito pequena;

só permite imagens estáticas, impedindo o desenvolvimento de conceitos

visuais facilitados pelas animações ou pelo som;

requer destreza de leitura e, em alguns casos, domínio de línguas estrangeiras.
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telefone:

excelente meio de comunicação entre aluno/professor-tutor. Em EAD não existem

praticamente experiências que excluam o seu uso para este fim.

audiovisuais: um meio complementar ainda bastante utilizado (retroprojetor,

transparências, slides, filmes). Bom apoio para as aulas presenciais.

fitas de áudio: são baratas e fáceis de duplicar e transportar, disponibilizando ao

aluno palestras, debates e instruções diversas.

vídeo: fitas de vídeo e aparelhos de vídeo-cassetes também disponibilizam

facilmente ao aluno diferentes tipos de informações e filmes didáticos. Os

recursos audiovisuais, fitas de vídeo e áudio, podem enriquecer as explicações dos

momentos presenciais.

Compreendem desde as fitas de vídeo para leitura em aparelhos de videocassete

comuns, até as forrnas mais elaboradas de transmissão via satélite, ou por telefone

como as teleconferências e vídeoconferências.

a principal vantagem da fita de vídeo é a de permitir ser vista repetidas vezes e

no momento adequado ao aluno. Como desvantagem, não proporciona a

interatividade;

a teleconfirência via satélite é uma fonna já bastante utilizada de comunicação

e transferência de informações. Exige equipamentos de preço elevado para sua

transmissão, porém a recepção é de baixo custo (antena parabólica, receptor e

aparelho de televisão). Sua principal desvantagem é, também, a falta de

interatividade, além de exigir a presença do aluno em momentos específicos;

a videoconfirência é a fomia de comunicação que apresenta maior
crescimento. Esta ferramenta possibilita aos alunos estarem presentes nmn

mesmo período de tempo, mas geograficamente separados. Entre suas

desvantagens estão as exigências de salas especialmente montadas, equipadas

com microfone, iltuninação especial, câmeras e equipamentos auxiliares. O

custo dos equipamentos é relativamente alto, e a ele se somam os de
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transmissão, que são nonnalmente atrelados aos serviços das companhias de

telecomunicação. Os sinais de áudio e video são transmitidos nos dois sentidos,

pennitindo a interatividade entre os dois lados. É o recurso mais oneroso, mas

seus resultados didáticos têm se mostrado bastante eficientes;

sua principal vantagem reside na possibilidade dos alunos dialogarem com os

professores e tutores, fazendo perguntas e esclarecendo dúvidas, além de

dispensar o deslocamento do(s) professor(es) ou de um grupo de alunos para a

localidade-sede do curso;

CD-Room: compreende programas educacionais gravados digitalmente em

discos, no formato de hiper-texto, que permitem a navegação em qualquer

ordem. A utilização deste fonnato de texto pode, mas não deve, ser feita com a

intenção de substituir o material impresso. Por essa razão seu conteúdo deve

ser curto e objetivo, tendo como principal finalidade oferecer urna direção ao

estudante que percorre o aplicativo. Tem como apoio o som e a imagem,

permitindo grande interatividade. Sua importância aumenta na mesma medida

em que os computadores se multiplicam.

Como em outras tecnologias computacionais, apresenta as seguintes

desvantagens:

requer hardware e software;

requer organização de materia] impresso, bem como áudio e vídeo;

requer um planejamento detalhado;

pode abrir espaço para utilização incorreta, voluntária ou não (virus, invasão

de sites, acessos excessivos, etc.);

requer uma qualidade de desempenho ainda não garantida nas atuais redes

de computadores.

f) Internet: o correio eletrônico é um meio de comunicação entre aluno-professor

que vem sendo utilizado com sucesso, pois seu acesso é fácil e de baixo custo.
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Atualmente é possivel se estruturar cursos inteiros, inclusive avaliações, somente

através deste veiculo. O Chat, ou bate-papo, é uma comunicação textual remota,

onde dois ou mais interlocutores podem participar de uma “sala de bate-papo”

Neste ambiente, a comunicação se processa pela digitação e recebimento em

tempo real das mensagens em uma tela compartilhada. Naturalmente, isto vai

ocorrer na dependência da velocidade de transmissão das mensagens pela Intemet

global. É uma forma de comunicação que pode ser bem explorada através do

agendamento prévio de horários de atendimento pelos professores.

Neste caso, os contatos pessoais se dão através de aulas presenciais, agendadas

por disciplina.

Além dos equipamentos ou tecnologias envolvidos, existem os custos relativos à

transmissão dos cursos. A transmissão via Intemet tem menor custo se comparada

com o tempo de utilização da rede telefônica ou de canal de satélite necessário

para a video conferência. É preciso prever, ainda, custos relacionados ao núcleo

emissor/receptor das transmissões. Estes, no entanto, podem ser absorvidos por

instituições parceiras ao programa.

tecnologias computacionais: correio eletrônico, bate-papo (chat), conferências na

Intemet e uso da World Wide Web, também enriquecem muito os estudos dos

temas apresentados e as trocas de experiências entre diferentes profissionais. O

correio eletrônico é um eficiente meio de comunicação entre aluno x tutor x

centro associado, para troca de informações e atividades.

Os recursos de multimídia e hipertexto são de grande auxílio ao processo de

ensino-aprendizagem. Têm a vantagem de permitir ao altmo seguir seu ritmo

próprio, com alto grau de interatividade. Permitem a incorporação de textos,

gráficos, áudios, imagens e videos, facilitando o registro de instruções e

discussões, possibilitando acesso global.

Como desvantagens, exigem recursos (hardware e software) com

custos ainda muito altos e proibitivos para algumas pessoas; requerem

organização de outros materiais de apoio; exigem planejamento cuidadoso;

permitem o uso incorreto; a qualidade do desempenho não é garantida.
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Nem todos os recursos da Intemet podem ser considerados como

hqpermídia. O termo deñne-se como: recursos que permitem alto grau de

interatividade, que seria a comunicação recíproca onde ação e reação têm papel

principal; permite ao usuário da tecnologia fazer pergLmtas, solicitar serviços,

introduzir, modiñcar e obter dados e “navegar” no mar do conhecimento.

Ainda assim, a Intemet global (a rede de redes de computadores) pode

auxiliar nas atividades de EAD colocando à disposição dos alunos os recursos

computacionais da Intemet, como correio-eletrônico, bate-papo, conferências pela

Intemet e navegação pela www.

Concluindo, segue um quadro-resumo dos diferentes tipos de meios de comunicação,

o grau de interatividade e os recursos tecnológicos envolvidos em cada um deles.

QUADRO 2 - GRAU DE INTERATIVIDADE ENTRE os MEIOS DE

COMUNICAÇÃO E RECURSOS TECNOLÓGICOS

MEIOS DE COMUNICAÇÃO INTERATIVIDADE RECURSOS TECNOLÓGICOS

MATERIAL IMPREssO INEXISTENTE NENHUM ,D
AUOIOvIsUAIs INEXISTENTE SOM, IMAGEM, ÁUDIO
RÁDIO, INEXISTENTE SOM, ÁUDIO
TELEVISÃO INEXISTENTE IMAGEM O
CORREIO DE voz INExIsTENTE TELEATENDIMENTO
FITAS DE ÁUDIO D INEXISTENTE ÁUDIO

. CONFERÊNCIAS DE ÁUDIO BAIXO GRAU TELEFONE
I FITAS DE VÍDEO D D INEXISTENTE VIDEOCASSETE 1 FITAS
TELECONFERENCIAS INEXISTENTE ANTENA PARAB. 1 SAT. 1 EST.
)/ÍDEOCONFERÊNCIAS ALTO GRAU SALAS 1 DESKTOP 1 COMP.
WDEOCONF. NA INTERNET ALTO GRAU INTERNET 1 CÃM. 1 MOD. 1 MICROC
CORREIO ELETRÔNICO ALTO GRAU COMPUTADOR 1 INTERNET
BATE-PAPO (CHAT) ALTO GRAU COMPUTADOR 1 INTERNET
WORLD WIDE WEB, ALTO GRAU COMPUTADOR 1 INTERNET
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9. ANÁLISE DOS DADOS OBTIÍDOS

Conforme tabulação e cruzamentos de informações, foram levantados os seguintes

dados:

9.1. PERFIL DO PÚBLICO-ALVO

A maioria (85,4%) é consumida de mulheres, com nível de escolaridade superior

(47,3%) e especialização (37,6%), com faixa etária de 40 a 49 anos (27,3%) e de 35 a 39 anos

(21,2), casadas ou afins (70,5%), com área de atuação geral (40,45%), ocupando cargos de

diretoria (39,1%) e coordenação pedagógica (33,0%).

9.2. INTERESSE PELA EDUCAÇÃO CONTINUADA

A maioria (81,3%) freqüenta ou freqüentou cursos de extensão em sua área de

atuação nos últimos doze meses sendo, deste total, 22,7 % cursos de até 20 horas, 28,5%

cursos entre 21 e 50 horas e 22,8% cursos entre 51 e 100 horas.

Ao todo, 35,7% dos pesquisados foi o responsável pelo pagamento de seu próprio

curso.

Aqueles que não deram continuidade aos estudos após o curso médio e/ou superior

justificaram o fato ou por falta de condições financeiras (29,7%), ou por não existir oferta de

cursos em sua área específica de interesse (29,5%).

A grande maioria, contudo, tem intenção de freqüentar urn curso/programa de

extensão (92,5%), dos quais 52,9% pretendem realiza-lo até o próximo ano (2002).
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9.3. CONDIÇÕES PARA ESTUDAR NO SISTEMA DE EAD

53,5% dos pesquisados afinnou ter interesse em realizar um curso de extensão em

EAD, na modalidade semi-presencial (48,0%), dando preferência à aulas presenciais a cada

duas semanas (36,6%) e que estas sejam realizadas aos Sábados, durante o dia todo (29,7%).

90,1% dos pesquisados respondeu que têm acesso ao uso do microcomputador,

dentre os quais apenas 11,3% domina bem o sistema e tem ótima desenvoltura. A resposta

com o maior indice de freqüência, foi a de que “trabalha relativamente bem, embora não

domine bem o uso dos programas” (28,7%).

55,5% utiliza o rnicrocomputador no local de trabalho, e 42,6% em casa.

71,4% tem acesso à Intemet, dos quais 53,7% - a maioria - no local de trabalho e

43,1% em casa.

9.4. ÁREAS DE INTERESSE PARA CURSOS DE EXTENSÃO EM EAD /

TIPOS DE CURSOS

A maioria dos pesquisados respondeu que tem interesse em realizar curso de

Especialização na modalidade de EAD (37,2%), seguidos por curso de Mestrado (26,1%).

As áreas de maior interesse foram a de Administração Escolar (25,4%) e Pedagógica

(25,2%).

Em conclusão à análise dos dados obtidos, considerando-se a fieqüência das

respostas, confirma-se a hipótese 9.1, em que o quadro diretivo das escolas conveniadas à

Rede Positivo tem alto índice de interesse em participar de cursos de extensão na modalidade

de EAD, e 9.1.1, que a preferência é por cursos de especialização, nas áreas de Administração

Escolar e Pedagogia. Pelo índice de respostas pode-se concluir, também, que a segunda

preferência é por cursos de Mestrado.

O público-alvo é constituído em sua grande maioria por mulheres, acima de 30

anos, com terceiro grau completo.

Com relação à aplicação e desenvolvimento do curso a ser implantado, sugere-se,

baseado nos índices das respostas obtidas e considerando-se a diversidade de regiões

geográficas envolvidas, que as aulas presenciais sejam realizadas uma vez por mês e que as

mesmas ocorram em finais de semana (sábados e domingos), em horário integral (dia todo).
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10. CONCLUSÃO

Com base nos dados obtidos, optou-se pela implantação, como curso piloto, do

“Curso de Especialização em Gestão do Trabalho Pedagógico”, curso este já testado pelo

UNTCENP, com sucesso, na modalidade presencial.

Serão ofertadas, nesta fase experimental, 45 (quarenta e cinco) vagas para os

integrantes das escolas conveniadas. Após conclusão do curso e análise dos resultados

obtidos, a meta é ampliar o número de vagas para 80 (oitenta).

Para cada disciplina específica ofertada haverá uma aula presencial correspondente,

onde os alunos terão oportunidade de dirimir suas dúvidas, trocar experiências, avaliar seus

resultados segundo seus objetivos. Estes momentos de convivência são fundamentais no

processo.

O curso terá a duração de 01 (hum) ano, tendo uma aula presencial por mês,

realizada em um fim de semana inteiro (sábado e domingo), com carga horária de 16

(dezesseis horas), divididas em O8 (oito) horas por dia: das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às

18:00h.

As últimas O2 (duas) horas de cada módulo presencial serão destinadas à avaliação

da disciplina em questão.

Estão programadas, ao longo do Curso, 02 (duas) vídeo-conferências, que abordarão

assuntos complementares ao curriculo.

Serão realizadas 08 (oito) provas escritas e presenciais, uma referente a cada

disciplina, além das atividades programadas e descritas adiante.

No ato da matrícula o aluno receberá um Guia Didático, contendo todo o conteúdo

programático, bem como cronogramas e explicações detalhadas sobre o funcionarnento do

Curso.
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Ao final do Curso o aluno deverá apresentar um Trabalho de Conclusão, na forma de

Monografia, confonne descrito no Guia Didático. Este será indispensável para o recebimento

da titulação.

A seguir estão expostos a estrutura do curso e os recursos necessários à sua

implantação na modalidade de Educação a Distância.

10.1. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO
PEDAGÓGICO

10.1 .l Apresentação:

O desafio histórico da educação é a busca de respostas aos problemas enfrentados

diariamente pela prática educativa no âmbito das relações sociais, políticas,

econômicas e culturais. O processo atual da globalização da econornia aliado à

evolução científico-tecnológica colocam em discussão a formação de uma sociedade

do conhecirnento, impondo a ampliação dos espaços de atuação e a necessidade

urgente de atualização dos proñssionais de educação. Neste sentido, o Curso de

Especialização em Gestão do Trabalho Pedagógico representa um espaço

institucional voltado à formação de profissionais de educação, buscando, nas

chamadas Ciências da Educação, articular conhecimentos, métodos e processos que

possibilitem tuna nova, melhor e mais completa integração/interação dos homens ao

mundo do trabalho, tendo como eixo o reconhecimento da educação como direito

universal.

A proposta curricular contempla os fundamentos teóricos, práticos e metodológicos

indispensáveis à compreensão da natureza e especificidade da educação, ao

desenvolvimento da autonomia intelectual, à competência na implementação de

propostas de organização do processo de ensino-aprendizagem e de gestão

educacional, tanto nos espaços escolares quanto nos extra-escolares.
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Objetivos:

a) especializar profissionais da educação para atuar na gestão e organização do

trabalho pedagógico, com ampla compreensão da natureza e especificidade da

educação e dos processos educativos formais e não fonnais de ensino;

b) propiciar a compreensão/apropriação dos fundamentos teóricos e metodológicos

pertinentes à gestão e organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil,

Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional;

c) elaborar propostas de gestão e organização de práticas educativas, na perspectiva

de análise, avaliação e implementação/intervenção na realidade educacional.

Público Alvo:

a) Diretores, Orientadores Educacionais, Coordenadores Pedagógicos e/ou Técnicos

de Instituições de Ensino;

b) Gestores e Organizadores de programas de qualificação profissional e/ou

escolarização de jovens e adultos em empresas.

c) Dirigentes de sistemas de ensino público ou particular.

Metodologia:

A proposta curricular incorpora uma metodologia que não se restringe ao ensino e

informação, mas assume um caráter de participação do aluno-mestre no processo

formativo. Dessa fonna, a ação docente caminha na perspectiva da apropriação e

reconstrução do conhecimento, ou seja, a transposição didática dos fundamentos

históricos, políticos, educacionais e sociais, bem como os procedimentos

metodológicos do trabalho e seus conteúdos específicos, ocorrerá por meio da

atuação consciente, crítica e participativa do aluno-mestre, priorizando:
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a) a pesquisa e a elaboração própria como uma forma indispensável de compreensão

e sistematização da própria prática, sempre à luz de mn referencial teórico;

b) o desenvolvimento de competências, entendidas como a capacidade de mobilizar

múltiplos recursos numa mesma situação, entre os quais os conhecimentos

adquiridos na reflexão sobre as questões pedagógicas e aqueles construídos na

vida profissional e pessoal, para responder às diferentes demandas das situações

de trabalhogl

c) a contextualização dos conteúdos direcionando a ação docente a partir de

situações-problema e vivências, as quais o professor analisa, historiciza,

conferindo sentido e significado à aprendizagem;

d) articulação teoria e prática possibilitando o desenvolvimento de projetos, a partir

da problemática da realidade de cada aluno, o que pennite a construção de

conceitos e a interação dos diferentes saberes;

e) ação alicerçada no comprometimento com o trabalho coletivo, com a integração

curricular, com a interdisciplinariedadez não só como mera integração de

conteúdos, nem como rermião de diferentes especialistas, mas como a superação

das visões fragrnentadas do saber. Compromisso com o trabalho coletivo e

interdisciplinar entre professores e alunos.

f) traballio em cada disciplina começa 30 (trinta) dias antes da respectiva aula

presencial, período este destinado à realização prévia da tomada de conhecimento

do teor didático pelo aluno e desenvolvimento das tarefas referentes ao módulo de

estudo em questão. Não se pode esquecer que, quando se trata de EAD, o aluno é

o seu próprio mestre, devendo desenvolver o seu método próprio de estudo e, que

1 Competências são modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e operações que
utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que
desejamos conhecer. (Diretrizes Curriculares do MEC para Educação Básica - Maio/2000).

2 O trabalho coletivo interdisciplinar traz aqui a conotação de diálogo entre as disciplinas que
compõem o currículo, criando condições para que os alunos possam estabelecer relações entre os
saberes e a realidade e perceber a abrangência destas relações.
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as aulas presenciais servem para esclarecer dúvidas, trocar informações e

propiciar a convivência entre alunos e entre alunos/professores/tutores.

Estrutura Curricular:

a) Disciplinas:

A Produção do Conhecimento e a Pesquisa da Educação.

As Políticas Educacionais e as Concepções Contemporâneas de Gestão da

Educação.

Gestão Administrativa e Pedagógica no Espaço Escolar e Extra-Escolar.

Concepções e Princípios da Organização do Trabalho Pedagógico.

Concepções e Princípios Psico-Pedagógicos da Aprendizagem.

Fundamentos Teórico-Práticos e Metodológicos da Educação Infantil.

Fundamentos Teórico-Práticos e Metodológicos do Ensino Fundamental.

Fundamentos Teórico-Práticos e Metodológicos no Ensino Médio e na

Educação Profissional.

Vídeo-Conferências:

As Políticas Atuais de Gestão na Educação.

A Organização Curricular por Competências.

b) Avaliação:

O aluno deverá apresentar, no início de cada aula presencial, um trabalho

correspondente à disciplina em questão, cujo conteúdo estará disponível no Guia

Didático entregue no ato da matrícula. Este trabalho corresponderá a 40%
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(quarenta por cento) do valor da nota relativa àquela disciplina. Ao fim de cada

aula presencial, será realizada Luna prova escrita e sem consulta, que

corresponderá a 40% (quarenta por cento) do valor da nota. Os restantes 20%

(vinte por cento) serão advindos da participação em grupo, nas tarefas e nos

debates realizados durante as aulas presenciais. A monograña terá valor de 100%.

A média entre as notas alcançadas no correr do curso (100%) e a monografia

(100%), determinará a nota final (100% + 100% 2 = nota final).

Para a avaliação do desempenho e aproveitamento dos alunos será

utilizada uma técnica mista, englobando as avaliações criterial, formativa e

somativa, através da auto-avaliação e heteroavaliação.

criterial: no início do programa será feita uma avaliação individual, onde os

alunos definirão os seus critérios de conduta, especificando seus objetivos e

expectativas quanto ao curso. Também serão avaliados os recursos pessoais

previamente adquiridos. Ao final do curso será feita uma nova avaliação,

identificando as condições empregadas para o cumprimento e/ou superação

destes objetivos.

formativa: será realizada durante o andamento do curso, através dos trabalhos

didáticos apresentados à distância, amparados na orientação do tutor, a quem

cabe acompanhar o desenvolvimento de cada aluno, incentivando sua

participação e fomentando a auto-avaliação. Este sistema perrnite ao estudante

corrigir erros de conduta durante o processo. É o ponto de partida para a

avaliação e motivação do desempenho e crescimento do aluno.

somativa: será realizada através das provas presenciais e do Trabalho de

Conclusão do curso (Monografia). É o ponto de chegada, o resultado final

determinado pelo desempenho de cada aluno.
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10.2. RECURSOS NECESSÁRIOS

10.2.] Organização do espaço fisico e equipamentos para estruturação do sistema:

O UNICENP tem uma ampla estrutura fisica e fará a implantação do sistema de

EAD no setor de Pós-Graduação, ligado à sua Pró-Reitoria. Para a instalação do seu CEAD

(Centro de Educação a Distância), serão necessários alguns complementos em relação à

estrutura já existente, em termos de equiparnentos e material humano. Abaixo estão

relacionados os itens necessários ao perfeito funcionamento do sistema, com a observação de

"já existente" naqueles que serão redirecionados.

a) urna sala para recepção dos alunos, dotada de balcão, cadeiras para espera,

telefone/fax, máquina fotocopiadora (Xerox) e materiais de escritório já

existente;

b) uma secretaria, equipada com telefone/fax, computador e demais materiais de

escritório necessários às funções específicas de secretariado - já existente;

c) Luna sala para o Coordenador Geral (Dirigente do CEAD), que exercerá, também,

a ftmção de Coordenador Administrativo no projeto-piloto, equipada com

telefone/fax, computador multimídia e acesso à Intemet, mesa de trabalho com 02

(duas) cadeiras para visitantes e demais materiais de escritório - já existente;

d) urna sala para o Coordenador Pedagógico, nas mesmas condições acima

especificadas - a sala já existente;

e) uma sala para a tutoria, equipada com 02 (dois) computadores dotados de

multimídia, com acesso à Intemet, O2 (dois) aparelhos telefônicos com ramais

independentes e O2 (duas) mesas de trabalho com O2 (duas) cadeiras para

visitantes cada - a sala já existente;
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Luna sala de reuniões contendo mesa com 12 (doze) cadeiras, telefone, flip-chart,

retro-proj etor, multimídia e tela para projeção (compatível em tamanho com o

espaço) - já existente;

um auditório para as aulas presenciais, contendo 60 (sessenta) assentos (no

mínimo), retro-projetor, equipamento multimídia com canhão de luz, telão,

quadro-negro e flip-chart - já existente.

Definição do quadro funcional que atuará no sistema:

8)

b)

C)

d)

6)

Í)

01 coordenador geral e administrativo;

01 secretária-recepcionista (já existente);

O1 secretária-administrativa;

01 auxiliar de escritório (já existente);

O1 ofice-boy (já existente);

equipe pedagógica, formada por:

O1 coordenador pedagógico;

01 especialista em EAD - terceirizado;

O1 especialista em teoria educacional - terceirizado;

01 especialista em comunicação - terceirizado;

O1 especialista em multimídia - terceirizado;

08 professores conteudistas, um para cada área de conhecimento específico,

que trabalharão, também, na escolha e produção do material didático;

08 professores-tutores, um para cada disciplina específica, e que farão a ponte

entre o professor especialista e os alunos.
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08 professores especialistas para as aulas presenciais (um para cada

disciplina);

O2 conferencistas para as vídeo-conferências.

102.3 Material didático:

O material didático será composto por múltiplos recursos:

8) material impresso:

Guia didático;

Textos complementares referentes a cada disciplina;

Provas;

Livros-texto;

Material de expediente: fichas de matrícula, fichas de acompanhamento do

aluno (para utilização pela tutoria), guias de recolhimento, circulares,

informativos, e outros.

b) audiovisuais:

C)

Ci)

Transparências para retro proj etor, filmes e multirnídia para as aulas presenciais.

CD-Room:

Para disciplinas específicas - deve ser curto e objetivo; o hipertexto perrnite a

interação do altmo, que pode navegar em qualquer ordem.

correio eletrônico/ intemet:

Importante meio de comunicação entre aluno - tutor - centro associado. Cada

tutor deve ter o seu próprio endereço eletrônico, mas todos devem ser interligados

com as Coordenações.
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O Chat permite o bate-papo entre tutor e vários alunos ao mesmo tempo. É

recurso indispensável.

e) vídeo-conferência:

Confonne já visto, serão realizadas O2 (duas) vídeo-conferências durante o Curso.

Para sua realização, será necessária uma sala equipada com microfone, iluminação

especial, câmeras e equipamentos auxiliares e de transmissão.

Para o desenvolvimento e confecção do material didático, a equipe será

formada pelos seguintes profissionais, já incluídos no item 10.2.22

a) 01 coordenador: o coordenador pedagógico tem também a função de coordenar a

escolha e assessorar a produção do material pedagógico.

b) 01 conteudista para cada disciplina especfiicaz O8 (oito) no total.

c) 01 especialista em teorias educacionais: é ele quem vai estruturar
pedagogicamente a linguagem e metodologia de ensino que vai ser aplicada,

estabelecer o Plano de Avaliação de Desempenho e os resultados obtidos pelos

alunos.

aU OI especialista em desenvolvimento de multimídia (CD-Room), 01 técnico em

desenvolvimento e produção gráfica (material impresso), 01 técnico em vídeo

conjerência: são eles que vão organizar e dar a forma ñnal aos materiais didáticos,

seguindo as orientações dos especialistas.

e) 01 especialista em educação a distância: importante papel no apoio à

coordenação da confecção do material didático, uma vez que tem conhecimento

da linguagem que deve ser empregada no mesmo, que difere muito da habitual.
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ESTIMATIVA DE CUSTOS

ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CEAD
UNICENP

ll.1.1 Pessoal

01 Coordenador Geral ........ ........... R $ 5.000,00 x 12 mesesR$ 60.000,00
01 Secretária ........... ........ R S 1.000,00 x 12 mesesRS 12.000,00
Encargos Sociais: 53% ....... ........... R $ 3.180,00 x 12 mesesR$ 38.160,00

l1.1.2 Equipamentos

02 microcomputadores c/ impressora ........... .......... R $ 6.000,00

1l.1.3 Total despesas implantação CAED ........ ........ R $ 116.160,00
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11.2. ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO "CURSO DE

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO"

11.2.1 Pessoal

08 Conteudistas ............ RS 60,00 x 50h/a ................ Total RS 28.800,00

08 Tutores .................... RS 25,00 x 10h/a x 8 semanas cada

..........Total RS 19.200,00
08 Professores ............. RS 80,00 x 16h/a .................. Total RS 12.288,00

08 Especialistas (terceirizados)

15.000,00/disc. ..............Total RS 120.000,00
01 Coordenador Pedagógico

l.000,00x 12 meses.....Tota1 RS 18.360,00
NOTA: 20% de encargos sociais incidentes sobre as funções de conteudista,
tutor e professor; 53% sobre a função de coordenador. Sobre a função de
especialista não há incidência de encargos sociais, uma vez que é terceirizada.

11.2.2 Material didático

Impressos ................... RS 375,00 x 8 disciplinas .... Total RS 3.000,00

11.2.3 Outras despesas

Passagem, estadia e honorários palestrante

3.000,00x2pessoas.................Tota1 RS 6.000,00

Locação linha Nutron para vide-conferências

600,00x2..............................Total RS 1.200,00
NOTA: para a realização das vídeo-conferências será adquirido, a título de
incorporação ao patrimônio do Grupo Positivo, equipamento marca Sony de
captação de imagens, ao custo de US 25.000, (vinte e cinco mil dólares
americanos).

11.2.4 Total despesas implantação curso-piloto ...._.. ....... R S 208.848,00
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PREVISÃO DE RECEITA

Serão abertas 45 vagas; a estimativa, considerando-se o índice de desistência, é de
que permaneçam em curso 40 alunos. O valor da mensalidade será fixado em R$
330,00.

Receita por aluno/ano ................_........ .......... R $ 3.960,00

Receita de uma turma com 40 alunos ............................................... R$ 158.400,00

Com duas turmas serão cobertas as despesas do investimento, trazendo um retorno
líquido para o UNICENP de .................._............................................... R$ 107.952,00



CRONOGRAMA

Estruturação do Pro] eto ....... ................_............ ........

I Ftmdamentação Teórica (Revisão Bibliográfica) ....... ........

Elaboração e distribuição dos questionários ........ ........

Tabulação e análise dos questionários ..........

Análise dos Dados Obtidos .........

Conclusão ..........

- Revisão e Entrega do Projeto ao NEAD ..........
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05/09/00 a 15/ 10/00

15/10/00 a 15/02/01

1° /1 1/00 a 30/11/00

03/01/01 a 12/04/01

24/01/01 a 24/02/01

..........até 08/05/2001

........até 15/05/2001
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PARTE - PERFIL DO PÚBLICO-ALVO

Qual o seu grau de escolaridade?

a) Médio b) Superior c) Especialização d) Mestrado e) Doutorado

Faixa estária?

a) até 20 anos b) 20 a 24 anos c) 25 a 29 anos d) 30 a 34 anos

e) 35 a 39 anos f) 40 a 49 anos g) 50 anos ou mais

Sexo?

a) masculino b) feminino

Estado Civil?

a) casado(a)/mora junto b) solteiro(a) c) viúvo(a)

d) separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a)

Qual a sua área de atuação neste colégio?

a) Geral b) Ensino Fundamental c) Ensino Médio d) Disciplinar

e) Administrativa Í) Financeira g) Outra

Qual a sua posição na Escola?

a) Coordenador(a) Pedagógico(a) b) Diretor(a) c) Orientador(a)

d) Supervisor(a) e) Professor(a) Í) Secretár¬io(a) g) Outros



58

PARTE - INTERESSE PELA EDUCAÇÃO CONTINUADA

Você já freqüentou ou está freqüentando programas de ensino de curta duração (como
cursos de extensão ou seminário)?

a) não/nunca b) sim

Em caso de resposta añrmativa à perglmta anterior, quantas horas de cursos de curta
duração você freqüentou nos últimos doze meses?

a) até 20 horas b) entre 21 e 50 horas c) entre 51 e 100 horas

d) entre 101 e 200 horas e) mais de 200 horas Í) não fieqüentou

Se você freqüenta, ou freqüentou nos últimos doze meses, curso(s) de curta duração,
quem é (ou foi) o responsável pelo pagamento do(s) curso(s)?

a) você mesmo(a) b) o colégio c) outro órgão/instituição

d) parte você/parte 0 colégio e)não pagou/gratuito Í) outra situação

Caso você não tenha feito outros cursos após o curso médio ou superior, por quais
razões não deu seqüência aos seus estudos?

a) não teve interesse b) condições financeiras c)falta de tempo

d) família/filhos e) não existia oferta de cursos

Você tem interesse ou planos de vir a freqüentar algum curso ou programa de
continuação de estudos ou aperfeiçoamento?

a) sim b) não c) não tem certeza/talvez

Caso a sua resposta para a pergunta anterior tenha sido sim, você planeja fazer isso
daqui a quanto tempo?

a) já está fazendo b) ainda este ano c) nas férias de verão d) no próximo ano

e) depois de 2001 Í) ainda não tem data planejada
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PARTE - CONDIÇÕES PARA ESTUDAR NO SISTEMA DE EAD

Caso o UNICENP (Centro Universitário Positivo), com sede em Curitiba - PR, viesse a
disponibilizar um programa de especialização para diretores e coordenadores de
escolas, com custos, e este pudesse ter a maior parte de sua carga horária a distância,
você diria que:

a) com toda a certeza teria interesse em participar.

b) provavelmente teria interesse em participar.

c) talvez tenha interesse, talvez não.

d) provavelmente não teria interesse em participar.

e) com toda a certeza não teria interesse em participar.

Caso a sua resposta anterior tenha sido afirmativa, quais seriam os melhores dias da
semana para a realização de cursos/programas?

a) segunda a quinta-feira, à noite.

b) segunda a quarta-feira, à noite.

c) terça a quinta-feira, à noite.

d) sexta-feira à noite e sábado pela manhã

e) aos sábados (manhã e tarde).

Í) sexta-feira e sábado, os dois dias inteiros.

g) outras opções.

E qual seria a periodicidade ideal nestes dias, durante o decorrer do curso?

a) todas as semanas.

b) a cada duas semanas.

c) concentrar dois dias inteiros por mês.

d) outras opções.



Com relação ao uso do microcomputador e à informática voce dma que

a) domina bem, tem ótima desenvoltura para trabalhar no micro

b) trabalha relativamente bem no micro, embora não dornine bem o uso dos programas

c) sabe apenas trabalhar com o básico dos programas.

d) Não sabe usar o micro, evita utilizá-lo.

e) Outra situação.

Você tem fácil acesso ao microcomputador?

a) sim. b) não.

Caso tenha acesso, em qual local?

a) em casa. b) no trabalho.

E à Intemet, você tem acesso?

a) sim. b) não.

Onde?

a) em casa. b) no trabalho.

c) outro local

c) outro local



61

PARTE - ÁREAS DE INTERESSE PARA CURSOS DE EXTENSÃO

EM EAD/ TIPOS DE CURSOS

Caso você venha a fazer
está em:

algum curso/programa (ou se já estiver fazendo), seu interesse

a) seminários breves/ poucos dias.

b) cursos de extensão de 01 (um) semestre.

c) cursos de especialização.

d) Mestrado.

e) Doutorado.

Í) não pretende fazer nenhum curso/programa

Quais seriam as suas
especialização?

a) Administração escolar.

b) Marketing escolar.

c) Finanças.

d) Recursos Humanos.

principais áreas de interesse num programa de extensão /

e) Legislação educacional.

Í) Pedagógica

g) Nenhuma

g) Outras.



ANEXO 2 - PESQUISA
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PESQUISA SOBRE ENSINO DE ATUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA - UNICENP

Público Alvo: Quadro diretivo das escolas conveniadas à Rede Positivo.
Universo: 1800 escolas, distribuidas em todo o Território Nacional.
Distribuição: 05 questionários por escola.
Total: 9000 questionários.
Total de questionários respondidos: 1256.
Percentual de questionários respondidos, sobre o universo total de 9000: 13,96%.
Inicio da tabulação de dados: 03/01/2001.
Término da tabulação de dados: 12/04/2001.
Este plano comporta 21 análises, em 21 tabelas, por amostra total, com cruzamento por área de
atuação.

Demonstrativo do retorno de questionários por estado, em números absolutos e percentuais:

ç Estado N° Devoluções Freqüência ii
Não respondidos ç ç ç 09 ç 0,72%ç ,AC 1 10 0,80% ç çAL 15 1,19%AM 10 0,80%AP 02 0,l6%,BA 87 6,93%CE 16 1,27%,DF ç 07 0,56%ES 38 3,03%GO ç 60, 4,78%MA 24 ç 1,91%MG 98 7,80%MS 48 3,82%MT 43 3,42%PA 33 2,63% çç PB 06 0,48% ç 7PE 32 2,55%Pl 05 ç 0,40%PR 7 164 13,06%RJ 95 7,56%RN 21 1,67%RO 14 1,11%RS 35 2,79%SC ç 85 ç ç 6,77% 7SE 06, 0,48%_ SP 286 22,77%TO ç 07 0,56%Total Obs. 1256 100%

NOTA: as tabulações foram realizadas através do sofiware "Sphinx", que faz a leitura em
números absolutos de respostas e seus respectivos percentuais, considerados sobre o
universo total dos questionários respondidos (1256 questionários = 100%). Como
algumas perguntas permitiam mais de uma resposta, em muitas situações o número
de citações é maior que o número de questionários. O programa utilizado para a
tabulação permite, ainda, que sejam realizados diversos cruzamentos entre as
informações.
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