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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA NA UNIFESP: O CAMINHO PARA A 

INOVAÇÃO  
 

Resumo 

 

Esta tese visa dialogar sobre o processo de institucionalização da Educação 

a Distância (EaD) na UNIFESP a fim de fortalecer e ampliar as estruturas e os 

recursos físicos, tecnológicos e humanos que dão sustentabilidade à EaD; 

produzir condições para a integração, valorização e formação docente;  melhoria 

dos processos de gestão;  maior articulação para o fomento às pesquisas em EaD 

e inovações tecnológicas; e proporcionar reflexões para a melhoria dos processos 

de avaliação na nossa instituição. Compreendemos que a EaD, por seu caráter de 

democratização do ensino, é um caminho para a transformação social, científica 

e econômica do país, e seu processo de institucionalização na UNIFESP deve ser 

instaurado visando o crescimento organizado e a disseminação de uma educação 

mais ampla e de qualidade. 

 

1- Introdução 

 

A EAD na UNIFESP partiu de iniciativas relacionadas ao uso de tecnologias 

de informática como apoio à área administrativa, assistência e ensino ocorridos 

na Escola Paulista de Medicina na década de 1980.  Atualmente, além de apoiar o 

ensino presencial e cursos próprios por meio da UNIFESP Virtual, participa de 

projetos do governo federal como incremento à educação e promoção da 

formação ao longo da vida, cujos financiadores são: 
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● CAPES para a UAB (Universidade Aberta do Brasil);  

● MINISTÉRIO DA SAÚDE para a UNA-SUS ; 

● SECADI  para o COMFOR; 

● MINISTÉRIO DA JUSTIÇA para o SENAD . 

 

Todos os cursos ofertados são inteiramente gratuitos e a modalidade de 

EaD é o que permite o acesso a eles com aproximadamente 36.000 (trinta e seis 

mil) alunos atendidos.  

A EaD potencializa o desenvolvimento dos três grandes pilares da 

universidade (Pesquisa, Ensino e Extensão). Defendemos a sua institucionalização 

na UNIFESP a fim de complementar propostas de mudanças institucionais que 

permitam ampliar esse formato educacional, e atender as crescentes demandas 

sociais de ensino.  

 

2.  Propostas de Mudança 

 

2.1   No âmbito da docência em EaD na UNIFESP  

 

Para a UNIFESP se fortalecer, nos próximos 20 anos, nessa modalidade é 

importante criar condições para a progressão dos docentes e pesquisadores 

envolvidos a partir das seguintes ações: 

 

1. Incluir, junto à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD),  

atribuições que permitam a progressão dos docentes e pesquisadores 

envolvidos em seus projetos em EaD; 

2. Computar as atividades docentes e administrativas ligadas à EaD da 

UNIFESP nos sistemas geradores de “pasta verde”; 

3. Alocar em carga horária de ensino as aulas no âmbito da EaD; 

4. Modificar o atual sistema de progressão docente, no qual são computados, 

exclusivamente, atividades de docência e pesquisa que gerem um extrato 

do número de horas, atribuídas pela própria Intranet da UNIFESP; 
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5. Ampliar, para a pontuação de artigos, o rol de revistas especializadas, 

indexadas em sistemas de validação, para além do campo das ciências 

médicas e biológicas (LILACS, ISI e MEDLINE), incluindo revistas Qualis em 

diversos campos inerentes à EaD, tais como os da Educação, Tecnologia da 

informação e comunicação, multidisciplinares; 

6. Modificar a prerrogativa da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

(CPPD) da UNIFESP para a progressão horizontal dos docentes, incluindo 

nas publicações indexadas notações que acompanhem o caráter múltiplo 

do campo da EaD. 

 

No que tange às oportunidades de expansão da EaD, é necessário uma 

discussão nas diversas esferas institucionais para atender às demandas e 

diligências do efetivo credenciamento da UNIFESP para cursos a distância, que 

pressupõe também iniciar a oferta de graduação na modalidade EaD, debatendo 

sobre os formatos pretendidos e como articulá-los: 

 

1. Disciplinas presenciais que utilizam o Moodle como apoio; 

2. Disciplinas presenciais que atendem aos 20% previstos a distância; 

3. Disciplinas totalmente a distância que equivalem a 20% das oferecidas no 

curso presencial; 

4. Cursos a distância de pós-graduação e extensão; 

5. Cursos a distância de graduação; 

6. Cursos demandados pelas pró-reitorias para os funcionários; 

7. Cursos livres e disponibilização de recursos educacionais abertos. 

 

 

2.2 - No âmbito da Formação Docente 

 

A concepção de docência será tratada neste material como categoria 

profissional, na qual estão integradas diferentes características que constituem 

um perfil docente (Fig. 1): 
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Fig.1 - Características da docência 

  

Devido a essa configuração, é condição indispensável que novos 

conhecimentos sejam incorporados ao seu processo formativo, sendo de relevada 

importância: 

 

1. Implementar políticas de formação docente para atuarem em EaD; 

2. Viabilizar ações de capacitação específicas para professores que 

trabalharão em projetos desta modalidade; 

3. Institucionalizar a participação docente em projetos de educação a 

distância. 

 

2.3  No âmbito da Pesquisa 

 

A Pesquisa em EaD pode contemplar uma diversidade de questões 

educacionais, então propomos: 
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1. Criar plataformas adaptativas, que utilizam os dados de interação para 

criar perfis diferentes de usuários e adaptar o material didático a partir 

desses perfis. 

2. Desenvolver ferramentas e metodologias que ajudem a minerar, visualizar 

e organizar dados. 

3. Desenvolver tecnologias assistivas que ampliam o acesso às pessoas com 

necessidades especiais.  

 

Essas ações apontam para uma maior colaboração dos diversos setores da 

sociedade, atendendo a política de inovação brasileira que se apóia na tríplice 

hélice: universidade, governo e setor produtivo. Assim, é preciso: 

 

1. Desenvolver mecanismos de diálogo e colaboração com esses diversos 

setores; 

2. Formar recursos humanos com habilidades estratégicas para participar e 

gerenciar esses processos colaborativos; 

 

Para uma EaD embasada e fortalecida pela pesquisa é preciso considerar 

também: 

 

1. Ampliar a participação da EaD não apenas na Extensão, mas também na 

graduação e da Pós-graduação; 

2. Criar uma rede de pesquisa e divulgação para mapear os projetos que 

trabalham com EaD nos diversos departamentos; 

3. Promover projetos interunidades, e até interinstuições, inclusive 

internacionais, para que se forme uma rede de pesquisadores sobre a 

temática;  

4. Aproveitar melhor seus cursos e os polos que os oferecem como espaços de 

pesquisa e inovação; 

5. Discutir as questões ligadas à Ética na pesquisa em EaD. Os formulários da 

comissão de ética não contemplam as especificidades desse tipo de 
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pesquisa e precisamos avançar mais nessa discussão da autoria e da 

propriedade intelectual; 

6. Criar uma política de licenciamento dos materiais que são produzidos 

pelos professores com a ajuda da equipe multidisciplinar; 

7. Criar repositórios de materiais para tornar mais eficiente a produção de 

cursos, otimizando a produção e compartilhamento de materiais, por 

outros professores da instituição como por alunos e profissionais de outras 

instituições. 

8. Discutir formas  de licenças autorais que deixem claras as permissões de 

utilização, compartilhamento e reutilização.   

 

2.4 - No âmbito da Gestão 

 

A UNIFESP revela diversas ações diferenciadas e concomitantes em EaD. 

Isto ocorre em função de suas origens e práticas. 

Este legado indica uma organização em células  (Fig. 2), em que a EaD tem 

um caráter autônomo e imbricado pela articulação com projetos externos.  
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Fig. 2 -  Organização atual - EAD na UNIFESP 

 

 

Para possibilitar que esta condição colabore para pensar o sistema, 

constituir gestões colaborativas, responsabilidades e papéis,  é preciso:   

  

1. Institucionalizar a SEAD (Secretaria de Educação a Distância da UNIFESP); 

2. Reter pela Procuradoria Institucional as responsabilidades pelo 

credenciamento institucional e cursos na UNIFESP; 

3. Estabelecer responsabilidades institucionais sobre o recredenciamento 

institucional e de cursos em EaD; 

4. Alterar os regimentos discente e docente para que contemplem a EaD; 

5. Gerir e fomentar a ação docente e pesquisa; 

6. Gerir e fomentar a tutoria; 
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7. Incluir a EaD no âmbito de departamento de pesquisa; 

8. Fomentar as publicações - participação de representante EaD no corpo 

editorial da Editora da Universidade e decisão conjunta de como 

estabelecer o acesso ao ISBN para obras geradas no âmbito dos cursos EaD 

e pelos seus docentes. 

9.  Ampliar os quadros técnicos e de docentes para dar sustentabilidade aos 

cursos ofertados. 

10. Criar estrutura tecnológica educacional, por meio de:  

● Servidor dedicado para os cursos, as sistemáticas de EaD e seus 

registros; 

● Comunicação, compartilhamento de informação, instalação de 

comunidade de boas práticas – com acesso inclusive pelos 

coordenadores de polos de apoio presencial; 

● Repositório de Recursos Educacionais, tutoriais e materiais de 

suporte aos cursos (máscaras de provas, orientações para 

coordenadores de curso, professores conteudistas, tutores e etc.) 

 

2.5.  No âmbito da Avaliação 

 

A avaliação em suas diversas dimensões nos baliza para novas conjunturas, 

e proposições assim como nos dá parâmetros para políticas institucionais e 

elementos para reflexões e pesquisa. Torná-los acessíveis e transparentes é uma 

prerrogativa da instituição e nesse sentido incentivamos:  

  

1. Avaliação Institucional (Comissão Própria de Avaliação - CPA): 

2. Criação de Setorial de EaD na CPA - Comissão Própria de Avaliação; 

3. Criação de instrumentos pautados pela comissão de Ética para a coleta e 

utilização de dados; 

4. Incentivo e reconhecimento de pesquisas que englobam tecnologias, 

processos e análises de dados avaliativos; 

5. Formação docente para processos avaliativos. 
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3. Participantes que assinam esta tese 

 

NOME SIAP/MATRÍCULA RF 

1. ADALBERTO SIMÕES MANIA 27628562 117521 

2. CARLA M.F. RIMKUS 16840530 5018478-0/0001 

3. CÍCERO INÁCIO DA SILVA 17718852 917822-8/0001 

4. CLAUDIA GALINDO NOVOA BARSOTTINI 22676771 0916807-5/0002 

5. DAIANA RODRIGUES DA SILVA 19925936 0117787-7/0001 

6. DENISE STRINGHINI 205244699 918096 

7. EDNA MARTINS 18226392 0917003/002 

8. FELIPE MANCINI 1675803 0917818-9/0001 

9. FLAMINIO DE O. RANGEL 18229103 0917064-9/0002 

10. GABRIELA DE BRELÀZ 29597052 0917980-8/0002 

11. HELOISA CANDIA HOLLNAGEL 20382991 917880 

12. IRANÍ FERREIRA DA SILVA GERAB 15232324 915504/0004 

13. IVAN TORRES PISA 15371031 0915623-7/0004 

14. IZABEL PATRÍCIA MEISTER 21313438 0918516-8/0002 

15. JEAN CARLA VIEIRA MOURA 15657236 0116074-6/0003 

16. JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA 11232821 0916590-0/0002 

17. KARIN ARGENTI SIMON 15554682 0915976-4/0001 

18. LAIS HELENA RAMOS 11384286 06161708/0002 

19. LUCIANO GAMEZ 20010211 09178287/0001 

20. MARCELO DE PAIVA GUIMARÃES 17550072 0917416-3/0001 

21. MARIA CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO 14601539 0915871-6/0001 

22. MARIA ELISABETE SALVADOR GRAZIOSI 19346839 0917594-0/0003 

23. MARLENE SAKUMOTO AKIYAMA 11363041 0108809-6/0004 
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24. MAYKON ANDERSON PIRES DE NOVAIS 7242350 42350 

25. NAYARA DE PAULA FALEIROS 20553273 118143 

26. NILTON GOMES FURTADO 15484579 0115792-0/0003 

27. NORBERTO LOBO   11390031 22053084 

28. PAOLA ZUCCHI 14363964 114046 

29. PAULA CAROLEI 21300808 0918509-4/0002 

30. PAULO BANDIERA PAIVA 15370484 0915616 

31. RICARDO HIRATA IKEDA 15176106 917202 

32. RITA MARIA LINO TARCIA 16596338 0916382-3/0001 

33. ROSARIO S. GENTA LUGLI 15526178 915916 

34. SANDRO LUIS DA SILVA 27170914 09178334/0002 

35. SONIA MARIA OLIVEIRA DE BARROS 11376356 0205428-9/0003 

36. VALÉRIA SPERDUTI LIMA 15504570 0917227-5/0001 

37. VERA LUCIA ALMEIDA DA CUNHA 11608656 2202109-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


