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Glossário

Aperfeiçoamento Curso livre que visa tornar mais completo o conhecimento do educando.

Atualização
Curso livre que visa colocar o educando em contato com os últimos conhecimentos 
produzidos numa determinada área.

Bacharelado
Grau acadêmico de nível universitário, cujos cursos preparam o educando para atuar no 
mercado de trabalho em geral.

Curso autorizado/reconhecido

Curso oferecido por instituição credenciada e que necessita de autorização ou 
reconhecimento de órgão normativo municipal, estadual ou federal para ser 
disponibilizado a um público interessado. Neste documento, esses cursos serão 
identificados apenas como “autorizados”, isto é, esse termo indicará também os 
cursos reconhecidos.

Curso corporativo
Curso oferecido por uma instituição ou empresa exclusivamente para seus funcionários, 
clientes ou fornecedores.

Curso EAD
Todo curso completo ou parcialmente oferecido na modalidade a distância (semipresencial, 
blended ou híbrido).

Curso livre
Curso que não precisa de autorização de órgão normativo para ser oferecido ao público 
interessado. Neste levantamento, um curso de extensão é considerado livre.

Disciplina a distância
Disciplina de um curso presencial autorizado/reconhecido que deve ser realizada pelos 
alunos na modalidade a distância.

EAD

Sigla de educação a distância, aqui entendida como a modalidade educacional em que 
as atividades de ensino-aprendizagem são desenvolvidas majoritariamente (e, em bom 
número de casos, exclusivamente) sem que alunos e professores estejam presentes no 
mesmo lugar, na mesma hora. (Site ABED)

Extensão universitária
Curso livre com pequena carga horária que se destina a complementar conhecimentos 
em áreas específicas. Não deve ser confundido com as atividades de extensão, que são 
um dever constitucional das universidades.

Iniciação profissional
Formação de curta duração destinada a proporcionar conhecimentos técnicos 
elementares que permitam ao educando ter acesso a uma profissão de carácter 
essencialmente prático.

Instituição formadora Instituição formal ou não formal que oferece cursos para o público interessado.

Instituição fornecedora
Instituição ou empresa que atua no âmbito da EAD prestando serviços ou desenvolvendo 
produtos que envolvam essa modalidade educacional. Em termos simples, trata-se de 
empresa/instituição que trabalha com EAD mas não tem alunos.

Instituição privada
Instituição mantida e administrada por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado, podendo ou não visar lucro.
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Instituição pública
Instituição mantida e administrada pelo poder público (pode ser de nível federal, estadual 
ou municipal).

Licenciatura
Grau acadêmico de nível universitário, cujos cursos preparam o educando para atuar no 
mercado com o objetivo de ensinar, ou seja, o aluno recebe formação para atuar como 
docente, professor.

Porte da empresa

Neste documento, é a classificação dada pelo SEBRAE a uma empresa industrial, 
comercial ou de serviços, segundo o número de funcionários que a compõem.
Microempresa: indústria – até 19 funcionários; comércio e serviços – até 9 funcionários.
Pequena empresa: indústria – entre 20 e 99 funcionários; comércio e serviços – entre 
10 e 49 funcionários.
Média empresa: indústria – entre 100 e 499 funcionários; comércio e serviços – entre 
50 e 99 funcionários.
Grande empresa: indústria – acima de 500 funcionários; comércio e serviços – acima 
de 100 funcionários.

Professores independentes

Profissionais que não têm nenhum vínculo empregatício com instituições educacionais, 
seja como celetistas, seja como autônomos. São, portanto, considerados professores 
independentes, educadores que desenvolvem e implantam cursos a distância de forma 
independente de qualquer instituição educacional.

SNA
Sigla de Serviço Nacional de Aprendizagem, também conhecido popularmente como 
Sistema S (inclui instituições como o SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAT, 
SENAR, entre outros).

Treinamento comportamental ou em 
habilidades sociais

Curso livre que visa o desenvolvimento de aspectos comportamentais como liderança, 
trabalho em equipe etc.

Treinamento operacional
Curso livre com mais de 10 horas de duração voltado para o desenvolvimento de 
habilidades e que busca resolver um problema específico de produção ou de processo de 
trabalho (preenchimento de formulários, softwares novos etc.).



Apresentação

Ao publicar os resultados deste quinto levantamento 
de dados estatísticos da realização de programas de 
aprendizagem a distância no Brasil, a ABED se sente 
(controladamente) orgulhosa da sua contribuição para 
um conhecimento mais detalhado sobre a EAD para 
a comunidade de interessados dentro e fora do país. 
Com o uso cada vez mais frequente das expressões “big 
data” e “analíticas de aprendizagem”, é quase obriga-
tório que qualquer organização se esforce para revelar 
aos públicos internos e externos, com transparência, 
os números e as configurações que estes assumem 
nas áreas sob sua responsabilidade. E aqui estamos 
de novo, divulgando as informações coletadas pela 
nossa equipe de pesquisa.

Seria ótimo poder dizer que temos respostas de 
100% das instituições às quais mandamos questio-
nários, mas isso ainda não é possível. O desaponta-
mento é grande quando a não resposta provém de uma 
organização com presença significativa no cenário 
nacional; mas é duplamente triste quando se trata de 
uma entidade mantida por recursos públicos (cujos 
contribuintes têm o direito de saber como andam as 
atividades nas instituições que se mantêm por meio 
de tais fontes). É impossível determinar, pelos núme-
ros apresentados, exatamente quais são as entidades 
incluídas (ou excluídas) nos dados agrupados. Assim, 
a desculpa de “sigilo institucional”, para justificar por 
que não se respondeu ao questionário, é insincera. Da 
mesma forma, os colegas da comunidade de profissio-
nais da EAD no Brasil devem dar um abraço fraternal 

nos pares cujas instituições estão listadas entre os 
respondentes do questionário.

Os dados aqui apresentados demonstram que a 
EAD brasileira continua crescendo e que, por sua vez, 
confirma a adoção plena, por parte de nossos cidadãos, 
dessa modalidade de aprendizagem que nada tem 
de fácil. Nossos dados entram num detalhamento 
impressionante quando comparados com outras fontes 
de informação, públicas e privadas. A ABED sempre 
está à disposição de membros da comunidade de EAD 
para encontrar formas de colaboração em geral, mas 
especialmente no aperfeiçoamento dessa publicação.

Por fim, reconheço e sou grato, em nome de todos 
os associados da ABED, por tudo que se consolidou: o 
grandioso e competente trabalho da equipe de elabora-
ção do Censo EAD.BR 2012, a confiança demonstrada 
pelos respondentes ao questionário, o apoio dado pelas 
empresas e outras instituições cujos anúncios viabi-
lizaram a publicação, e à Editora do Grupo Uninter, 
pela excelente impressão desse volume.

Fredric M. Litto
Presidente, ABED





Sumário executivo

Informações gerais

O Censo EAD.BR 2012 objetiva tornar disponíveis 
informações quantitativas e qualitativas sobre as ações 
desenvolvidas no Brasil no âmbito da Educação a dis-
tância (EAD) e abrange todos os níveis educacionais 
do sistema formal de ensino e diversas iniciativas de 
ensino não formal. O processo de coleta de dados para 
compor o Censo 2012 procurou envolver o universo 
das instituições educacionais, das empresas fornece-
doras de produtos e serviços e dos profissionais que 
desenvolveram atividades direta ou indiretamente 
ligadas à EAD no país no ano de 2012. No entanto, os 
dados de 2012 se referem a uma amostra disponível 
(portanto não probabilística) composta por 252 ins-
tituições/empresas e 32 professores independentes.

A participação no censo da ABED é uma atitude 
colaborativa e voluntária de cada instituição que 
desenvolve ações de EAD. Foram convidados todos 
os associados da ABED, 1.200 instituições privadas, 
públicas, ONGs, SNAs, entre outras desenvolvedoras 
de EAD no Brasil, associadas ou não à ABED. No anexo 
desta publicação, encontra-se a lista dos participantes 
do Censo 2012.

A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de 
três questionários: um específico para as instituições 
formadoras, outro para fornecedores de produtos 

e serviços de EAD e um terceiro para professores 
independentes. As respostas registradas em todos 
os questionários enviados à ABED foram analisa-
das cuidadosamente para garantir a consistência e 
congruência das respostas. Os problemas detectados 
foram apontados e devolvidos às instituições com 
solicitação de correção.

Para facilitar a análise de tendências, foram reali-
zados cruzamentos de variáveis disponíveis em tabelas 
e em gráficos, com o objetivo de obter maior clareza 
das informações apresentadas. Além das análises qua-
litativas e quantitativas dos dados coletados, tabelas 
simples que contêm estatísticas referentes às questões 
estão disponíveis nos anexos desta publicação.

Base de dados

O Censo EAD.BR 2012 contou com 284 respondentes, 
sendo 231 instituições formadoras (29% a mais que em 
2011), 21 fornecedores de produtos e serviços de EAD 
(23,5% a mais que 2011) e 32 professores independentes 
(9% a mais que em 2011). Das instituições respondentes 
em 2012, aproximadamente a metade já respondeu a 
um ou mais dos censos ABED nos últimos três anos.



20

Dos respondentes do censo ABED 2012, 83,4% 
são instituições formadoras, 8,3% são instituições ao 
mesmo tempo formadoras e prestadoras de serviços 
em EAD e 8,3% não desenvolvem cursos, sendo apenas 
fornecedoras de produtos e serviços.

A maior parte das instituições respondentes é das 
Regiões Sudeste (46,4%) e Sul (20,6%), mas há repre-
sentação em todas as regiões do Brasil, com destaque 
à Região Norte, que tem aumentado a sua participação 
nos últimos 3 anos (7% do total em 2012).

A maior parte das instituições oferece cursos auto-
rizados (62%). Destas, 43,6% desenvolvem apenas cur-
sos autorizados, 36,5% oferecem cursos autorizados e 
livres e os 19,9% restantes conjugam o oferecimento de 
cursos autorizados, livres, corporativos e de produtos 
e serviços. das respondentes, a maioria é de grande 
porte (62,7%) e localiza-se nas Regiões Sudeste e Sul. 
A participação das pequenas e médias empresas res-
pondentes aumentou em torno de 10% no censo de 
2012 em comparação a 2011. Uma parte significativa 
das instituições se dedica (38%) ao ensino formal de 
nível superior, envolvendo universidades, faculdades, 
centros e institutos universitários.

Os cursos corporativos e produtos e serviços de 
EAD não foram o foco das respostas em 2012 e indicam 
que os cursos autorizados e livres são considerados as 
ofertas mais importantes nesse universo.

Em 2012, a amostra das instituições formadoras 
respondentes é composta por 231 instituições, das 
quais 16,2% são instituições públicas federais e 7,1% 
instituições públicas estaduais. A maior parcela dos 
respondentes é de instituições privadas com fins 
lucrativos ou não lucrativos (44,8%). O sistema “S” 
(Serviço Nacional de Aprendizagem) correspondeu 
a 10,3% dos respondentes. As instituições que não 
são exclusivamente de caráter educacional compõem 
11,5% da amostra.

Em relação à oferta institucional, a maioria das 
instituições formadoras desenvolve cursos presenciais, 
a distância e semipresenciais (60%), com estrutura 
centralizada (58%). As instituições formadoras que 
desenvolvem apenas cursos a distância correspondem 
a 18,6% do total. A experiência de EAD, em grande 
parte das instituições formadoras respondentes, é 
significativa (mais de 70%) – entre 5 e 10 anos.

Pode-se traçar o seguinte perfil das instituições 
respondentes do Censo EAD.BR 2012: são de grande 
porte; desenvolvem basicamente cursos autorizados; 

localizam-se, de forma mais concentrada, nas Regiões 
Sul e Sudeste; dedicam-se ao ensino formal de nível 
superior. Essa tendência tem se mantido nos últimos 
anos.

EAD no Brasil em 2012

Cursos autorizados e livres e disciplinas de Cursos autorizados e livres e disciplinas de 
cursos autorizadoscursos autorizados

O total de cursos ofertados em 2012 pelas institui-
ções respondentes foi 9.376, sendo 1.856 (19,8%) cursos 
autorizados/reconhecidos e 7.520 (80,2%) cursos livres. 
Além disso, foram indicadas 6.500 disciplinas na 
modalidade EAD oferecidas em cursos presenciais 
autorizados/reconhecidos.

Observa-se em 2012, em relação a 2011, um aumento 
significativo de cursos livres (42,3%) e uma diminuição 
dos cursos autorizados (queda de 53,2%). Contudo, é 
preciso levar em conta que, em 2012, foram investi-
gados, além dos cursos, as disciplinas na modalidade 
EAD, que contam com o número de 6.500 e estão 
associadas aos cursos presenciais autorizados. Esse 
dado indica que, embora o número de cursos autori-
zados em 2012 seja menor, o número de disciplinas 
na modalidade em EAD em cursos presenciais auto-
rizados é significativo.

A maior concentração de cursos autorizados/reco-
nhecidos é no nível superior de pós-graduação (53%), 
em especial no latu sensu de especialização (44%), e de 
graduação (26% do total), sendo a maioria dos cursos 
concentrada em licenciatura (50%).

Grande parte dos cursos reconhecidos/autorizados 
(49%) e livres (62%) são de instituições que se localizam 
na Região Sudeste. As instituições da Região Sul (31%) 
encontram-se em segundo lugar na oferta de cursos 
reconhecidos/autorizados, assim como acontece na 
Região Centro-Oeste com relação à oferta de cursos 
livres (16%).

A maioria dos cursos EAD autorizados e livres é 
de instituições privadas (63%), sendo que 81% destas 
possuem fins lucrativos e 19% não. A maior parcela 
está localizada na Região Sudeste (59,4%) e pertence 
a grandes empresas (46,2%), sendo ofertados por ins-
tituições que desenvolvem concomitantemente cursos 
presenciais, a distância e semipresenciais (48,6%). 
Embora a maioria dos cursos autorizados seja de nível 
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superior, destaca-se o número de cursos de nível médio 
profissionalizantes (32%).

Das 6.500 disciplinas em EAD de cursos presen-
ciais autorizados, 81% são desenvolvidas por institui-
ções privadas das Regiões Sudeste e Sul e são do nível 
superior de graduação, atendendo, em sua maioria, ao 
limite de 20% da carga horária dos cursos presenciais, 
disciplinas de dependência e de cursos de licenciatura.

Os cursos livres são, em grande parte (39%), desen-
volvidos por grandes empresas. No entanto, as micro, 
pequenas, médias empresas possuem oferta significa-
tiva, com 12%, 33% e 16%, respectivamente. Além disso, 
embora ofertados pela maioria das instituições com 
diversas modalidades de ensino, também o são por 
instituições que se especializaram exclusivamente em 
cursos a distância (44%).

A área de conhecimento de maior concentração dos 
cursos autorizados/reconhecidos, cursos livres e das 
disciplinas na modalidade EAD é a área de Ciências 
Sociais, seguida pela de Educação.

Matrículas e conclusões

O total de matrículas matrículas é de 5.772.466, sendo 5,8% nas 
disciplinas de EAD dos cursos presenciais autorizados 
(336.223), 19,8% dos cursos autorizados (1.141.260) e 
74,4% dos cursos livres (4.294.982). Em 2012, em relação 
a 2011, houve um aumento de 52,5% das matrículas na 
modalidade EAD.

O número total de conclusõesconclusões é de 1.589.374, sendo 
2,5% nas disciplinas de EAD dos cursos presenciais 
autorizados (41.149), 7,6% dos autorizados (122.092) e 
89,7% dos livres (1.426.133).

É fundamental que não seja calculada a evasão de 
alunos comparando-se, neste documento, o número de 
matrículas e o de conclusões.  Isso se deve ao fato de não 
ser possível identificar quantas matrículas se referem 
a cursos ou disciplinas iniciados e concluídos em 2012.

As matrículas de cursos livres e autorizados estão 
mais concentradas em empresas privadas de grande 
porte com fins lucrativos (56%) e que oferecem todas 
as modalidades de ensino (75%). As matrículas em 
cursos livres, contudo, têm oferta significativa (nas 
pequenas, média e microempresas – 18,3%) e os cur-
sos são desenvolvidos por empresas que têm apenas 
cursos a distância (18%). A maior parte das ofertas 

dos cursos autorizados encontra-se na Região Sudeste 
(37%) e dos cursos livres na Região Centro-Oeste (58%).

Uma hipótese que se pode levantar em relação às 
ofertas significativas de cursos livres por instituições 
de menor porte e que desenvolvem apenas cursos a 
distância é o fato de que a maioria dos cursos livres 
não necessita de autorização para seu funcionamento, 
permitindo a empresas de menor porte, especializadas 
em EAD, que realizem o seu desenvolvimento.

Em relação ao nível escolar, as matrículas dos cursos 
autorizados foram realizadas, na sua maioria, em cursos 
profissionalizantes de nível médio (31,1%); no nível supe-
rior, correspondem a 62% das matrículas, sendo grande 
parte desse nível em licenciatura (30,8%), em cursos 
tecnológicos (26%) e em bacharelado (25%). Nos últimos 
dois anos, houve o aumento das matrículas nos cursos 
tecnológicos de nível superior e, em 2012, o aumento 
das matrículas em cursos técnicos profissionalizantes.

As conclusões nos cursos autorizados/reconhecidos 
estão mais concentradas no nível superior (78,2%); destes, 
a maioria é de graduação (62%), sendo 42,3% das conclu-
sões em cursos tecnológicos e 42,1% em licenciatura ; na 
pós-graduação, a concentração está em especialização 
(87%). Em 2012, não houve conclusões significativas nos 
cursos técnicos profissionalizantes, talvez em virtude 
da maior duração dos cursos, que costumam superar 
um ano de duração, e, embora tenham aumentado o 
número de matrículas, ainda não se tem informações 
significativas no número de conclusões.

Nos cursos livres, em 20122012,, a maioria das 
matrículas foi realizada em cursos de extensão uni-
versitária (54%) e de iniciação profissional (17%). Em 
relação às conclusões, nos cursos livres, a maior parte 
concentrou-se em iniciação profissional (39,8%) e aper-
feiçoamento (23,7%). A maior parte das conclusões em 
cursos corporativos está associada a cursos para trei-
namento em habilidades sociais e comportamentais.

Em relação às disciplinas de EAD de cursos pre-
senciais autorizados, a maioria das matrículas e con-
clusões ficou no nível superior em disciplinas que 
atendem à legislação referente aos 20% dos cursos 
presenciais (66,77%) e em disciplinas de bacharelado 
e licenciatura e em dependência (16,2%). As conclu-
sões em disciplinas de dependência foram apenas em 
número de 37 (0,08%).

As áreas de conhecimento de concentração das 
matrículas e conclusões dos cursos autorizados, livres e 
de disciplinas em EAD de cursos presenciais autorizados 
foram as de Ciências Sociais e de Ciências Humanas, 
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embora grande parte dos respondentes não tenha 
distribuído as matrículas pelas áreas de conhecimento.

Evolução das matrículasEvolução das matrículas

A maioria das respostas sobre a evolução das matrículas 
em cursos autorizados e livres indicou que as inscrições 
aumentaram em 2012 em comparação a 2011 e que deve-
rão aumentar em 2013. A frequência maior em relação 
à perspectiva de aumento se deu em matrículas em 
cursos autorizados e livres não corporativos.

EvasãoEvasão

A evasão em 2012 foi menor que em 2011, correspon-
dendo a 3% nas disciplinas de EAD em cursos pre-
senciais autorizados e corporativos e a até 11,74% nos 
cursos autorizados.

As principais causas apontadas para a evasão 
foram: falta de tempo para o estudo e para participar 
do curso (23,4%), falta de adaptação à metodologia 
(18,3%) e aumento de trabalho (15%).

Perfil dos alunosPerfil dos alunos

Os alunos de EAD, segundo os respondentes, são, na 
maioria, integrantes do sexo feminino (51%), com idade 
de 18 a 30 anos (50%), que estudam e trabalham (85%). 
A exceção em relação à predominância do sexo são os 
cursos corporativos, em que o público masculino continua 
maior (52%). Houve a mesma tendência de 2011, contudo, 
com leve queda em relação à maioria do sexo feminino.

InvestimentosInvestimentos

Das instituições que forneceram informações sobre 
investimentos, uma grande parte (66% em média, 
considerando os diferentes tipos de cursos) informou 
aumento de investimentos em 2012 em relação a 2011 
e previu aumento para 2013.

Em 2012, o perfil dos investimentos por ordem de 
frequência indicou que a maior concentração se deu 
na produção de novos cursos ou módulos (31% em 
média, considerando os diferentes tipos de cursos), 
na capacitação de pessoal (18,5%), nas tecnologias 
de inovação (24%), na contratação de pessoal (17,4%), 
na logística (7,5%) e, por último, em vendas e marke-
ting. Em relação a 2011, a contratação de pessoal era 
a segunda prioridade da lista e, em 2012, deu lugar à 
capacitação de pessoal.

Em relação a 2013, os respondentes esperam o 
investimento em produção de cursos/módulos, tecno-
logia e inovação, capacitação, contratação, vendas e 
marketing e, por último, logística e infraestrutura.

ObstáculosObstáculos

Em 2012, independentemente do tipo de curso desen-
volvido, os maiores obstáculos foram: a evasão dos alu-
nos (14% das indicações), os desafios organizacionais 
de uma instituição presencial que passa oferecer EAD 
(12% das indicações) e os custos de produção (11% das 
indicações), além da resistência de educandos e edu-
cadores à EAD (aproximadamente 9% das indicações).

Metodologia

Todos os anos, a ABED seleciona uma variável de 
estudo na modalidade EAD. Em 2012, a variável esco-
lhida foi a metodologia dos cursos de EAD metodologia dos cursos de EAD.

Em relação à metodologia, houve, em 2012, grande 
coincidência na frequência das respostas apresenta-
das pelas instituições formadoras, pelos fornecedores 
e pelos professores independentes. Utilizando-se a 
maior frequência de respostas nas alternativas das 
questões, é possível resumir a metodologia usada para usada para 
a maioria dos cursosa maioria dos cursos ofertados pelas instituições e 
pelos professores independentes da seguinte maneira:
•	 Os cursos/disciplinas preveem a interação entre 

educador e educando e educando/educando na 
sua execução (68,4% das indicações) e são reali-
zados via on-line (81%). Conta com a formação de 
turmas (78%), criando-se mais de uma turma por 
semestre (56%).

•	 Os cursos/disciplinas são elaborados por uma equipe 
de EAD em parceria com especialistas de conteúdo 
(64%) e são testados em aplicação experimental em 
cursos pilotos (50%). A duração dos cursos é esti-
mada com base nos cursos presenciais (36%).

•	 A interface de navegação é mista (60%), parte padro-
nizada e parte variavel em função do conteúdo.

•	 Os pressupostos da aprendizagem na elaboração 
dos cursos levam em conta que o processo envolve 
a reorganização do conteúdo pela atividade mental 
do educando, de suas capacidades cognitivas bási-
cas, por meio de seus conhecimentos prévios, seus 
diferentes estilos e suas estratégias, suas motiva-
ções, suas metas e seus interesses (72% em média 
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uninter.com
0800 702 0500

O Grupo UNINTER oferece cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e a 
distância, além de curso de extensão, capacitação profissional personalizada, livros e 
material didático. É conhecimento democratizado para a formação do Brasil.

GRUPO UNINTER.
Educação inovadora para o Brasil do futuro.

[1] Conforme Portaria do MEC Nº688, Publicado no D.O.U em 28 de Maio de 2012, a FACINTER (Faculdade Internacional de Curitiba) e FATEC Internacional (Faculdade de Tecnologia Internacional), por meio de 
transformação passaram a integrar o mesmo centro. [2] Numa escala que vai de 0 a 5, conforme critérios de avaliação do Ministério da Educação (MEC). [3] Prêmio Top Educação 2010 e 2011, categoria 

Instituição de Ensino a Distância. [4] O Aluno ANTONIO EDJALMA ROCHA JUNIOR, Graduado em Tecnologia em Gestão da Produção Industrial no Polo de Apoio Presencial de Jaú/SP, obteve nota 80,3 no ENADE 
2008. O Aluno SAMUEL TAVARES, Graduado em Tecnologia em Processos Gerenciais no Polo de Varginha/MG, obteve nota 91,3 no ENADE 2009. [5] Em uma escala de 1 a 5, segundo critérios da pesquisa de 

satisfação da associação brasileira dos estudantes de educação a distância (ABE-EAD). 2009, 2010 e 2011.zz

Marca mais lembrada em ensino a 
distância do Brasil por dois anos. [3]

Conceito máximo (nota 5). Entre as 
melhores instituições de ensino a distância 

do Brasil pelo terceiro ano consecutivo. [5]

Alunos com a maior nota do 
Brasil no Enade. [4]

Centro Universitário UNINTER:
FACINTER e FATEC Internacional passam 

a integrar um mesmo centro. [1] 

Cursos presenciais em Curitiba, com 
notas 4 e 5 na avaliação do MEC. [2] 
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das indicações). A arquitetura pedagógica conta 
com exercícios e atividades em todo curso como 
recursos para a aplicação da teoria (78% em média 
das indicações).

•	 A estrutura do conteúdo é mista, contando com aspec-
tos lineares, hierárquicos e hipertextuais para as ins-
tituições formadoras, e é linear para os professores 
independentes (54% em média). Os conteúdos dos cur-
sos são pensados originalmente para o desenvolvi-
mento em EAD (45% das indicações) e baseiam-se em 
ementas de conteúdos para as instituições formadoras 
(45%), em competências para as empresas fornecedoras 
(30%) e em objetivos para os professores independen-
tes (62%). A decisão sobre um determinado conteú- 
do para EAD se fundamenta em necessidades detecta-
das junto ao público interno e externo à instituição (57%).

•	 A mediação educacional se baseia em resposta às 
necessidades dos educandos em todas as dificul-
dades de acesso, nos problemas administrativos, 
nas questões de conteúdo, entre outras pendên-
cias (80%). O papel do docente e do tutor não se 
diferencia nas atividades de chat e fórum, sendo 
basicamente a de comentar as atividades do edu-
cando nesses espaços (66%).

•	 O acesso do educando nas instituições formadoras 
(37%) é total do primeiro ao último dia; para as 
empresas fornecedoras, depende da liberação dos 
docentes (31%) e, para os professores independentes, 
segue a agenda pré-programada (37%).

•	 A participação do educando é compreendida como 
o acesso à informação de diversas formas (textos, 
animações, etc.) e apresentação do resultado da sua 
aprendizagem por meio das respostas às questões 
sobre o conteúdo (71%). As atividades previstas 
para os educandos nas instituições formadoras e 
para os professores independentes são individuais 
e em grupo (59%); para as empresas fornecedoras, 
são basicamente individuais (48%). A interação 
entre educandos e docentes e educandos/educan-
dos é basicamente realizada por e-mail (83%).

•	 A avaliação é encarada como uma “balança de dois 
pratos”, servindo para comparar o desempenho do 
educando com critérios preestabelecidos, tendo em 
vista a melhoria da aprendizagem do estudante 
(71% em média das indicações). A avaliação do 
educando é prevista para ser realizada em todas 
as unidades/disciplinas do curso (55% em média 
das indicações). O tipo mais comum é a avaliação 

on-line, com questões objetivas corrigidas pelo 
sistema, para instituições e fornecedores (36% 
em média). Para os professores independentes, a 
forma mais comum são trabalhos enviados pelos 
alunos e corrigidos pelo docente (32%).

•	 A certificação é obtida pela aprovação em todas as 
unidades do curso, com 70% de aproveitamento 
por 29% das instituições.

•	 A avaliação do curso é prevista por 82% das instituições, 
objetivando sua reformulação e seu aperfeiçoamento.

Em relação aos principais pontos fortes e fracos, as 
instituições formadoras participantes informaram que 
os educandos consideram as situações oferecidas para o 
ensino individual como os pontos fortes do curso (con-
teúdo com 69% das indicações, recursos com 41% das 
indicações e tutoria com 54% das indicações) e que os 
educandos consideram como pontos fracos as situações 
que envolvem grupo, ou seja, que pressupõem a partici-
pação e na interação com colegas e docentes no uso de 
ferramentas tanto síncronas (chat, com 44% das indica-
ções) como assíncronas (fórum, com 31% das indicações).

Observa-se, pois, com base nas respostas, que 
o discurso em relação às variáveis que compõem a 
metodologia e a tornam mais efetiva na educação a 
distância foi incorporado pela maioria das instituições 
e dos professores independentes. Preocupações com a 
estruturação do conteúdo, pressupostos de aprendiza-
gem, arquitetura pedagógica, aspectos de navegação, 
interação entre docentes e educandos, educandos/
educandos, avaliação da aprendizagem e do curso, 
entre outras, fizeram com que as instituições e os 
profissionais independentes buscassem alternativas 
que estabelecessem uma configuração mais adequada 
e intervenções educativas mais efetivas.

Fornecedores

Em 2012, tivemos 42 instituições fornecedoras, sendo 
que exatamente a metade delas se apresentaram como 
exclusivamente fornecedoras. A maioria está locali-
zada na Região Sudeste (56%). Das instituições forne-
cedoras, 65,8% trabalham com produção e serviços 
referentes a cursos presenciais e a distância e 34,2% 
apenas trabalham com educação a distância.
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Os produtos considerados mais fortes por essas 
instituições são: conteúdo (27%), design instrucional 
(21%) e planejamento pedagógico (20%).

Em relação ao atendimento a clientes em 2012, 39% 
dos respondentes informaram ter havido aumento de 
10% a 20% de clientes novos e 19,5% indicaram aumento 
de menos de 10% de clientes. Os atendimentos a clientes 
de grandes empresas corresponderam a 71% do total.

Em relação ao volume de projetos desenvolvidos 
pelas empresas fornecedoras, em síntese, houve uma 
distribuição mais ou menos homogênea entre as res-
postas obtidas. O menor número de respostas foi para 
a realidade aumentada (17) e o maior para cursos 
completos e design instrucional (31). Isso indica que 
no mínimo 48% e no máximo de 73% dos respondentes 
optaram pela oferta de grande número de produtos. 
O menor número de respostas foi para o que corres-
ponde à tecnologia em desenvolvimento e que ainda 
não é usada pela maioria das instituições formadoras.

Possivelmente, a diversidade de recursos didáticos 
e tecnológicos desenvolvidos pelas instituições forne-
cedoras pode contribuir para melhorar a qualidade 
de EAD e apoiar o processo de ensino-aprendizagem.

A área de conhecimento dos produtos desenvolvidos 
pelas empresas fornecedoras está concentrada em Ciências 
Sociais, Engenharia e Ciências Humanas. O destaque, em 
2012, é da área de Engenharia, que teve 40% das indicações, 
muito próxima à área de Ciências Sociais (43%).

Em 2011, a área de Ciências Agrárias não foi citada 
por nenhuma empresa. Em 2012, essa área recebeu 30% 
das respostas; a área de Biológicas não recebeu indicação.

Professores independentes

Em 2012, 55 professores responderam à pesquisa, mas 
41,8% dos questionários foram eliminados por não se 
adequarem ao perfil definido para esse tipo de profis-
sional e, por isso, o total dos questionários válidos foi 
de 32. Desse grupo, a metade está localizada na Região 
Sudeste e 87,5% desenvolvem ações em educação pre-
sencial e a distância.

A maior parte desses professores (47%) atua em 
EAD há entre 3 e 5 anos. Oferecem, além de EAD, 
outros produtos ao mercado, destacando-se a produ-
ção de conteúdos e objetos de aprendizagem. Quanto 
à formação, 19% (maior parte) é da área de Pedagogia. 
Do total de professores independentes, 38% possuem 

mestrado e doutorado e 9% contam com especialização 
em outra área de conhecimento.

Em 2012, houve diminuição do número de cursos 
ofertados, diminuição das matrículas e aumento na taxa 
de evasão em relação a 2011. A maioria das respostas 
indica que a duração média dos cursos é de 11 a 20 horas, 
e a metade dos cursos é gratuita e o custo dos que são 
pagos varia entre R$101,00 e R$500,00.

Em 2012, o atendimento de pessoas com deficiência 
foi realizado por apenas 9,3% dos professores, e 37,5% 
pretendem desenvolver esse tipo de atendimento e 53% 
não atendem e não preveem esse tipo de atendimento.

Em 2012, 84% dos professores independentes usam 
AVA, sendo que 59% utilizam os gratuitos e 25% um 
AVA locado. Apenas 16% não usam AVA. Assim, em 
2012, permanece a mesma tendência em relação a 2011 
para o uso de AVA gratuito.

Em 2012, mesmo que a comunicação assíncrona 
por e-mail entre professores e alunos prevaleça, há 
uma tendência, que se mantém em relação a 2011, de 
fazer-se uso de diversas ferramentas de comunicação 
síncrona para atendimentos em tempo real.

A maioria dos professores independentes aponta 
para o aumento do número de cursos e da demanda 
de alunos para EAD em 2012 em comparação a 2011.

Em relação aos obstáculos enfrentados em 2012, os 
professores indicaram o custo de produção dos cursos 
(20%) como o mais frequente e, em seguida, o suporte 
técnico para os participantes (17,3%). A expectativa é 
de que esses obstáculos se mantenham em 2013.

Observou-se, em 2012, que os professores inde-
pendentes têm constituído pessoas jurídicas e desen-
volvido, além das atividades de tutoria, trabalhos de 
consultoria. Assim, para o censo de 2013 será neces-
sário repensar esse grupo como objeto de pesquisa e 
verificar se o melhor não seria incluí-los como par-
ticipantes do grupo das instituições na qualidade de 
microempresas.





Introdução

A publicação do relatório de pesquisa do Censo EAD Censo EAD 
Brasil 2012Brasil 2012 está estruturada em cinco partes, além do 
sumário executivo e do conjunto de anexos.

•	 Sumário executivo
Apresenta os principais resultados da pesquisa, que 
estão detalhados nas cinco partes do documento.

•	 Parte 1: Informações gerais
Apresenta as variáveis da pesquisa, as característi-
cas dos instrumentos de coleta de dados e a meto-
dologia para obtenção, processamento e análise 
dos resultados.

•	 Parte 2: Composição e base de dados do 
Censo
Apresenta o âmbito da pesquisa, indicando o 
número de instituições respondentes, bem como 
a distribuição por região geográfica e o porte ins-
titucional destas. Além disso, inclui uma reflexão 
sobre o processo de coleta de dados e a análise 
comparativa em relação à caracterização dos res-
pondentes de 2010, 2011 e 2012.

•	 Parte 3: A EAD no Brasil em 2012
Explora aspectos relativos à evolução dessa 
modalidade de ensino no triênio 2010-2011-2012, 
a saber: características dos alunos e das institui-
ções; o volume de cursos, matrículas em cursos 

autorizados e livres e em disciplinas de cursos pre-
senciais autorizados; índices de conclusão e evasão 
referentes a esses cursos.

•	 Parte 4: Metodologia de EAD
Apresenta informações obtidas em relação à 
maneira como a EAD se concretiza nas ações edu-
cativas – com base na visão das instituições –, nos 
aspectos relacionados à organização dos cursos, ao 
atendimento dos alunos, aos recursos utilizados e 
às formas de avaliação e certificação.

•	 Parte 5: Fornecedores de produtos e serviços 
de EAD e professores independentes
Apresenta informações sobre a caracterização das 
instituições produtoras, o tipo de cliente e o aten-
dimento dispensado a ele, além da configuração 
do trabalho dos professores independentes no con-
texto da EAD.

•	 Anexos
Mostram a sistematização das informações refe-
rentes às estatísticas de todas as respostas aos 
questionários aplicados às instituições em geral, 
aos fornecedores de produtos e serviços e aos pro-
fessores independentes. Além disso, apresentam a 
relação dos nomes das instituições respondentes e 
dos responsáveis pelas informações, bem como dos 
professores independentes participantes.





Parte 1

Informações gerais
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Objetivos

A publicação do Censo EAD.BR 2012 tem como prin-
cipal objetivo colocar à disposição de todos os inte-
ressados as informações quantitativas obtidas e a 
análise qualitativa sobre as atividades de EAD no 
Brasil, abrangendo todos os níveis educacionais do 
sistema formal de ensino e de diversas iniciativas de 
ensino não formal.
Com base nesse objetivo, busca-se:
•	 criar sinergia no ambiente acadêmico da EAD;
•	 provocar discussões e incentivar o planejamento 

de ações para solucionar problemas comuns à 
comunidade de EAD;

•	 municiar pesquisadores e interessados em EAD 
com informações para seleção e aprofundamento 
de estudos nos mais diversos temas relacionados 
à EAD;

•	 promover a integração e o diálogo entre insti-
tuições de ensino, governos, órgãos de regula-
ção, associações e representantes dos atores do 
ambiente da EAD.

Abrangência do Censo

O processo de coleta de dados para compor o Censo 
EAD.BR 2012 procurou envolver o universo das ins-
tituições educacionais, das empresas fornecedoras de 
produtos e serviços de EAD e dos professores indepen-
dentes que desenvolveram ações educativas ligadas à 
EAD no país, no ano de 2012.

Para tanto, procedeu-se ao levantamento dos possí-
veis participantes, tendo como referência as categorias:
•	 instituições credenciadas pelo Sistema Nacional 

de Educação – Ministério da Educação e Conselho 
Nacional de Educação, nos níveis de ensino básico, 
graduação e pós-graduação;

•	 instituições educacionais formais e informais que 
oferecem cursos livres e que são ou não associa-
das à ABED;

•	 instituições que atuam no âmbito da educação 
corporativa;

•	 empresas fornecedoras de produtos e serviços 
de EAD;

•	 professores independentes, ou seja, aqueles que 
atuam na EAD, mas não têm vínculo direto ou 
indireto com as instituições educacionais dessa 
modalidade educacional.

Nesta pesquisa, foram consideradas ações diretasações diretas 
aquelas nas quais, durante os cursos em que foram 
desenvolvidas, pelo menos 30% do conteúdo tra-
balhado deu-se por meio de atividades a distância. 
Com base nesse percentual mínimo, obteve-se dois 
tipos de cursos:
•	 cursos a distância propriamente ditoscursos a distância propriamente ditos, nos quais 

mais de 70% do conteúdo é desenvolvido por meio 
de atividades a distância. Os alunos estudam por 
meio de materiais impressos ou de áudio e vídeos 
(gravados ou ao vivo), de transmissões via satélite 
ou de tecnologias digitais como computadores, 
tablets, celulares, entre outros recursos, realizando 
atividades síncronas ou assíncronas. Quando esses 
70% são veiculados por meios impressos, a desig-
nação recebida é a de curso a distância por corres-
pondência; se pelo menos 80% dos conteúdos são 
veiculados pela internet, são designados cursos 
on-line;

•	 cursos cursos blendedblended, híbridos ou semipresenciais, 
referem-se àqueles que combinam atividades pre-
senciais e atividades a distância, com proporção 
variando de 30% a 70% de uma em relação à outra.

Nas ações diretasações diretas, também são consideradas as 
disciplinasdisciplinas realizadas a distância, em cursos presen-
ciais autorizados de graduação das instituições, que, 
apoiadas pela legislação educacional, realizam até 
20% do currículo na modalidade EAD.

As ações indiretasações indiretas são aquelas que, embora não 
envolvam implantação de cursos ou disciplinas a dis-
tância, fornecem produtos (objetos de aprendizagem, 
textos, conteúdos brutos ou pedagogicamente tratados, 
entre outros) ou serviços (hospedagem de sites, tutoria, 
produção de conteúdos, entre outros) que viabilizam 
ou tornam mais efetivas as ações diretas.

Convites e participação das 
instituições

A participação no Censo da ABED depende do inte-
resse das instituições, de sua capacidade de organizar 
os dados solicitados e de sua disponibilidade em parti-
lhar informações com outras entidades sobre o desen-
volvimento de ações, produtos e projetos voltados para 
a EAD. Em síntese, trata-se da atitude colaborativa e 
voluntária de cada instituição participante do Censo.
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A decisão de cada uma das instituições de fornecer 
ou não as informações certamente altera o todo. É 
possível trabalhar apenas com os dados disponíveis 
e são estes que estabelecem os limites da análise, que 
pode fornecer um retrato ou apontar as tendências 
dependendo da representatividade do universo.

Procurando cumprir o seu papel, a ABED atualiza 
constantemente o cadastro de instituições que traba-
lham com EAD e, para realizar este Censo, não poupou 
esforços para estabelecer contato e obter informações 
com maior número possível de entidades.

A listagem com as informações das instituições 
participantes e dos responsáveis pelas informações 
está num dos anexos desta publicação. Como forma 
de agradecer o esforço de participação, a ABED oferece 
às instituições, bem como aos professores indepen-
dentes participantes, o acesso gratuito ao Congresso 
Internacional ABED de Educação a Distância 2013 e 
um volume, também gratuito, desta publicação.

Nesses termos, foram convidados a participar do 
Censo todos os associados da ABED e as instituições 
não associadas que reconhecidamente dispõem de 
iniciativas no âmbito da EAD, sejam cursos, sejam 
outros produtos e serviços da modalidade. Isso impli-
cou o contato com cerca de 2 mil instituições jurídicas. 
Via e-mail, a Associação encaminhou um informe 
digital a respeito deste censo e por telefone confirmou 
a disponibilidade de cada contatado. Além disso, a 
ABED disponibilizou, em seu site, um informe sobre 
a possibilidade de participação na pesquisa para que 
quaisquer outros interessados que atuam nessa moda-
lidade educacional pudessem se informar.

Atenderam ao convite 326 instituições, que reali-
zaram o cadastro no sistema eletrônico de coleta de 
dados do Censo. Das instituições que se cadastraram, 
275 enviaram os questionários preenchidos e 252 tive-
ram seus dados validados, compondo, estas últimas, 
o conjunto de respondentes/participantes do Censo. 
Esse total de questionários validados representa 91% 
dos enviados e 12% das instituições convidadas, tal 
como pode ser confirmado pela Tabela 1.1 a seguir.

Tabela 1.1 – Configuração numérica da participação institucional no 
Censo EAD.BR 2012

Nº de instituições

Convidadas
(aproximadamente)

Realizaram o 
cadastro no 

sistema

Enviaram o 
questionário
preenchido

Questionários 
considerados 

válidos

2.000 326 275 252

No censo de 2010, a ABED obteve retorno de infor-
mações de 22% das instituições contatadas e, em 2011, 
de 15%; em 2012, o retorno ficou aproximadamente em 
torno de 12%12%, sendo relativamente o menor índice dos 
últimos três anos. No entanto, em termos absolutos, 
configurou-se como o maior do período.

Cabe ressaltar que alguns dos questionários foram 
desconsiderados por apresentarem dados contraditó-
rios e incompletos (apesar das orientações individuais 
fornecidas para os ajustes necessários) que compro-
meteriam a validade dos resultados obtidos.

Metodologia de pesquisa

Levantamento dos possíveis respondentesLevantamento dos possíveis respondentes

Para compor o Censo EAD.BR 2012, o levantamento 
das entidades que atuam com EAD foi realizado com 
base nas fontes relacionadas a seguir.

Instituições educacionais
•	 Relação das instituições de ensino credenciadas 

(autorizadas) pelo Conselho Nacional de Educa-
ção para ministrar cursos de EAD nos níveis de 
graduação e pós-graduação.

•	 Relação das instituições credenciadas e autoriza-
das pelos Conselhos Estaduais de Educação para 
ministrar cursos de EAD nos níveis de educação 
básica, educação de jovens e adultos e educação 
profissionalizante (técnica).

•	 Relação das instituições citadas no Censo Educa-
cional por terem ministrado cursos a distância.

•	 Relação das instituições conveniadas aos projetos 
federais da Universidade Aberta do Brasil (UAB) 
e da Rede E-TEC do Brasil.

Entidades corporativas
•	 Empresas com notórios projetos de educação cor-

porativa a distância.
•	 Empresas avaliadas, em estudos recentes produ-

zidos em ambiente acadêmico, como envolvidas 
com o ambiente da EAD.

•	 Empresas listadas pelo Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio (MDIC) por terem 
projetos de educação corporativa.

•	 Empresas indicadas por instituições representantes 
de classe, como a Associação Brasileira de Educa-
ção Corporativa (ABEC) e a Associação Brasileira 
de Recursos Humanos (ABRH).
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Entidades de mercado
•	 Empresas e consultores com destaque no mercado 

de EAD, fornecedores e prestadores de serviço de 
instituições de ensino ou de empresas que desen-
volvem ações educativas a distância.

Professores independentes
•	 Professores sem vínculos institucionais que desen-

volvem cursos de EAD para o mercado.

Do cadastro organizado, foram eliminadas as institui-
ções/empresas que informaram não desejar participar 
da pesquisa.

Variáveis da pesquisaVariáveis da pesquisa

Em 2012, foram mantidas algumas das variáveis de 
estudo selecionadas em 2011 para propiciar a compa-
ração entre os dados obtidos. As variáveis de estudo 
determinadas pela ABED para o Censo de 2012 foram 
organizadas em quatro grandes grupos:

1. 1. Perfil das instituições envolvidas com EAD Perfil das instituições envolvidas com EAD 
(Parte 2)(Parte 2)
Características das instituições participantes do 
Censo envolvidas com EAD  (natureza jurídica, 
distribuição geográfica, categoria administrativa).

2. 2. Caracterização da EAD no Brasil (Parte 3)Caracterização da EAD no Brasil (Parte 3)
Evolução da EAD no Brasil e sua transformação 
do ponto de vista das instituições, dos cursos ofe-
recidos e dos alunos. Para isso, foram explorados 
os seguintes tópicos:
•	 Caracterização dos cursos e disciplinas ofere-

cidos em EAD.
•	 Matrículas e conclusões de cursos autorizados, 

disciplinas de cursos presenciais autorizados 
e cursos livres.

•	 Evolução das matrículas.
•	 Evasão nos cursos.
•	 Perfil dos alunos atendidos por EAD (sexo, 

faixa etária, situação ocupacional).
•	 Investimentos na área.
•	 Obstáculos enfrentados

3. 3. Metodologia em EAD (Parte 4)Metodologia em EAD (Parte 4)
Em 2012, a variável Metodologia em EAD Metodologia em EAD –  defi-
nida como as decisões sobre as ações educativas 
que se concretizam na prática, no atendimento 
ao aluno  – foi eleita pela diretoria da ABED 
como o objeto de investigação mais detalhada. A 

metodologia foi investigada nos três grupos de 
respondentes (instituições, fornecedores e pro-
fessores independentes).

4. 4. Fornecedores e professores independentes Fornecedores e professores independentes 
(Parte 5)(Parte 5)
Os fornecedores de produtos e serviços de EAD e 
os professores independentes constituem-se gru-
pos diferenciados em relação à sua caracteriza-
ção e foram estudados em grupos compostos de 
acordo com os tipos de serviços e produtos que 
oferecem em relação à caracterização dos clientes 
ou dos alunos atendidos.

Instrumentos de coleta de dadosInstrumentos de coleta de dados

Considerando os diferentes respondentes, foram ela-
borados e aplicados três instrumentos de coleta de 
dados. São eles:

Questionário 1Questionário 1:  A ser preenchido por instituições que 
oferecem cursos autorizados/reconhecidos, cursos 
livres e corporativos, a saber:
•	 cursos EAD que obtiveram autorização e/ou reco-

nhecimento do Ministério de Educação e dos Con-
selhos Estaduais e ou Nacional de Educação;

•	 cursos EAD livres, entendidos como aqueles de 
educação continuada que independem da apro-
vação dos órgãos reguladores para poderem 
funcionar;

•	 cursos EAD corporativos, que são cursos para 
funcionários, clientes e/ou fornecedores e que não 
têm custo para os participantes;

•	 Disciplinas em EAD em cursos presenciais auto-
rizados que atendem à legislação vigente.

Questionário 2Questionário 2: A ser preenchido por instituições/
empresas que fornecem serviços e produtos para o 
desenvolvimento e a implantação de cursos a distância 
por terceiros. A prestação de serviços inclui desde o 
desenvolvimento de conteúdo até a locação de LMS e 
de servidores para a implantação dos cursos.

Questionário 3Questionário 3:  A ser preenchido por profissionais que 
desenvolvem cursos a distância sem possuir vínculos 
com qualquer instituição ou empresa.

Ao acessar o sistema eletrônico de coleta, cada 
respondente selecionou o questionário que deveria 
responder considerando as características referentes 
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ao seu envolvimento com a EAD (instituições for-
madoras, fornecedores e professores independentes).

Como uma instituição/empresa pode desenvolver 
cursos e, além disso, produtos e serviços, estas foram 
orientadas a preencher dois questionários. Para evitar 
repetição de perguntas, foram eliminadas, em um dos 
questionários, as perguntas em comum.

A relação das questões de cada um dos instrumen-
tos de coleta de dados e a de frequência de respostas 
(estatísticas) estão em anexo desta publicação.

Montagem de sistema on-line 
para coleta de dados

Para o Censo de 2012, a ABED desenvolveu um sis-
tema eletrônico para a captação das informações, o 
que exigiu:
•	 definir um sistema de login e senha para acesso 

do sistema pelos respondentes;
•	 desenvolver um sistema para cadastramento dos 

respondentes;
•	 adaptar os questionários existentes ao sistema 

eletrônico, o que implicou testar o funcionamento 
de todos os itens;

•	 montar as tabelas para o cruzamento dos dados;
•	 orientar o processamento das estatísticas;
•	 definir os relatórios que o sistema deveria 

apresentar;
•	 definir o processo de triagem e o reenvio de ques-

tionários com problemas.

Além desse esforço, a ABED substituiu os servi-
dores para evitar o risco de perda de dados. Como a 
substituição ocorreu no fim do prazo de entrega, o 
sistema permaneceu fora do ar por alguns dias. Para 
evitar prejuízos aos respondentes, foi estendido o 
prazo para a entrega dos questionários.

A tentativa de montar um sistema on-line já 
havia acontecido em 2010. Na ocasião, o sistema 
ficava em servidor terceirizado, o que foi avaliado 
como inadequado. Contudo, os problemas enfren-
tados na primeira tentativa serviram de referência 
para a correção de algumas falhas e obstáculos 
identificados no processo e para a montagem de 
um sistema mais ergonômico.

Acredita-se que a montagem desse sistema on-line 
favoreça os respondentes e o processamento de dados.

Acompanhamento do preenchimento dos Acompanhamento do preenchimento dos 
questionáriosquestionários

Todos os 275 questionários enviados pelas instituições/
empresas foram analisados antes do processamento, 
observando-se a coerência e consistência dos dados. 
Nos casos em que foram identificadas inconsistências 
nas respostas, foi enviado um e-mail ao respondente, 
enumerando os problemas detectados e solicitando a 
devida correção. Assim, o questionário era liberado ao 
respondente e, depois da correção pelo respondente, 
reenviado à ABED, onde era submetido a uma nova 
conferência.

Dos 275 questionários, foram solicitadas correções 
para cerca de 125, o que representa 45% do total. A 
análise desse processo resultou na reformulação dos 
questionários para minimizar ao máximo a incidência 
de incongruências. Mesmo com as orientações forneci-
das, foram eliminados, no total, 9% dos questionários 
enviados. Apesar de ter gerado um imenso trabalho, 
essa triagem inicial dos questionários garantiu maior 
confiabilidade nos dados em relação à sua coerência 
e consistência.

Os questionários dos professores independentes 
também passaram por triagem para identificação de 
problemas. Dos 55 respondentes, foram eliminados 23, 
permanecendo, no total da amostra, 32 professores. Os 
eliminados não obedeciam ao critério definido para 
caracterizar um professor independente.

A análise dos erros permitiu a identificação de 
problemas nos instrumentos de coleta de dados e a 
correção e a melhoria destes, que serão incorporadas 
em 2013.

Cruzamento das variáveisCruzamento das variáveis

Para facilitar a identificação de algumas tendências, 
foi realizado o cruzamento dos dados coletados refe-
rentes às variáveis consideradas. As análises realiza-
das tiveram base nos cruzamentos dos resultados das 
variáveis escolhidas.

Análise quantitativa e qualitativa 
dos resultados

Os dados foram analisados quantitativa e qualitativa-
mente e organizados em tabelas e gráficos, buscando 
a identificação de tendências.
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A organização dos resultados em tópicos, tabelas 
e gráficos fundamenta-se nas variáveis estudadas. 
Cada tópico conta com uma introdução que situa as 
variáveis e com a apresentação em tabelas e gráficos, 
com análises e comentários. Ao final deste documento, 
há uma síntese organizada no item Conclusão geral.

Síntese dos resultados: 
informações gerais sobre a EAD 
no Brasil em 2012

Ao disponibilizar o Censo EAD.BR 2012 aos 
interessados – com as informações quantitativas obti-
das e a análise qualitativa sobre as atividades no amplo 
setor da EAD no ano de 2012, considerando todos os 
níveis educacionais do sistema formal de ensino e de 
diversas iniciativas de ensino não formal –, a ABED 
espera contribuir para que haja uma melhor compreen-
são do cenário atual dessa modalidade educacional.

O Censo EAD.BR 2012 buscou envolver o maior 
número de instituições educacionais, de empresas 
fornecedoras de produtos e serviços e dos profissionais 
que desenvolveram atividades direta ou indiretamente 
ligadas à EAD no país. Das cerca de 2 mil instituições 
convidadas a participar, obteve-se o retorno de aproxi-
madamente 400. Como a participação é voluntária, a 
aceitação do convite configura uma atitude colabora-
tiva por parte das instituições respondentes. Todos os 
participantes do Censo 2012 estão arrolados em anexo 
desta publicação e podem ser conhecidos, sem que, 
no entanto, o compromisso de sigilo de seus dados 
seja desrespeitado.

A ABED busca anualmente aprimorar a coleta e o 
processamento de dados ouvindo e acatando diversas 
sugestões. Observa-se, como tendência, em termos 
absolutos, o aumento anual da participação de ins-
tituições que se dispõem voluntariamente a fornecer 
seus dados para o delineamento cada vez mais claro 
do cenário da EAD em nosso país.
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Introdução

A base de dados do Censo EAD.BR 2012 é composta 
pelas instituições que responderam aos questionários 
disponibilizados pelo sistema eletrônico de coleta 
desenvolvido pela ABED. Entende-se por instituições 
as organizações formais estruturadas por regras e nor-
mas que visam nortear as interações sociais que nelas 
ocorrem para o alcance de um determinado objetivo 
que responda a diferentes necessidades humanas.

As instituições participantes deste Censo, do ponto 
de vista jurídico, foram classificadas, inicialmente em 
2010, segundo proposta do MEC, em:
•	 Pública FederalPública Federal: Instituições mantidas e admi-

nistradas pelo governo federal.
•	 Pública EstadualPública Estadual: Instituições mantidas e admi-

nistradas pelo governo dos estados.
•	 Pública MunicipalPública Municipal: Instituições mantidas e admi-

nistradas pelo poder público municipal.
•	 Privada ou Particular em sentido estritoPrivada ou Particular em sentido estrito: 

Instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado.

•	 ComunitáriaComunitária: Instituídas por grupo de pessoas 
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, 
inclusive cooperativas, de professores e alunos 
que incluam, na sua entidade mantenedora, repre-
sentantes da comunidade.

•	 ConfessionalConfessional: Instituídas por grupos de pessoas 
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas 
que atendam à orientação religiosa ou política 
específica.

•	 FilantrópicaFilantrópica: Sem fins lucrativos, que utiliza seus 
excedentes em suas atividades fins, em benefício 
de uma comunidade ou poder público que oferece 
benefícios fiscais.

Posteriormente, como essa classificação não aten-
dia a todas as instituições, o Censo incluiu instituições 
componentes dos Serviços Nacionais de Aprendizagem 
(SNAs – SENAI, SESI, SENAC, SESC, SENAT, SEBRAE, 
entre outros), órgãos públicos de diferentes naturezas 
e ONGs.

As instituições respondentes foram também classi-
ficadas em micro, pequenas, médias e grandes empre-
sas, com base na tabela de referência do SEBRAE, que 

considera, para classificação, o número de funcioná-
rios (www.sebrae.org.br).

Essas características permitem analisar as ins-
tituições e as ações que desenvolvem em EAD: se 
cursos livres, cursos autorizados, ambas as formas, 
disciplinas em cursos presenciais autorizados, servi-
ços e produtos em EAD. Há instituições que apenas 
desenvolvem um tipo de curso e outras que desen-
volvem vários tipos. A distribuição dessas empresas 
pelas regiões nacionais permite verificar a tendência 
de polos produtores de EAD, já que as fronteiras físi-
cas foram superadas por essa modalidade de ensino.

Além disso, é importante verificar quais cursos, 
segundo o nível educacional em EAD, essas institui-
ções, classificadas do ponto de vista jurídico e segundo 
o seu porte, oferecem ao público e como esses esta-
belecimentos estão concentrados em relação à região 
geográfica em que se encontram. Aqui, encontra-se 
outra tendência interessante em termos da natureza 
e do porte das empresas, como os tipos de cursos 
oferecidos pelas empresas de pequeno porte e pelas 
de grande porte. Outro ponto importante consiste 
em verificar se as instituições educacionais desen-
volvem apenas cursos EAD ou se também oferecem 
cursos presenciais. Esse é um aspecto interessante 
num momento em que a questão da presencialidade 
está em discussão. O que é presença num curso EAD? 
Estar num espaço virtual é estar presente num curso? 
Como a prática torna-se possível nos cursos virtuais?

Além das instituições/empresas, o grupo de respon-
dentes contou com professores independentes (que são 
aqueles que oferecem cursos, mas não têm vínculos 
institucionais). A investigação desse grupo de profes-
sores visa identificar o perfil desses profissionais e as 
características do trabalho que desenvolvem em EAD.

Composição e evolução

Para a análise quantitativa e qualitativa, foi conside-
rada a base de dados, indicada a seguir, referente às 252  252 
instituições cujas informações compõem este Censo e 
aos 3232 professores independentes cujas informações 
foram consideradas válidas. A composição da base 
de dados do Censo ABED 2011-2012 está apresentada 
na Tabela 2.1 a seguir.
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Tabela 2.1 – Composição da base de dados do Censo EAD.BR 2011-2012

Tipos de 
questionários

Instituições 
que 

oferecem 
cursos EAD

Somente 
fornecedores 
de produtos e 
serviços em 

EAD

Professores 
independentes

Total

Número 
considerado 
em 2011

179 17 28 231

Número 
considerado 
em 2012

231 21 32 284

O maior número de respondentes, em 2011 e 2012, foi 
de instituições que oferecem cursos. Manteve-se a 
tendência e, em relação a 2011, houve um crescimento 
de 29,6% do grupo desses respondentes.

Em 2011, das empresas/instituições fornecedoras, 
17 apenas forneciam produtos e serviços de EAD. Em 
2012, o número de empresas fornecedoras participan-
tes do Censo alcançou um total de 42 instituições e, 
destas, 21 também realizam cursos para seus alunos 
ou clientes. Em relação a 2011, pode-se dizer que houve 
um crescimento de 29% na participação das institui-
ções que oferecem cursos e de 23,5% na de instituições 
exclusivamente fornecedoras de produtos e serviços.
Em 2011, o Censo contou com 28 questionários de pro-
fessores independentes. Em 2012, foram considerados 
válidos 32 questionários, o que indica um crescimento 
de 14,2% dos respondentes dessa categoria.

No Censo de 2011, foram respondidos e considera-
dos válidos 231 questionários, incluindo instituições 
formadoras, fornecedoras e professores independentes; 
em 2012, o Censo obteve resposta de 284 questioná-
rios, o que indica um crescimento total de 22,9% em 
relação a 2011.

A composição das instituições respondentes está 
apresentada na Tabela 2.2 a seguir.

Tabela 2.2 – Composição da base de dados referentes às instituições 
participantes do Censo EAD.BR 2012

Tipo de instituição Quantidade %

Formadora 210 83,4

Formadora e fornecedora 21 8,3

Fornecedora 21 8,3

Total 252 100

Dos questionários enviados pelas instituições, 
foram invalidados os dados de 16 estabelecimentos 
de formação e de 1 fornecedora. Dos questionários 

enviados pelas instituições/empresas (275), foram então 
considerados válidos 91,6%, ou seja, 252 questionários.

A evolução da participação das instituições no 
Censo ABED nos três últimos anos pode ser observada 
na Tabela 2.3 a seguir.

Tabela 2.3 – Configuração da participação das instituições 
no Censo EAD.BR nos últimos três anos

Ano Frequência

2010 198

2011 196

2012 252

Em 2010, houve uma primeira tentativa de montar 
um sistema eletrônico de coleta de dados, mas, em 
razão de problemas enfrentados, em 2011, o Censo 
voltou a utilizar planilhas eletrônicas (Excel) como 
recurso de coleta e, em 2012, finalmente a ABED con-
seguiu obter um sistema eletrônico que, pretende-se, 
será aperfeiçoado para 2013. A mudança de sistema 
pode explicar o decréscimo de questionários válidos 
em 2011, uma vez que o processo de captação via pla-
nilhas eletrônicas foi indicado por grande número dos 
respondentes das instituições como um obstáculo à 
participação.

Em 2012, observou-se um aumento de 27% dos 
questionários respondidos em relação a 2010, o que 
pode ser considerado significativo em termos de 
retorno.

A Tabela 2.4 a seguir apresenta a configuração 
numérica das instituições que responderam aos ques-
tionários ao longo dos três últimos anos.

Tabela 2.4 – Configuração da participação das instituições nos últi-
mos três anos do Censo EAD.BR

Participação Frequência

Apenas em 2010 65 instituições

Apenas em 2011 45 instituições

Apenas em 2012 108 instituições

Em 2010 e 2011 34 instituições

Em 2010 e 2012 27 instituições

Em 2011 e 2012 45 instituições

Nos 3 últimos anos 72 instituições

Pela Tabela 2.4, pode-se observar que 72 institui-
ções têm respondido aos três últimos censos, o que 
indica que estas contribuem significativamente na 
apresentação e na evolução dos dados. Essas insti-
tuições correspondem a 28,6% dos respondentes de 
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2012. As 45 instituições que participaram em 2011 e 
2012 representam 17,8% dos respondentes de 2012. 
Em 2012, houve 108 novas instituições envolvidas no 
Censo, representando 42,8% em relação ao total de 
respondentes desse ano (252).

Esse quadro ajuda a refletir sobre os dados e a ten-
dência da EAD no Brasil. Dos respondentes de 2012, 
17,9% responderam em 2011 e 2012 e 43% responderam 
apenas em 2012. Então, em 2012, quase a metade dos 
respondentes são novos e a outra parcela correspon-
dente aos que já participaram dos censos anteriores. 
A análise dos dados indica, no geral, que, embora os 
respondentes não sejam os mesmos, as tendências da 
EAD permanecem.

Cabe reiterar que a ABED empreendeu enormes 
esforços para que 40 instituições das que já haviam 
respondido ao censo em outros anos participassem 
novamente em 2012. Dessas, houve o retorno de 19 
(47,5%) com o envio do questionário respondido. Duas 
instituições, universidades particulares de grande 
porte, com grande número de cursos e alunos e com 
representação em todo Brasil, também foram contata-
das inúmeras vezes, embora não tenham respondido 
a nenhum dos censos anteriores. Infelizmente, elas 
também não responderam em 2012 e a justificativa foi 
de que não receberam autorização de suas respectivas 
reitorias para fornecer as informações solicitadas.

Distribuição geográfica das 
instituições participantes do 
Censo EAD.BR 2012

O Censo EAD.BR 2012 inclui uma pluralidade de ins-
tituições, tal como indicado pela Tabela 2.5, que per-
mite observar como os estabelecimentos de ensino 
em EAD se distribuem geograficamente pelo país. 
Por essa tabela, é possível verificar que a maioria das 
instituições está localizada na Região Sudeste e é com-
posta por instituições educacionais privadas com fins 
lucrativos (26,8%).

Tabela 2.5 – Distribuição geográfica das instituições participantes 
do Censo EAD.BR 2012 segundo sua categoria administrativa

Instituições: categoria 
administrativa

Regiões geográficas
Total

N NE CO SE S

Instituição educacional 
pública federal

4 8 4 19 6 41

Instituição educacional 
pública estadual

5 4 1 5 3 18

Instituição educacional 
pública municipal

0 0 0 1 0 1

Instituição educacional 
privada com fins lucrativos

2 9 7 30 19 67

Instituição educacional 
privada sem fins lucrativos

1 1 4 24 16 46

Fundação educacional 0 1 0 4 0 5

Secretaria estadual de 
educação

0 0 1 0 0 1

Secretaria municipal de 
educação

0 0 0 0 0 0

Instituição do SNA 6 7 5 6 2 26

Empresa não 
exclusivamente 
educacional

0 2 3 20 4 29

Órgão público do setor 
judiciário

0 1 1 0 0 2

Organização não 
governamental (ONG)

0 0 0 2 0 2

Outro 0 3 3 6 2 14

Total 18 36 29 117 52 252

Observa-se, pela Tabela 2.5, que as instituições públicas 
federais correspondem a 16,3% do total e as públicas 
estaduais correspondem a 7,1%. As instituições do 
Serviço Nacional de Aprendizagem (SNA) corres-
pondem a 10,3% das participantes, sendo as empresas 
não exclusivamente educacionais correspondentes a 
11,5% (Gráfico 2.1).

Gráfico 2.1 – Distruibuição geográficas das instituições 
participantes do Censo EAD.BR 2012

Norte
Nordeste
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Pelo Gráfico 2.1, tem-se uma clara visão da dis-
tribuição geográfica das instituições participantes, 
permitindo observar a maior concentração na Região 
Sudeste.
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Tabela 2.6 – Distribuição geográfica das instituições participantes do Censo EAD.BR 2012 segundo os tipos de cursos, serviços ou produtos de EAD 
oferecidos ao público

Tipos de cursos, serviços ou produtos oferecidos
Regiões geográficas

Total
N NE CO SE S

Apenas cursos autorizados por órgão legal (MEC, CNE, CEE) 5 7 4 29 23 68

Apenas cursos livres 8 6 3 15 4 36

Apenas cursos corporativos 1 2 7 9 1 20

Apenas produtos e serviços EAD 0 3 1 13 4 21

Apenas cursos autorizados e livres 3 11 5 28 10 57

Apenas cursos autorizados e corporativos 0 0 2 2 1 5

Apenas cursos livres e corporativos 1 1 3 5 1 11

Apenas cursos livres e produtos e serviços de EAD 0 0 1 0 1 2

Apenas cursos autorizados e produtos e serviços de EAD 0 0 0 0 2 2

Apenas cursos corporativos e produtos e serviços de EAD 0 1 0 2 0 3

Apenas cursos autorizados, corporativos e produtos e serviços de EAD 0 0 0 0 0 0

Apenas cursos livres, corporativo e produtos e serviços de EAD 0 1 0 2 0 3

Apenas cursos autorizados, livres e produtos e serviços EAD 0 2 0 2 2 6

Apenas cursos autorizados, livres e corporativos 0 2 3 7 2 14

Todos os tipos de cursos (autorizados, livres e corporativos) e, também, produtos 
e serviços de EAD

0 0 0 3 1 4

Total 18 36 29 117 52 252

Em 2010, a maioria das instituições respondentes 
(46,6%) desenvolvia apenas cursos autorizados e, em 
2011, essa porcentagem diminuiu para 28%. Em 2012, 
as instituições que desenvolvem apenas cursos auto-
rizados ainda constituem a maioria, correspondendo 
a 27% do total.

Em 2010, as instituições que desenvolviam ape-
nas cursos livres compunham menos da metade do 
número das que desenvolviam cursos autorizados 
(17%). Em 2011, a composição das instituições que 
desenvolviam esse tipo de curso chegou a 11% do total, 
tendo, em 2012, se recuperado, chegando aos 14,3% de 
concentração e mantendo uma parcela pouco maior 
que a metade das que desenvolvem cursos autorizados.

Nos resultados de 2011, 35% das instituições res-
pondentes desenvolviam produtos e serviços de EAD, 
sendo que, destas, 8,5% desenvolviam somentesomente pro-
dutos e serviços para EAD e a quase totalidade estava 
localizada na Região Sudeste. Pela Tabela 2.6, é possí-
vel verificar que, em 2012, as instituições que desen-
volveram apenas produtos e serviços representaram 
8,33% do total, sendo 62% delas localizadas na Região 
Sudeste. Assim, apesar de a porcentagem de empresas 
que apenas desenvolvem produtos e serviços perma-
necer aproximadamente a mesma de 2011 houve um 
aumento de instituições nas outras regiões em relação 
ao total de respondentes.

Em termos de distribuição geográfica, conside-
rando-se que, em 2010, 45% das instituições estava 
localizada no Sudeste do Brasil e que, em 2011, a con-
centração chegou a 47%, observa-se que não houve 
grande variação em 2012, pois o nível se manteve 
próximo. Nesses mesmos termos, considera-se que, 
na Região Sul, a concentração de instituições não 
sofreu alteração de 2010 para 2011, mantendo-se em 
21%. Em 2012, o número de respondentes da refe-
rida região foi também de 21%. O menor número de 
instituições respondentes continua sendo da Região 

Norte, correspondendo a 4%, em 2010, a 5% em 2011 
e a 7% em 2012. No entanto, apesar de a citada região 
ainda contar com o menor número de instituições 
respondentes, observa-se que sua participação vem 
crescendo nos últimos três anos.

Considerando ainda a distribuição geográfica das 
instituições respondentes em 2012, mas focando o tipo 
de curso ou produto por elas oferecidos, observa-se, na 
Tabela 2.6, que na Região Sudeste encontra-se a maior 
variedade de cursos, serviços e produtos EAD (46%).
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Em 2010, as instituições que desenvolviam todostodos 
os tipos de cursos além de produtos e serviços de EAD 
correspondiam a 4,7% do total e, em 2011, a 12%; em 
2012, a porcentagem decresceu para 1,6%. Isso significa 
que, se até 2011 havia uma tendência de as instituições 
desenvolverem todos os tipos de ações em EAD (de 
cursos até produtos e serviços), em 2012, essa porcen-
tagem caiu significativamente.

Em 2011, as instituições que desenvolviam cursos 
autorizados juntamente com cursos livres e/ou cor-
porativos correspondiam a 19% das instituições. Em 
2012, observa-se um aumento desse índice, uma vez 
que 22,6% das instituições respondentes indicaram 
ter desenvolvido cursos autorizados e livres, enquanto 

5,5% desenvolverem cursos autorizados, livres e cor-
porativos. Assim, parece haver uma tendência de a 
maioria das instituições desenvolver tanto cursos 
autorizados como cursos livres.

Distribuição das instituições 
em função do porte

Em 2012, como pode ser observado na Tabela 2.7, as 
instituições de grande porte, ou seja, com mais de 
100 funcionários, correspondem à maioria das parti-
cipantes (63%) do Censo EAD.BR 2012.

Tabela 2.7 – Distribuição do porte das instituições participantes do Censo EAD.BR 2012 segundo sua categoria administrativa

Instituições: categoria administrativa
Porte das empresas/instituições

Total
Micro Pequeno Médio Grande

Instituição educacional pública federal 0 0 1 40 41

Instituição educacional pública estadual 0 0 3 15 18

Instituição educacional pública municipal 0 0 0 1 1

Instituição educacional privada com fins lucrativos 12 26 6 23 67

Instituição educacional privada sem fins lucrativos 1 2 5 38 46

Fundação educacional 0 1 2 2 5

Secretaria estadual de educação 0 0 0 1 1

Secretaria municipal de educação 0 0 0 0 0

Instituição do sistema “S” 0 1 6 19 26

Empresa não exclusivamente educacional 11 11 3 4 29

Órgão público militar 0 0 0 0 0

Órgão público do setor judiciário 0 0 0 2 2

Órgão público do setor de saúde 0 0 0 0 0

Organização não governamental (ONG) 0 0 1 1 2

Outro 0 2 0 12 14

Total 24 43 27 158 252

A Tabela 2.7 permite verificar que, em 2012, foi 
equilibrado o número de instituições públicas fede-
rais e privadas sem fins lucrativos de grande porte 
participantes do Censo, que compõem cerca de 25% 
do total. As instituições de microporte que oferecem 
cursos e/ou produtos e serviços na modalidade EAD 
não chegam a 10%, sendo a metade composta por 
instituições privadas com fins lucrativos.

Em 2011, a maioria dos respondentes era de insti-
tuições de grande porte da área educacional privada 
com ou sem fins lucrativos (37%); em 2012, essa porcen-
tagem alcançou 38% do total. Em 2011, as instituições 

educacionais públicas de grande porte participantes do 
Censo corresponderam a 27% do total de respondentes; 
em 2012, a 22%. Em 2011, eram 18% da área federal e 
9% da área estadual; em 2012, as instituições públicas 
de grande porte correspondem a 15,4% (federais) e a 
6% (estaduais). Nota-se que houve, pois, uma diminui-
ção da porcentagem dos respondentes de instituições 
educacionais tanto privadas como públicas de grande 
porte em relação ao total de respondentes. As institui-
ções de micro, médio e pequeno porte corresponderam 
a 37% dos respondentes em 2012 (Gráfico 2.2).
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Gráfico 2.2 – Instituições participantes do Censo EAD.BR 2012 
segundo o porte institucional

Micro
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Médio
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Se, em 2011, 71% das instituições educacionais eram 
de grande porte, 11% microempresas, 9% pequenas 
e 8% médias empresas, observa-se, em 2012, uma 
distribuição correspondente a 63% de instituições de 
grande porte, 11% de médio, 17% de pequeno e 9,5% de 
micro. Assim, pode-se observar que, enquanto houve 
uma diminuição de 8% de respondentes de grande 
porte, ocorreu um aumento dos demais responden-
tes: média empresa (2,7%), pequena empresa (8,1%) e 
microempresa (0,5%).

Quando considerados os tipos de cursos e/ou pro-
dutos e serviços de EAD e sua relação com o porte 
das empresas que os oferecem, obtém-se o quadro 
representado pela Tabela 2.8 a seguir.

A Tabela 2.8 permite constatar que, entre as insti-
tuições participantes do Censo EAD.BR 2012, grande 
parcela das instituições é de grande porte e oferece 
apenas cursos autorizados, correspondendo a 32% das 
grandes empresas; a estas, seguem as que oferecem 
tanto cursos livres quanto autorizados, representando 
26% também das grandes empresas. Observa-se, nessa 
mesma tabela, que apenas empresas de médio e grande 
porte oferecem, ao mesmo tempo, cursos livres e cor-
porativos, correspondendo a menos de 2% do total.

Em 2010, 74% dos respondentes eram empresas de 
grande porte desenvolvendo cursos autorizados, e 26% 

das demais eram responsáveis pelo oferecimento desse 
tipo de curso. Essa relação se manteve em 2011, mas 
se alterou em 2012, quando se observa, pela Tabela 2.8, 
que 27% das instituições desenvolveram apenas cur-
sos autorizados e que, destas, 85,3% são de grande e 
médio porte, sendo 14,7% de micro e pequeno porte. 
Esse decréscimo brusco se deve à alteração do crité-
rio de organização dos dados adotado em 2012. Para 
esse ano, foram separados os números de cursos EAD 
completos e aqueles que oferecem apenas disciplinas 
EAD, mas que são, em essência, presenciais.

Tabela 2.8 – Distribuição do porte das instituições participantes do Censo EAD.BR 2012 
segundo os tipos de cursos e/ou produtos e serviços oferecidos 

Tipos de cursos, serviços ou produtos oferecidos 
Porte da empresa

Total
Micro Pequeno Médio Grande

Apenas cursos autorizados por órgão legal (MEC, CNE, CEE) 3 7 8 50 68

Apenas cursos livres 6 9 6 15 36

Apenas cursos corporativos 1 3 2 14 20

Apenas produtos e serviços EAD 7 10 2 2 21

Apenas cursos autorizados e livres 2 11 3 41 57

Apenas cursos autorizados e corporativos 0 0 1 4 5

Apenas cursos livres e corporativos 2 2 1 6 11

Apenas cursos livres e produtos e serviços de EAD 2 0 0 0 2

Apenas cursos autorizados e produtos e serviços de EAD 0 0 0 2 2

Apenas cursos corporativos e produtos e serviços de EAD 1 0 0 2 3

Apenas cursos autorizados, corporativos e produtos e serviços de EAD 0 0 0 0 0

Apenas cursos livres, corporativo e produtos e serviços de EAD 0 0 0 3 3

Apenas cursos autorizados, livres e produtos e serviços EAD 0 1 1 4 6

Apenas cursos autorizados, livres e corporativos 0 0 2 12 14

Todos os tipos de cursos (autorizados, livres e corporativos) e, também, 
produtos e serviços de EAD

0 0 1 3 4

Total 24 43 27 158 252
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Em 2010, as instituições de grande porte que rea-
lizavam ofertas de cursos e produtos representavam 
64,7%; em 2011, permaneceram com uma parcela de 
64%; em 2012, percebeu-se uma leve queda para 62,7%.

A oferta de cursos corporativos é realizada pela 
maioria de empresas de grande porte, correspondendo, 
em 2010, a 77% do total de cursos, em 2011, a 89%, e, 
em 2012, a 70%. Observa-se também em 2012 uma 
queda na oferta de cursos corporativos pelas empresas 
de grande porte. No referido ano, das instituições que 
oferecem apenas cursos livres (14% do total), 41,6% 
são de instituições de grande porte.

Os cursos autorizados e livres foram ofertados, em 
2011, por 75% das empresas de grande porte. Em 2012, 
do total das instituições que ofertam cursos autoriza-
dos e livres (22,6%), 72% correspondem a instituições 
de grande porte.

Em 2012, as instituições fornecedoras de produtos e 
serviços correspondem a 8,3% do total e são, em grande 
parte, de micro e pequeno porte, correspondendo a 
80,9% do total. As de grande porte correspondem a 
9,5% do total.

Características gerais das 
instituições formadoras

As características administrativas das instituições 
formadoras participantes do Censo EAD.BR 2012 
incluem desde as educacionais públicas (26%) até 
ONGs (Gráfico 2.3).

Gráfico 2.3 – Instituições formadoras do Censo EAD.BR 2012 
segundo a natureza administrativa
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No Gráfico 2.3, pode-se observar que a maioria das 
instituições educacionais participantes do Censo EAD.
BR 2012 é privada, correspondendo a 49% do total, e 
que as públicas correspondem a 26%, as do SNA a 11% 
e as fundações a 2%. Cabe apontar que o Gráfico 2.3 
contempla apenas 231 instituições participantes que 
oferecem cursos de diferentes naturezas.
Além da categoria administrativa das instituições for-
madoras (ou seja, que não oferecem apenas serviços 
e produtos de EAD) que compõem o Censo EAD.BR 
2012, outras características merecem ser apontadas e 
podem ser verificadas na Tabela 2.9.

Tabela 2.9 – Características mais marcantes das instituições formadoras participantes do Censo EAD.BR 2012

Características marcantes
Estrutura organizacional

Total
Centralizada Descentralizada

Oferta institucional

Oferece cursos totalmente a distância 26 17 43
Oferece cursos totalmente presenciais e cursos totalmente a 
distância

30 17 47

Oferece cursos presenciais, a distância e semipresenciais 76 63 139
Informação não disponível 2 0 2

Total 134 97 231

Organização administrativa
Apenas uma unidade central 82 21 103
Unidade central e polos de apoio presencial 49 71 120
Informação não disponível 3 5 8

Total 134 97 231

Tempo de atuação em EAD

Até 1 ano 5 1 6
Entre 2 e 4 anos 14 8 22
Entre 5 e 8 anos 57 29 86
Entre 9 e 10 anos 20 21 41
Acima de 10 anos 33 35 68
Informação não disponível 5 3 8

Total 134 97 231



46

Em relação à oferta institucional, pode-se observar 
que boa parte das instituições formadoras desenvolve 
todos os tipos de cursos (presenciais, a distância e 
semipresenciais – 60%); as que desenvolvem cursos 
presenciais e cursos totalmente a distância corres-
pondem a 20,4%; as que desenvolvem apenas cursos 
a distância correspondem a 18,6%. Em todos os tipos 
de ofertas educacionais, a maioria está organizada de 
forma centralizada (58%).

Das instituições formadoras que indicaram dados 
sobre sua organização administrativa, como pode-se 
observar na Tabela. 2.9, a maioria é composta por uma 
unidade central e por polos de atendimento presencial 
(51,9%). As que apenas contam com a unidade central 
correspondem a 44,5% do total de instituições.

Em relação ao tempo de atuação em EAD, 
observa-se que 39% das instituições formadoras que 
forneceram informação a respeito têm entre 5 a 8 anos 
de experiência nessa modalidade educacional; 30% 
contam com mais de 10 anos de experiência e apenas 
3% atuam na EAD a menos de 2 anos. Com base nesses 
dados, pode-se afirmar que a grande maioria das ins-
tituições respondentes tem mais de 5 anos de atuação 
em EAD, o que indica um significativo acúmulo de 
experiência na área (Gráfico 2.4).

Gráfico 2.4 – Instituições formadoras segundo o tempo de atuação 
no âmbito da EAD, em 2012
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Síntese dos resultados: a base 
de dados

O Censo EAD.BR 2012 contou com a participação de 
284 respondentes, sendo 231 instituições que oferecem 
cursos (29% a mais que em 2011), 21 que fornecem 
apenas produtos e serviços de EAD (crescimento de 
23,5% em relação a 2011) e 32 professores independentes 
(9% a mais que em 2011). Das instituições responden-
tes, aproximadamente a metade participou de um ou 
mais dos últimos três censos realizados.

Em 2012, 231 respondentes foram instituições for-
madoras, o que corresponde a 92% total. Destas, 21 
são instituições formadoras que também fornecem 
produtos e serviços de EAD a outras instituições edu-
cacionais (8%); do total de instituições respondentes, 
21 não desenvolvem cursos, atuando no mercado de 
EAD apenas como fornecedoras de produtos e ser-
viços (8,3%).

A maior parte das instituições respondentes é das 
Regiões Sudeste (46,8%) e Sul (20,2%); o restante dos 
estabelecimentos está distribuído nas regiões do Brasil, 
com destaque para a Região Norte, que tem aumen-
tado a participação nos últimos 3 anos, concentrando, 
em 2012, 7% das instituições participantes do Censo.

Das instituições respondentes, uma parte razoá-
vel desenvolve apenas cursos autorizados (27%); no 
entanto, as que oferecem outros cursos além dos auto-
rizados chegam a representar 68% das instituições 
formadoras.

Portanto, pode-se inferir o perfil das instituições 
respondentes em 2012: são, em sua maioria, de grande 
porte, desenvolvem basicamente cursos autorizados e 
se localizam de forma mais concentrada nas Regiões 
Sul e Sudeste, dedicando-se ao ensino formal (como 
universidades, faculdades e centros de formação pro-
fissional). Essa tendência tem se mantido nos últimos 
anos.

Os cursos corporativos e produtos e serviços de 
EAD não foram o foco das respostas e indicam que os 
cursos autorizados e livres são os mais importantes, 
pelo menos de acordo com as respostas das institui-
ções participantes, para as ofertas ao público. Em 
2012, assim como em 2011 e 2010, não houve diferença 
significativa em relação aos resultados obtidos nos 
cruzamentos entre ofertas e características, em termos 
de porte das instituições e região onde se localizam.
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O conjunto das instituições formadoras respon-
dentes, em 2012, é composto por 32% de instituições 
educacionais públicas, por 46% de instituições educa-
cionais privadas, ficando o restante (22%) com as que 
compõem o Serviço Nacional de aprendizagem (14%), 
as fundações (3%) e outras organizações.

Em relação à oferta institucional, a maioria das 
instituições formadoras desenvolve tanto cursos pre-
senciais quanto a distância e semipresenciais (60%), 
com estrutura centralizada (58%). As instituições 
formadoras que desenvolvem apenas cursos a dis-
tância correspondem a 18,6% do total e também pos-
suem estrutura centralizada (60,4%). A experiência 
de EAD nas instituições formadoras respondentes 

é significativa, estando a maior parte na faixa de 5 
a 10 anos.

Houve um aumento de respostas das instituições 
de EAD no ano de 2012, atendendo ao convite de parti-
cipação no Censo ABED. Espera-se que, nos próximos 
anos, essa participação seja ainda maior, pois, quanto 
maior for o número de instituições participantes, mais 
fiel à realidade será o retrato da EAD no Brasil. Este 
tipo de censo é único no Brasil, contemplando não 
somente instituições públicas, mas também privadas, 
ONGs, SNAs e de outras naturezas, incluindo até 
instituições não exclusivamente educacionais, sendo 
algumas apenas fornecedoras de produtos e serviços.



Parte 3

EAD no Brasil 
em 2012
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Introdução

Nesta terceira parte do Censo EAD.BR 2012, serão apre-
sentados os resultados do levantamento realizado pela 
ABED em 2013 acerca dos cursos e dos alunos de 231 
instituições formadoras que forneceram dados sobre 
sua atuação no âmbito dessa modalidade educacional.

A abordagem começará pelo quadro de cursos ofe-
recidos por essas instituições, quer sejam elas compo-
nentes do sistema formal de educação, quer não. Isso 
significa que serão apresentados dados sobre cursos 
autorizados e livres, corporativos ou não, que serão 
utilizados na identificação das principais caracterís-
ticas em termos de sua distribuição pelo país, entre 
outros critérios importantes.

A seguir, a abordagem incidirá sobre os alunos, 
representados pelo número de matrículas e de conclu-
sões, também buscando suas características principais.
As análises feitas terão como foco apontar as tendên-
cias observadas no desenvolvimento dessa modalidade 
de ensino, tanto em relação à oferta de iniciativas 
quanto à demanda referente a elas.

Os cursos EAD

Em 2010, constatou-se a oferta de um total de 9.892 
cursos, sendo 84% deles livres e 16% autorizados. Em 
2011, foram ofertados de 3.971 cursos autorizados/reco-
nhecidos (44%) e 5.094 cursos livres (56%), totalizando 
uma oferta de 9.065 cursos a distância. Em 2012, as 
231 instituições respondentes indicaram a oferta de 
9.376 cursos, representando um aumento de 3,4% em 
relação a 2011. Dos cursos ofertados em 2012, 1.856 são 
autorizados (18,8%) e 7.520 (80,2%) são livres.

Observa-se em 2012, em relação a 2011, um aumento 
significativo de cursos livres (42,3%) e uma diminuição 
dos cursos autorizados (queda de 53,2%). Contudo, é 
preciso levar-se em conta que, em 2012, foram investi-
gados, além dos cursos, as disciplinas na modalidade 
em EAD, que contam com o número de 6.500 e estão 
associadas aos cursos presenciais autorizados. Esse 
dado indica que, embora o número de cursos autori-
zados em 2012 seja menor, o número de disciplinas 
na modalidade em EAD, em cursos presenciais auto-
rizados, é bastante significativo.

(a) O volume de cursos autorizados(a) O volume de cursos autorizados

Em 2011, as instituições respondentes informaram 
a oferta de 3.971 cursos EAD e autorizados. Em 2012, 
foram indicados 1.856 cursos autorizados, sendo que, 
destes, 6% são de caráter corporativo. Por esses dados, 
é fácil inferir a ocorrência de um significativo decrés-
cimo de cursos de um ano para o outro, que repre-
senta uma diminuição de 53% no número de cursos 
em relação a 2011. A explicação disso pode estar no 
fato de que, em 2011, o Censo EAD.BR analisou cursos 
completos e disciplinas EAD em conjunto. Como a 
análise ocorreu de forma separada em 2012, o número 
de cursos completos ficou aparentemente abaixo do 
oferecido em 2011. Só para ter-se uma ideia do que isso 
significa, é possível considerar, em conjunto, o número 
de cursos autorizados e as disciplinas oferecidas na 
modalidade EAD em 2012. Esse total chegaria a 8.249, 
representando um significativo avanço na oferta de 
iniciativas EAD sob a forma de cursos autorizados.

Porém, é importante reiterar que a análise, tal 
como informado inicialmente, recairá de forma sepa-
rada sobre os dados obtidos.

Isso posto, a Tabela 3.1 apresenta a distribuição, 
em 2012, dos cursos EAD autorizados/reconhecidos 
oferecidos pelas instituições educacionais creden-
ciadas, organizados segundo a natureza jurídica das 
instituições que os oferecem, de acordo com a região 
do país onde se localizam suas sedes e o nível educa-
cional a que se referem.
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Tabela 3.1 – Distribuição de cursoscursos EADEAD autorizados/reconhecidosautorizados/reconhecidos, oferecidos em 2012, segundo a natureza jurídica, 
a localização regional e o nível educacional das instituições formadoras

Características

Tipos de cursos

TotalNão 
corporativos

Corporativos

Natureza 
jurídica

Pública

Federal 316 23 339

Estadual 102 0 102

Municipal 0 8 8

Privada
Fins lucrativos 570 2 572

Fins não lucrativos 548 37 585

Fundação educacional 82 21 103

Empresas
Serviço Nacional de Aprendizagem 72 0 72

Não exclusivamente educacional 5 11 16

Outra 54 5 59

Total 1.749 107 1.856

Região

Norte 47 0 47

Nordeste 170 0 170

Centro-Oeste 121 33 154

Sudeste 872 44 916

Sul 539 30 569

Total 1.749 107 1.856

Nível 
educacional/ 
Modalidade

Ensino fundamental 1 0 1

Ensino médio 1 0 1

EJA
Fundamental 38 0 38

Médio 42 0 42

Técnico profissionalizante 185 18 203

Superior

Sequencial
Formação específica 7 6 13

Complementação de estudos 13 1 14

Graduação

Bacharelado 107 0 107

Licenciatura 203 2 205

Bacharelado e licenciatura 21 0 21

Tecnológico 189 2 191

Disciplinas semipresenciais 8 5 13

Disciplinas a distância (limite 20% da 
carga horária)

4 0 4

Disciplinas em dependência na 
modalidade EAD

0 0 0

Pós- 
-graduação

Lato sensu – Especialização 773 52 825

Lato sensu – MBA 101 13 114

Stricto sensu – Mestrado 10 0 10

Stricto sensu – Doutorado 1 0 1

Disciplina a distância (parte de curso 
mais amplo)

45 8 53

Total 1.749 107 1.856
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Em 2011, a maioria de cursos autorizados era ofe-
recida por instituições privadas com fins lucrativos 
(40%). Em 2012, a maioria dos cursos autorizados foi 
oferecida, ao contrário, por instituições privadas sem 
fins lucrativos, mas em menor porcentagem (31,5%). 
Em 2012, as instituições privadas, com ou sem fins 
lucrativos, ofereceram 62,3% dos cursos autorizados.

As instituições públicas, por sua vez, concentra-
vam, em 2011, 18% do volume total de cursos, sendo a 
maioria deles (90%) da rede federal. Em 2012, o quadro 
alterou-se um pouco, com as instituições públicas res-
pondentes desenvolvendo 24,1% dos cursos autorizados, 
sendo 75,5% da rede federal (Gráfico 3.1).

Gráfico 3.1 – Cursos EAD autorizados em 2012, segundo a natureza 
jurídica das instituições formadoras
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Em 2011, a maioria dos cursos era de instituições 
das Regiões Sudeste (48%) e Sul (30%), sendo grande 
parte credenciada. Em 2012, essa situação não se alte-
rou e a maioria dos cursos credenciados localizam-se 
também nas Regiões Sudeste (49,3%) e Sul (30,6%).

Quanto ao nível/modalidade educacional dos 1.856 
cursos autorizados de 2012, observou-se que sua con-
cetração é maior na pós-graduação (54%), seguida 
da concentração dos cursos na graduação (29,1%). 
Dentre os cursos de pós-graduação, a maior concen-
tração é nos de especialização (82%). Na graduação, a 
maioria dos cursos é de licenciatura (38%) e de cursos 
tecnológicos (35%). Já os cursos técnicos profissiona-
lizantes correspondem, em 2012, a 10,9% do total de 
cursos autorizados e os de EJA correspondem a 4,3% 
(Gráfico 3.2).

Gráfico 3.2 – Cursos EAD autorizados segundo 
o nível/modalidade educacional em 2012
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A distribuição dos cursos de nível superior auto-
rizados, organizados em corporativos e não corpo-
rativos, associados ao nível escolar a que se dirigem, 
pode ser observada na ilustração apresentada a seguir 
(Gráfico 3.3).

Gráfico 3.3 – Comparativo dos Cursos EAD autorizados de nível 
superior, corporativos e não corporativos, em 2012

Sequencial

Corporativos

Não corporarivos

Graduação Pós- 
-graduação

1.000
800
600
400
200

0

O Gráfico 3.3 permite constatar que pouquíssimos 
são os cursos corporativos oferecidos em nível superior.

Quando se considera a distribuição dos cursos 
autorizados no ano de 2012 segundo o porte e o tipo 
de oferta das instituições formadoras e as áreas por 
eles abrangidos, obtém-se o que está apresentado na 
Tabela 3.2.
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Tabela 3.2 – Distribuição de cursos EAD autorizados/reconhecidoscursos EAD autorizados/reconhecidos,  oferecidos em 2012, 
segundo o porte, a oferta e a área de conhecimentos de cursos abrangidos pelas instituições formadoras

Características institucionais

Tipos de cursos

TotalNão 
corporativos

Corporativos

Porte da instituição

Microempresa 12 0 12

Pequena empresa 215 31 246

Média empresa 186 23 209

Grande empresa 1.336 53 1.389

Total 1.749 107 1.856

Oferta de cursos

Somente cursos a distância 76 20 96

Cursos a distância e cursos presenciais 359 0 359

Cursos presenciais, a distância e semipresenciais 1.309 76 1.385

Não informado 5 11 16

Total 1.749 107 1.856

Áreas de conhecimento

Ciências Humanas – Educação 298 17 315

Ciências Humanas – Linguística, Letras e Artes 65 3 68

Ciências Humanas – Outros 104 2 106

Ciências Sociais – Direito 54 4 58

Ciências Sociais – Adm./Gestão 296 41 337

Ciências Sociais – C. Contábeis 35 0 35

Ciências Sociais – Negócios 56 6 62

Ciências Sociais – Comunicação 36 0 36

Ciências Sociais – Outros 33 0 33

Engenharia Civil 4 0 4

Engenharia Elétrica 2 0 2

Engenharia Mecânica 3 0 3

Engenharia. Outros 26 0 26

Ciências da Computação 51 4 55

Ciências Exatas – Matemática 39 0 39

Ciências Biológicas 18 0 18

Ciências Agrárias 11 0 11

Ciências da Saúde – Medicina 3 0 3

Ciências da Saúde – Enfermagem 9 0 9

Ciências da Saúde. Outros 71 0 71

Outros 135 16 151

Não informado 400 14 414

Total 1.749 107 1.856
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Em 2011, a maioria dos cursos autorizados foi 
desenvolvida por grandes empresas (88%); em 2012, 
essa tendência permanece com 75% dos cursos desen-
volvidos por empresas de grande porte (Gráfico 3.4), 
sendo a parcela mais considerável de cursos não cor-
porativos (96%). Observa-se, ainda, que, em 2012, as 
instituições educacionais de grande porte ofereceram 
não só a maioria dos cursos a distância, como também 
os presenciais e os semipresenciais.

Gráfico 3.4 – Cursos EAD autorizados em 2012, segundo 
o porte das instituições formadoras
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Em 2011, as instituições que desenvolviam somente 
cursos autorizados a distância tinham o menor volume 
de cursos ofertados – 6% do total. Em 2012, a relação 
se manteve com pequena queda – 5,1% (Gráfico 3.5).

Gráfico 3.5 – Cursos EAD autorizados segundo 
o tipo de oferta institucional em 2012
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Em 2011, o maior volume de ofertas por área de 
conhecimento se concentrava na área de Educação, 
com 21% do total, e na área de Ciências Sociais – 
Administração/Gestão, com 17,5%. Em 2012, essas 
duas áreas permanecem como as áreas de maior con-
centração de cursos – Ciências Humanas/Educação 
correspondem a 17% e Ciências Sociais/Administração 
e Gestão correspondem a 18%.

Em 2012, a área de Humanas inclui 34,6% dos 
cursos não corporativos, enquanto a de Ciências 
Sociais chega a 37,8%. 

Gráfico 3.6 – Cursos EAD autorizados segundo as áreas 
de conhecimento abrangidas, em 2012
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As demais áreas apresentam um índice conside-
ravelmente baixo de inclusão – 5,7% são da área de 
Saúde, seguida por Computação (3,8%) e Engenharia 
(2,4%) (Gráfico 3.6).

Com relação à área de Ciências Sociais, a área 
de Administração/Gestão é a que concentra maior 
número de cursos (Gráfico 3.7), dado que ressalta, 
como nos anos anteriores, o elevado índice dos cursos 
na área de Administração e Gestão.
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Gráfico 3.7 – Cursos EAD autorizados da área 
de Ciências Sociais, em 2012
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É importante ressaltar que, do total de cursos auto-
rizados informados pelas instituições respondentes, 
cerca de 22% não tiveram a área de conhecimento 
indicada. Os cursos arrolados em “Outros” apresen-
taram tal pulverização de nomes que impossibilitou 
determinar as áreas por eles abrangidas. Assim, as 
áreas foram indicadas para 94% dos cursos autori-
zados de 2012.

(b) O volume de disciplinas EAD em cursos (b) O volume de disciplinas EAD em cursos 
autorizadosautorizados

As instituições respondentes indicaram 6.500 dis-
ciplinas oferecidas na modalidade EAD em cursos 
presenciais autorizados no ano de 2012.

A Tabela 3.3 registra a distribuição do número de 
disciplinas na modalidade EAD em cursos autorizados/
reconhecidos segundo a natureza jurídica e a locali-
zação regional das instituições credenciadas e o nível 
educacional dos cursos em que elas estão inseridas.

Tabela 3.3 – Distribuição das disciplinas oferecidas, em 2012, na modalidade EAD em cursos presenciais autorizados/reconhecidoscursos presenciais autorizados/reconhecidos segundo a natureza 
jurídica, a localização regional das instituições formadoras e o nível educacional dos cursos que estas oferecem

Características institucionais  Quantidade de disciplinas EAD

Natureza jurídica

Pública

Federal 1.563

Estadual 348

Municipal 68

Privada
Fins lucrativos 1.146

Fins não lucrativos 2.644

Fundação educacional 29

SNA 64

Outra 638

Total 6.500

Região

Norte 449

Nordeste 521

Centro-Oeste 219

Sudeste 3.521

Sul 1.790

Total 6.500
(continua)
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Características institucionais  Quantidade de disciplinas EAD

Nível 
educacional/ 
Modalidade

Ensino fundamental 8

Ensino médio 15

EJA
Fundamental 40

Médio 57

Técnico profissionalizante 354

Superior

Sequencial
Formação específica 38

Complementação de estudos 0

Graduação

Bacharelado 224

Licenciatura 885

Bacharelado e licenciatura 7

Tecnológico 55

Disciplinas semipresenciais 278

Disciplinas a distância (limite 20% da carga horária) 2.909

Disciplinas em dependência na modalidade EAD 1.197

Pós-graduação

Lato sensu – Especialização 413

Lato sensu – MBA 15

Stricto sensu – Mestrado 1

Stricto sensu – doutorado 0

Disciplina a distância (parte de curso mais amplo) 4

Total 6.500

Pela Tabela 3.3, pode-se observar que, com relação às 
disciplinas oferecidas em 2012 na modalidade de EAD, a 
maioria (58,3%) é ofertada por instituições privadas. As 
instituições educacionais públicas respondem por 30,4% 
das disciplinas, sendo a maioria destas desenvolvida 
por instituições federais (24% do total das disciplinas).

Grande parte das instituições que desenvolvem as 
disciplinas na modalidade EAD em cursos presenciais 
se localiza nas Regiões Sudeste (54,2%) e Sul (27,5%), 
correspondendo ao total de 81,7%. As Regiões Norte 
(7%) e Nordeste (8%) concentram 15% das discipli-
nas oferecidas, ficando os restantes 3,3% na Região 
Centro-Oeste.

Em relação ao nível educacional, grande parcela das 
disciplinas (44,7%) corresponde a cursos de graduação 
que se utilizam do limite de 20% da carga horária dos 
cursos presenciais para iniciativas a distância. As discipli-
nas EAD oferecidas pelas instituições formadoras, como 
recurso de auxílio em situações de dependência de alunos 
em cursos presenciais, correspondem a 18,4% do total.

Em resumo, as 6.500 disciplinas oferecidas na 
modalidade EAD em cursos presenciais são, na sua 
maioria, desenvolvidas por instituições privadas e 
públicas das Regiões Sudeste e Sul e fazem parte de 
cursos de nível superior de graduação (Gráficos 3.8 e 3.9).

Gráfico 3.8 – Distribuição das disciplinas oferecidas em 2012 na 
modalidade EAD em cursos presenciais segundo a natureza jurídica das 

instituições formadoras
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Gráfico 3.9 – Distribuição das disciplinas oferecidas em 2012 na 
modalidade EAD em cursos presenciais segundo o nível/modalidade do 

curso em que se inserem
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(Tabela 3.3 – conclusão)
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A Tabela 3.4 apresenta a distribuição das disciplinas 
dos cursos autorizados/reconhecidos segundo dife-
rentes características das instituições formadoras e, 
entre elas, a área de conhecimento em que se inserem.

Tabela 3.4 – Distribuição das disciplinas EAD ofertadas, em 2012, em 
cursos presenciais autorizados/reconhecidos segundo o porte e o tipo de 

oferta das instituições formadoras e as áreas de conhecimento abrangidas

Características das instituições Total

Porte da 
instituição

Microempresa 19

Pequena empresa 271

Média empresa 174

Grande empresa 6.036

Total 6.500

Oferta de 
cursos

Somente cursos a distância 346

Cursos a distância e cursos 
presenciais

729

Cursos presenciais, a distância e 
semipresenciais

5.383

Não informado 42

Total 6.500

Áreas de 
conhecimento

Ciências Humanas – Educação 907

Ciências Humanas – Linguística, 
Letras e Artes

259

Ciências Humanas – Outros 185

Ciências Sociais – Direito 126

Ciências Sociais – Adm./Gestão 836

Ciências Sociais – C. Contábeis 193

Ciências Sociais – Negócios 59

Ciências Sociais – Comunicação 43

Ciências Sociais – Outros 230

Engenharia Civil 68

Engenharia Elétrica 68

Engenharia Mecânica 19

Engenharia – Outros 260

Ciências da Computação 119

Ciências Exatas – Matemática 174

Ciências Biológicas 203

Ciências Agrárias 48

Ciências da Saúde – Medicina 9

Ciências da Saúde – Enfermagem 44

Ciências da Saúde – Outros 127

Outros 409

Informação não disponível 2.114

Total 6.500

Pela Tabela 3.4, pode-se observar que boa parte das 
disciplinas na modalidade de EAD é desenvolvida por 
grandes empresas (93%). Apenas 5% das disciplinas 
que são desenvolvidas a distância são realizadas em 
instituições dedicadas apenas à EAD.

Em relação às áreas das disciplinas oferecidas na 
modalidade EAD, cabe destacar que as instituições 
respondentes não identificaram as áreas de 35% das 
disciplinas consideradas, impossibilitando, com isso, 
maior detalhamento da situação. A ilustração a seguir 
(Gráfico 3.10) mostra a distribuição das disciplinas 
por áreas de conhecimento e permite observar que a 
tendência é a mesma dos cursos completos na moda-
lidade EAD, ou seja, maior concentração na área de 
Ciências Humanas e Sociais.

Gráfico 3.10 – Distribuição das disciplinas EAD ofertadas em cursos 
presenciais, em 2012, segundo a área de conhecimento abrangida
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As disciplinas na modalidade de EAD de cursos 
presenciais também são, em sua maioria, da área 
de Ciências Humanas-Educação (14%) e da área de 
Ciências Sociais-Administração e Gestão, contando 
com 13% do total das disciplinas.

(c) O volume dos cursos livres(c) O volume dos cursos livres

Em relação aos cursos livres, a Tabela 3.5 apresenta 
a distribuição destes quanto à natureza jurídica, à 
localização regional e ao tipo de cursos oferecido pelas 
entidades formadoras.
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Tabela 3.5 – Distribuição do número de cursos EAD livrescursos EAD livres ofertados em 2012, segundo a natureza jurídica, 
a localização regional e o tipo de curso oferecido pelas instituições formadoras

Características institucionais

Quantidade de cursos livres

Não 
corporativos

Corporativos Total

Natureza jurídica

Educacional pública

Federal 260 135 395

Estadual 53 17 70

Municipal 0 0 0

Educacional privada
Fins lucrativos 3.376 860 4.236

Fins não lucrativos 470 44 514

Fundação educacional 167 169 336

Secretaria de educação
Estadual 0 10 10

Municipal 0 0 0

Empresas

SNA 387 52 439

Não exclusivamente 
educacional

327 481 808

Órgão público não educacional 0 49 49

ONG 26 44 70

Outra 17 576 593

Total 5.083 2.437 7.520

Região

Norte 100 6 106

Nordeste 945 76 1.021

Centro-Oeste 624 565 1.189

Sudeste 2.980 1.677 4.657

Sul 434 113 547

Total 5.083 2.437 7.520

Tipo de curso 
livre

Iniciação profissional 241 145 386

Treinamento operacional 76 695 771

Treinamento em habilidades sociais/comportamentais 92 194 286

Atualização 1.642 732 2.374

Aperfeiçoamento 1.589 589 2.178

Extensão universitária (cursos) 1.037 24 1.061

Preparatório para ENEM /vestibular etc. 73 8 81

Idiomas 50 21 71

Outro 283 29 312

Informação não disponível 10 10 20

Total 5.083 2.437 7.520
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Pela Tabela 3.5, verifica-se que, em 2012, o maior 
volume dos cursos livres é de instituições privadas 
(63,1%), sendo 56,4% de instituições com fins lucra-
tivos e 6,8% de instituições sem fins lucrativos. Em 
2011, o maior volume dos cursos livres foi também 
de instituições privadas, alcançando 70% do total; 
destes, 48% eram de instituições privadas com fins 
lucrativos e 22% de instituições privadas sem fins 
lucrativos. Observa-se, assim, uma ligeira queda dos 
cursos livres de instituições privadas, sendo que a 
maior parte incidiu sobre instituições sem fins lucra-
tivos. As instituições públicas desenvolvem, em 2012, 
precisamente 6,2% dos cursos livres. As empresas 
consideradas não exclusivamente educacionais desen-
volvem 10,7% dos cursos livres e o SNA, 5,8%. A ilus-
tração a seguir (Gráfico 3.11) torna mais claro esse 
quadro e acrescenta informações sobre cursos não 
corporativos e corporativos.

Gráfico 3.11 – Cursos EAD livres segundo a natureza jurídica das 
instituições formadoras, em 2012
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Como indica o Gráfico 3.11, a maioria dos cursos 
livres, em 2012, é composta por cursos nãonão corpo-
rativos, correspondendo a 67,6% do total. O tipo de 
instituição que mais desenvolve cursos corporativos 
são as privadas com fins lucrativos (35,3% do total de 
cursos corporativos).

Em 2011, a maioria dos cursos livres foi oferecida 
por instituições localizadas no Sudeste (53%) e no 
Centro-Oeste (26,5%). Em 2012, o quadro se repete, 
indicando que a maioria dos cursos livres é desen-
volvida por instituições que se localizam na Região 
Sudeste (61,9%), seguidos dos que estão nas Regiões 
Centro-Oeste (15,8%) e Nordeste (13,5%). Observa-se, 
portanto, um aumento da oferta de cursos livres 
na Região Sudeste e uma diminuição na Região 
Centro-Oeste (Gráfico 3.12).

Gráfico 3.12 – Cursos EAD livres segundo a localização geográfica 
das sedes das instituições formadoras
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Quanto ao tipo de curso livre oferecido, observa-se 
que, em 2012, a maioria é composta por cursos de atua-
lização (31,5%) e de aperfeiçoamento (30%); seguem-nos 
os cursos de extensão universitária (14%) e de treina-
mento operacional (10,2%). Em 2011, a maioria dos cur-
sos livres foi de aperfeiçoamento (41%) e de atualização 
(31%), o que significa pequena alteração no quadro da 
oferta de cursos livres.

Considerando o porte e o tipo de oferta institucio-
nal e as áreas de conhecimento abrangidas, a Tabela 3.6 
apresenta a distribuição dos cursos livres em 2012.
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Tabela 3.6 –Distribuição do número de cursos EAD livrescursos EAD livres disponíveis em 2012, segundo o porte, 
a oferta de cursos e as áreas de conhecimento abrangidas pelas instituições formadoras

Características institucionais

Quantidade de cursos livres

TotalNão 
corporativos

Corporativos

Porte da instituição

Microempresa 847 89 936

Pequena empresa 1.647 848 2.495

Média empresa 758 383 1.141

Grande empresa 1.831 1.117 2.948

Total 5.083 2.437 7.520

Oferta de cursos

Somente cursos a distância 2.415 839 3.254

Cursos a distância e cursos presenciais 733 331 1.064

Cursos presenciais, a distância e semipresenciais 1.925 1.256 3.181

Não informado 10 11 21

Total 5.083 2.437 7.520

Áreas de conhecimento

Ciências Humanas – Educação 885 225 1.110

Ciências Humanas – Linguística, Letras e Artes 161 33 194

Ciências Humanas – Outros 132 32 164

Ciências Sociais – Direito 432 32 464

Ciências Sociais – Adm./Gestão 511 377 888

Ciências Sociais – C. Contábeis 115 52 167

Ciências Sociais – Negócios 119 94 213

Ciências Sociais – Comunicação 50 111 161

Ciências Sociais – Outros 44 67 111

Engenharia Civil 24 0 24

Engenharia Elétrica 8 7 15

Engenharia Mecânica 54 0 54

Engenharia – Outros 14 2 16

Ciências da Computação 131 34 165

Ciências Exatas – Matemática 41 24 65

Ciências Biológicas 15 14 29

Ciências Agrárias 68 5 73

Ciências da Saúde – Medicina 80 72 152

Ciências da Saúde – Enfermagem 70 33 103

Ciências da Saúde – Outros 140 3 143

Outros 1.263 669 1.932

Informação não disponível 726 551 1.277

Total 5.083 2.437 7.520
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Pela Tabela 3.6, observa-se que, em 2012, as grandes 
empresas ofertaram 39,2% do total de cursos livres, as 
médias empresas 15,2%, as pequenas empresas 33,2% e 
as microempresas 12,4%. Em 2011, a maioria dos cursos 
livres foi também ofertada por grandes empresas, mas 
numa proporção de 70% do total, percebendo-se uma 
significativa diminuição da oferta de cursos livres por 
essas empresas em 2012.

Em 2012, a maioria dos cursos corporativos é ofer-
tada pelas grandes empresas – 45,8% do total (Gráfico 
3.13).

Gráfico 3.13 – Cursos livres EAD segundo 
o porte das instituições formadoras, em 2012
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Em 2012, as instituições que desenvolvem ape-
nas cursos a distância foram as que mais ofereceram 
cursos livres (43,3%), seguidas das instituições que 
desenvolvem todas as modalidades (presencial, a dis-
tância e semipresencial), que ofertam 42,3% do total. 
Em 2011, a maioria das ofertas de curso livres era de 
instituições que ofereciam concomitantemente todas 
as modalidades (presencial, a distância e semipresen-
cial – 40%). Cabe ressaltar, no entanto, que 38% das 
ofertas de cursos livres de EAD eram de instituições 
que desenvolviam somente cursos a distância.

No que diz respeito aos cursos corporativos, a 
relação se inverte. As instituições que desenvolvem 
todas as modalidades de cursos ofertaram 51,6% destes 
como cursos livres corporativos e as que desenvolvem 
apenas cursos a distância ofertaram 34,4% do total 
(Gráfico 3.14).

Gráfico 3.14 – Cursos livres EAD segundo 
o tipo de oferta das instituições formadoras, em 2012
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Em relação à distribuição dos cursos livres por 
área de conhecimento, um número significativo de 
instituições (17%), da mesma maneira que nos cur-
sos autorizados, não forneceu informações em 2012. 
Entre os cursos classificados como “Outros” (25,7%), 
foram indicados: Apoio às Disciplinas Presenciais das 
Graduações, Fotografia, Educação para o Trânsito, 
Higiene de Alimentos, Alfabetização com Jogos, 
Grupos de Estudo, Informática para Surdos, Moodle 
para Professores, Metodologia Científica, Eletricista 
Instalador Predial, Psicanálise etc.

Em 2012, levando-se em conta os cursos livres 
identificados por área, a maioria inclui-se na área de 
Ciências Humanas-Educação (14,7%) e na de Ciências 
Sociais-Administração/Gestão, com 11,8% (Gráfico 3.15).
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Gráfico 3.15 – Cursos EAD livres ofertados em 2012, segundo 
a área de conhecimento abrangida
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(d) Síntese numérica sobre Cursos (d) Síntese numérica sobre Cursos 
autorizados e Cursos livresautorizados e Cursos livres

A Tabela 3.7 apresentada a seguir sintetiza o cruza-
mento das informações numéricas sobre os cursos 
autorizados e livres. Não foram incluídas as discipli-
nas na modalidade de EAD dos cursos presenciais 
autorizados por não haver correspondência destas 
com os cursos livres.

Tabela 3.7 – Distribuição de cursos EAD autorizados e livres ofertados em 2012 pelas instituições formadoras

Características das instituições
Cursos

Autorizados Livres Total

Natureza jurídica

Pública

Federal 339 395 734

Estadual 102 70 172

Municipal 8 0 8

Privada
Fins lucrativos 572 4.236 4.808

Fins não lucrativos 585 514 1.099

Fundação educacional 103 336 439

Secretaria de 
educação

Estadual 0 10 10

Municipal 0 0 0

Empresas
SNA 72 439 511

Não exclusivamente educacional 16 808 824

Órgão público não educacional 0 49 49

ONG 0 70 70

Outra 59 593 652

Total 1.856 7.520 9.376

Região

Norte 47 106 153

Nordeste 170 1.021 1.191

Centro-Oeste 154 1.189 1.343

Sudeste 916 4.657 5.573

Sul 569 547 1.116

  Total 1.856 7.520 9.376

(continua)
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Características das instituições
Cursos

Autorizados Livres Total

Porte

Microempresa 12 936 948

Pequena empresa 246 2.495 2.741

Média empresa 209 1.141 1.350

Grande empresa 1.389 2.948 4.337

    1.856 7.520 9.376

Tipo de oferta

Somente cursos a distância 96 3.254 3.350

Cursos a distância e cursos presenciais 359 1.064 1.423

Cursos presenciais, a distância e semipresenciais 1.385 3.181 4.566

Não informado 16 21 37

  Total 1.856 7.520 9.376

A maioria dos cursos autorizados e livres na moda-
lidade EAD, segundo os respondentes do censo de 2012, 
é desenvolvida por instituições privadas (63%), sendo 
81% destas possuem fins lucrativos e 19% não têm fins 
lucrativos. A maioria dos cursos se localiza na Região 
Sudeste (59,4%) e é oferecida por grandes empresas 
(46,2%) e por instituições que desenvolvem cursos 
presenciais, a distância e semipresenciais (48,6%) 
(Gráficos 3.16 a 3.19).

Gráfico 3.16 – Cursos EAD livres e autorizados ofertados em 2012, 
segundo a natureza jurídica das instituições formadoras
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Gráfico 3.17 – Cursos EAD livres e autorizados ofertados em 2012, 
segundo a localização regional das instituições formadoras
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Gráfico 3.18 – Cursos EAD livres e autorizados ofertados em 2012, 
segundo o porte das instituições formadoras
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(Tabela 3.7 – conclusão)
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Gráfico 3.19 – Cursos EAD livres e autorizados ofertados em 2012, 
segundo o tipo de oferta educacional das instituições formadoras
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Matrículas e conclusões

O Censo da Educação Superior referente a 2011, rea-
lizado pelo INEP, confirmou a tendência – já obser-
vada pelo Censo EAD.BR 2011 – de crescimento dos 
cursos na modalidade EAD, que atingiram 17,3% do 
total do número de matrículas de alunos do ensino 
superior, sendo que, em 2010, esse número era de 
14,6%. Segundo o Censo do INEP, 5.746.762 alunos 
estão matriculados no ensino presencial e 992.927 em 
cursos EAD. Nestes, verificou-se 428.277 de matrículas 
na área de Educação e 408.277 nas área de Ciências 
Sociais, Negócios e Direito. O número de concluintes 
de cursos EAD alcançou, em 2011, 151.552, correspon-
dendo a 15,2% do total de conclusões do ensino superior.

De acordo com os dados divulgados pelo MEC, a 
participação (tanto em cursos presenciais como a dis-
tância) de mulheres, pessoas de baixa renda e nordes-
tinos nas universidades aumentou. Esses segmentos, 
juntos, somam mais de 55% da população universitária 
entre 18 e 24 anos (3,85 milhões de estudantes).

Os alunos dos cursos a distância, ainda segundo 
o Censo de 2011 INEP, possuem, em média, 33 anos 
e constituem um público com idade mais elevada do 
que a do ensino presencial. Na graduação a distância, 
os ingressos têm, em média, 32 anos e a idade mais 
frequente (moda) é de 30 anos. No caso da gradua-
ção a distância, observa-se aumento da idade modal 
(de 28 anos em 2009 e 2010 para 30 anos em 2011), 

acompanhada de diminuição da mediana em relação a 
2010, mas com igual valor em relação a 2009 (30 anos 
em 2009, 31 anos em 2010 e 30 anos em 2011). A dis-
tribuição das idades dos ingressos apresenta maior 
variabilidade na modalidade de EAD (INEP 2011).
No que se refere ao Censo EAD.BR, da ABED, o total 
de alunos, em 2009, foi de 528.320, que estudavam em 
128 entidades. Em 2010, com 198 instituições partici-
pantes do Censo, observou-se um total de 2.261.921 
alunos matriculados em EAD e, em 2011, o número 
de alunos chegou a 3.589.373. A Tabela 3.8 apresenta 
a evolução das matrículas em EAD no período dos 4 
últimos anos, segundo os censos realizados pela ABED.

Tabela 3.8 – Evolução das matrículas em EAD 
no período de 2009-2012

Ano
Número de instituições 
participantes do Censo

Número de matrículas 
em EAD

2009 128 528.320

2010 198 2.261.921

2011 181 3.589.373

2012 252 5.772.466

Pela Tabela 3.8, pode-se observar que, em 2012, 
houve um aumento de 52,5% nas matrículas da moda-
lidade EAD em relação a 2011. As matrículas em cursos 
autorizados, como será visto mais adiante, correspon-
dem a 19,7% do total; as dos cursos livres, a 74,5% e 
as referentes às disciplinas na modalidade de EAD de 
cursos presenciais, a 5,8%. A porcentagem de matrícu-
las em cursos livres e autorizados em 2012 diminuiu 
ligeiramente em relação a 2011, quando correspondia 
a 77% para os cursos livres e 22% para os autorizados. 
Em 2012, foi o primeiro ano que foram investigados, 
com mais detalhes, dados sobre as disciplinas a dis-
tância ofertadas em cursos presenciais.

(a) Matrículas em cursos autorizados(a) Matrículas em cursos autorizados

A Tabela 3.9 a seguir apresenta a distribuição de matrí-
culas dos cursos autorizados/reconhecidos em 2012 
segundo a natureza jurídica, a localização regional 
e o nível educacional das instituições formadoras. O 
número total de matrículas em cursos autorizados 
indicados pelos respondentes foi de 1.141.260.
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Tabela 3.9 – Distribuição do número de matrículas realizadas em cursos EAD autorizados/reconhecidos, ofertados em 2012, segundo 
a natureza jurídica, a localização regional e o nível educacional das instituições formadoras

Características institucionais
Cursos

Total
Não corporativos Corporativos

Natureza jurídica

Pública

Federal 98.526 0 98.526

Estadual 41.904 0 41.904

Municipal 0 120 120

Privada
Fins lucrativos 469.478 0 469.478

Fins não lucrativos 119.586 821 120.407

Fundação educacional 81.452 291 81.743

Empresas
SNA 24.087 0 24.087

Não exclusivamente educacional 0 0 0

Outra 303.850 1.145 304.995

Total 1.138.883 2.377 1.141.260

Região

Norte 7.681 0 7.681

Nordeste 47.761 0 47.761

Centro-Oeste 421.448 145 421.593

Sudeste 338.626 1.411 340.037

Sul 323.367 821 324.188

Total 1.138.883 2.377 1.141.260

Nível educacional/ 
Modalidade

Ensino fundamental 230 0 230

Ensino médio 560 0 560

EJA
Fundamental 30.485 0 30.485

Médio 49.179 0 49.179

Técnico profissionalizante 355.635 145 355.780

Superior

Sequencial

Formação 
específica

435 0 435

Complementação 
de estudos

2.559 0 2.559

Graduação

Bacharelado 176.523 0 176.523
Licenciatura 216.793 609 217.402
Bacharelado e 
licenciatura

3.151 0 3.151

Tecnológico 182.653 0 182.653
Disciplinas 
semipresenciais

1.694 0 1.694

Disciplinas a 
distância (limite 
20% da carga 
horária)

6.245 0 6.245

Pós-graduação

Lato sensu – 
Especialização

95.524 1.462 96.986

Lato sensu – MBA 16.884 161 17.045
Stricto sensu – 
Mestrado

323 0 323

Stricto sensu – 
doutorado

10 0 10

Disciplina a 
distância (parte 
de curso mais 
amplo)

0 0 0

Total 1.138.883 2.377 1.141.260
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O número de matrículas em cursos autorizados, 
em 2012, foi de 1.141.260 alunos, sendo a quase tota-
lidade de alunos em cursos nãonão corporativos (99,8%). 
A maioria das matrículas está em instituições educa-
cionais privadas (52%), sendo 79% dos ingressos reali-
zados em instituições que possuem fins lucrativos e 21% 
nas que não possuem fins lucrativos. As instituições 
públicas respondentes realizaram 12,3% das matrículas 
em cursos autorizados (Gráfico 3.20).

Gráfico 3.20 – Matrículas em cursos EAD autorizados ofertados em 
2012, segundo a natureza jurídica das instituições formadoras
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Quanto à localização das matrículas realizadas em 
2012, os ingressos nos cursos autorizados foram, na 
sua maioria, da Região Centro-Oeste (36,9%), seguidos 
pelas Regiões Sudeste (29,7%), Sul (28,5%), Nordeste 
(4,2%) e Norte (0,7%). Em 2011, em relação à distribui-
ção das matrículas por região geográfica, a maioria 
concentrava-se no Sul, correspondendo a 53% do total, 
seguido do Sudeste, com 24%. A Região Centro-Oeste 
contava com 14%; a Nordeste, com 8%, e a Norte, com 
menos de 1%. Comparando os índices, observa-se que 
houve, em 2012, um decréscimo nas matrículas das 
Regiões Sul, Sudeste e Nordeste, um acréscimo nas 
matrículas da Região Centro-Oeste e a manutenção 
das matrículas da Região Norte (Gráfico 3.21).

Gráfico 3.21 – Matrículas em cursos EAD autorizados ofertados em 
2012, segundo região geográfica das instituições formadoras.
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Com relação ao número de matrículas, segundo o 
nível/modalidade educacional oferecidos pelas insti-
tuições formadoras, observa-se que, em 2012, o maior 
número de matrículas em cursos autorizados fica 
com os cursos técnicos profissionalizantes, corres-
pondendo a 31,1% do total. Nos cursos superiores de 
graduação, as matrículas correspondem a 51,5% do 
total, sendo que as matrículas em licenciatura foram 
de 36% e, em cursos tecnológicos, de 16%. Os cursos 
de bacharelado ficaram com 15,4% das matrículas. Um 
dado que chama a atenção, em 2012, é o crescimento 
de matrículas em cursos técnicos e tecnológicos. Cabe 
ainda destacar que o número de matrículas na EJA 
(médio e fundamental) foi de 7% e, na pós-graduação, 
de 10% (Gráfico 3.22).

Gráfico 3.22 – Matrículas em cursos autorizados ofertados em 2012, 
segundo o nível/modalidade de ensino
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Em relação à distribuição de matrículas em cur-
sos autorizados, quanto ao porte da instituição e em 
diferentes tipos de oferta de cursos, os dados estão 
apresentados na Tabela 3.10.
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Tabela 3.10 – Distribuição do número de matrículas realizadas em 2012 nos cursos EADmatrículas realizadas em 2012 nos cursos EAD autorizados/reconhecidos, ofertados em 2012, segundo o porte, 
a oferta de cursos e as áreas de conhecimento abrangidas pelas instituições formadoras

Características institucionais

Cursos

TotalNão 
corporativos

Corporativos

Porte da 
instituição

Microempresa 1.762 0 1.762

Pequena empresa 19.995 778 20.773

Média empresa 30.324 291 30.615

Grande empresa 1.086.802 1.308 1.088.110

Total 1.138.883 2.377 1.141.260

Oferta de cursos

Somente cursos a distância 47.920 778 48.698

Cursos a distância e cursos presenciais 72.352 0 72.352

Cursos presencial, a distância e semipresenciais 1.018.611 1.599 1.020.210

Total 1.138.883 2.377 1.141.260

Áreas de 
conhecimento

Ciências Humanas – Educação 500.358 491 517.377

Ciências Humanas – Linguística, Letras e Artes 21.033 14 21.047

Ciências Humanas. Outros 7.463 0 7.463

Ciências Sociais – Direito 87.467 550 88.017

Ciências Sociais – Adm./Gestão 241.068 499 241.567

Ciências Sociais – C. Contábeis 25.440 0 25.440

Ciências Sociais – Negócios 81.310 0 81.310

Ciências Sociais – Comunicação 217 0 217

Ciências Sociais – Outros 11.714 0 11.714

Engenharia civil 1.253 35 1.288

Engenharia elétrica 772 0 772

Engenharia mecânica 341 0 341

Engenharia – Outros 7.612 0 7.612

Ciências da Computação 38.336 20 38.356

Ciências Exatas – Matemática 24.835 0 24.835

Ciências Biológicas 13.733 0 13.733

Ciências Agrárias 2.151 0 2.151

Ciências da Saúde – Medicina 125 0 125

Ciências da Saúde – Enfermagem 1.424 0 1.424

Ciências da Saúde – Outros 67.023 73 67.096

Outros 5.179 666 5.845

Informação não disponível 29 29 58

Total 1.138.883 2.377 1.141.260

Da Tabela 3.10, pode-se inferir que, em 2012, 95% 
das matrículas correspondem às empresas de grande 
porte, seguindo a mesma tendência apontada em 
2011 (92%). Quanto ao tipo de oferta institucional, 
observa-se que as matrículas nas instituições que 
oferecem cursos presenciais, a distância e semipre-
senciais ficaram em 89%; em 2011, essas matrículas 
alcançaram 70% do total.

Considerando-se a distribuição das matrículas 
em cursos autorizados por diferentes áreas de 

conhecimento, as grandes concentrações encon-
tram-se na área de Ciências Humanas (47%) e na de 
Ciências Sociais (40%).

(b) Conclusões de cursos autorizados(b) Conclusões de cursos autorizados

A distribuição das conclusões dos cursos completos 
EAD autorizados, sem considerar as referentes às dis-
ciplinas de cursos presenciais, em 2012, é apresentada 
na Tabela 3.11.
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Tabela 3.11 – Distribuição do número de conclusões de cursos EAD autorizados/reconhecidos, ofertados em 2012, segundo a natureza jurídica, a loca-
lização regional e o nível educacional das instituições formadoras (não consideradas as matrículas de disciplinas EAD)

Características institucionais

Nº de concluintes

TotalNão 
corporativos

Corporativos

Natureza 
jurídica

Pública

Federal 17.451 0 17.451

Estadual 5.487 0 5.487

Municipal 0 0 0

Privada
Fins lucrativos 75.514 0 75.514

Fins não lucrativos 15.385 341 15.726

Fundação educacional 4.689 134 4.823

SNA 2.647 0 2.647

Outra 444 0 444

Total 121.617 475 122.092

Região

Norte 1.351 0 1.351

Nordeste 5.008 0 5.008

Centro-Oeste 4.734 0 4.734

Sudeste 45.490 134 45.624

Sul 65.034 341 65.375

Total 121.617 475 122.092

Nível 
educacional/ 
Modalidade

Ensino fundamental 220 0 220

Ensino médio 545 0 545

EJA
Fundamental 1.296 0 1.296

Médio 5.366 0 5.366

Técnico profissionalizante 19.217 0 19.217

Superior

Sequencial
Formação específica 90 0 90

Complementação de estudos 2.234 0 2.234

Graduação

Bacharelado 8.592 0 8.592

Licenciatura 24.634 226 24.860

Bacharelado e licenciatura 489 0 489

Tecnológico 24.995 0 24.995

Disciplinas semipresenciais 0 0 0

Disciplinas a distância (limite 20% da 
carga horária)

0 0 0

Disciplinas em dependência na 
modalidade EAD

37 0 37

Pós- 
-graduação

Lato sensu – Especialização 29.600 115 29.715

Lato sensu – MBA 4.255 134 4.389

Stricto sensu – Mestrado 10 0 10

Stricto sensu – Doutorado 0 0 0

Disciplina a distância (parte de curso 
mais amplo)

37 0 37

Total 121.617 475 122.092
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É importante ressaltar que não é possível realiÉ importante ressaltar que não é possível reali--
zar uma análise cruzada entre as informações de zar uma análise cruzada entre as informações de 
matrículas e concluintes para obtenção dos índices matrículas e concluintes para obtenção dos índices 
de evasão em EADde evasão em EAD. Os dados se referem a cursos 
autorizados e, portanto, de longa duração, e os refe-
rentes aos concluintes podem não corresponder a 
matrículas do ano de 2011, mas sim de anos anteriores. 
Assim, neste relatório do Censo EAD.BR 2012, serão 
comentados apenas dados sobre as conclusões e sua 
distribuição em relação a diferentes características, 
sem nenhuma intenção de caracterizar uma possível 
evasão em cursos autorizados.

Observa-se que, em 2012, a maioria das conclusões 
se deu nas instituições privadas (74,7%), sendo que 
61,8% encontram-se nas com fins lucrativos e 12,8% 
nas que não visam lucro. Nas instituições públicas, 
as matrículas correspondem a 18,8% (Gráfico 3.23).

Gráfico 3.23 – Conclusões em cursos EAD autorizados ofertados em 
2012, segundo a natureza jurídica das instituições ofertantes
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Quando à localização geográfica das conclusões 
dos cursos autorizados completos na modalidade EAD, 
observa-se que a maioria é referente à Região Sul, com 
53,5% das matrículas, e à Região Sudeste, com 37,4% 
(Gráfico 3.24).

Gráfico 3.24 – Conclusões em cursos EAD autorizados ofertados em 
2012, segundo localização geográfica das sedes das instituições ofertantes
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Quanto ao nível educacional a que se referem às 
conclusões em 2012, a maioria (61%) ocorreu na gra-
duação (Gráfico 3.25), sendo que, nesta, as maiores 
incidências de conclusões se deram nos cursos tecno-
lógicos (41%) e de licenciatura (40%). Em 2011, uma 
considerável parte das conclusões em cursos autori-
zados completos ocorreu nos cursos de especialização, 
concentrando 24%; em 2012, a concentração nesses 
cursos foi de 19%.

Gráfico 3.25 – Conclusões em cursos EAD autorizados ofertados em 
2012, segundo o nível/modalidade educacional
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Em relação ao número de concluintes, distribuídos 
por porte de empresa e tipo de oferta de curso, os dados 
são apresentados na Tabela 3.12 a seguir.
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Tabela 3.12 – Distribuição do número de conclusões de cursos EAD autorizados/reconhecidos, ofertados em 2012, segundo o porte, 
a oferta de cursos e as áreas de conhecimento abrangidas pelas instituições formadoras

Características institucionais

Cursos EAD
Nº total de 
conclusõesNão 

corporativos
Corporativos

Porte da 
instituição

Microempresa 2.174 0 2.174

Pequena empresa 11.225 341 11.566

Média empresa 15.721 134 15.855

Grande empresa 92.497 0 92.497

Total 121.617 475 122.092

Oferta de 
cursos

Somente cursos a distância 12.591 341 12.932

Cursos a distância e cursos presenciais 12.987 0 12.987

Cursos presenciais, a distância e semipresenciais 96.039 134 96.173

Total 121.617 475 122.092

Áreas de 
conhecimento

Ciências Humanas – Educação 37.800 376 38.176

Ciências Humanas – Linguística, Letras e Artes 4.011 14 4.025

Ciências Humanas – Outros 1.052 0 1.052

Ciências Sociais – Direito 1.014 501 1.515

Ciências Sociais – Adm./Gestão 32.226 186 32.412

Ciências Sociais – C. Contábeis 822 0 822

Ciências Sociais – Negócios 12.188 0 12.188

Ciências Sociais – Comunicação 14 0 14

Ciências Sociais – Outros 1.084 0 1.084

Engenharia Civil 0 0 0

Engenharia Elétrica 0 0 0

Engenharia Mecânica 0 0 0

Engenharia – Outros 3.945 0 3.945

Ciências da Computação 632 0 632

Ciências Exatas – Matemática 2.041 0 2.041

Ciências Biológicas 1.142 0 1.142

Ciências Agrárias 232 0 232

Ciências da Saúde – Medicina 104 0 104

Ciências da Saúde – Enfermagem 601 0 601

Ciências da Saúde – Outros 2.768 61 2.829

Outros 7.855 659 8.514

Informação não disponível 10.000 764 10.764

Total 119.531 2.561 122.092
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Pela Tabela 3.12, pode-se observar que, em 2012, 
a maioria das conclusões ocorreu em instituições 
de grande porte, que concentraram 76% do total, 
enquanto instituições de pequeno e médio porte con-
centraram 22% dos concluintes (Gráfico 3.26). Em 2011, 
assim como no caso das matrículas, o número de 
concluintes também foi maior em grandes empresas, 
correspondendo a 92% das conclusões.

Gráfico 3.26 – Conclusões em cursos EAD autorizados ofertados em 
2012, segundo o porte das instituições ofertantes
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Em relação ao tipo de oferta das instituições, as 
conclusões são em maior número nas instituições 
que desenvolvem cursos presenciais, semipresenciais 
e a distância (79%), enquanto a porcentagem é de 
10% em estabelecimentos que apenas desenvolvem 
cursos a distância. O Gráfico 3.27, a seguir, ilustra as 
características das instituições associadas ao número 
de concluintes.

Gráfico 3.27 – Conclusões em cursos EAD autorizados ofertados em 
2012, segundo a oferta educacional das instituições formadoras
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Tanto em 2011 como em 2012, observa-se que as 
matrículas e conclusões nos cursos a distância mantêm 
a mesma tendência, ou seja, são em número significa-
tivamente maior nas grandes empresas que ofertam 
cursos de todas as modalidades. O número de matrí-
culas e conclusões em EAD é significativamente menor 
em instituições que se dedicam apenas à modalidade 
a distância.

Em relação à área de conhecimento, a maioria das 
conclusões ocorreu em Ciências Sociais (40%), seguida 
da de Ciências Humanas, com 38% das conclusões. É 
importante destacar que os respondentes indicaram 
9% das conclusões em “Outros”, o que inclui cur-
sos como Turismo, Mecatrônica, Design de Produto, 
Meio Ambiente, Ciências Naturais, todos os técnicos 
profissionalizantes etc. (isso indica a dificuldade dos 
respondentes em classificar a área de conhecimento 
das conclusões dos cursos autorizados).

Como, em 2012, Ciências Sociais foi a área com 
maior concentração de respostas, levando-se em conta 
as diversas dimensões que esta possui, o Gráfico 3.28 
deixa claro como a conclusão de cursos da área de 
Ciências Sociais se insere no conjunto dos cursos 
EAD autorizados.

Gráfico 3.28 – Conclusões em cursos EAD autorizados ofertados 
em 2012, na área de Ciências Sociais
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Em 2012, o número de matrículas em disciplinas de 
cursos presenciais autorizados indicadas pelas insti-
tuições respondentes foi de 336.223.
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A Tabela 3.13 apresenta o número de matrículas em disciplinas oferecidas na modalidade EAD de cursos 
presenciais, em 2012, segundo a natureza jurídica, a localização regional e o nível educacional das instituições 
formadoras.

Tabela 3.13 – Distribuição das matrículas em disciplinas oferecidas, em 2012, na modalidade EAD de cursos presenciais segundo 
a natureza jurídica, a localização regional e o nível educacional das instituições formadoras

Características institucionais Disciplinas EAD

Natureza jurídica

Pública

Federal 44.157

Estadual 7.457

Municipal 7.141

Privada
Fins lucrativos 69.353

Fins não lucrativos 165.344

Fundação educacional 4.934

SNA 24.750

Outra 13.087

Total 336.223

Região

Norte 908

Nordeste 16.491

Centro-Oeste 3.037

Sudeste 170.966

Sul 144.821

Total 336.223

Nível educacional/ 
Modalidade

Ensino fundamental 230

Ensino médio 710

EJA
Fundamental 9.591

Médio 14.791

Técnico profissionalizante 634

Superior

Sequencial
Formação específica 400

Complementação de estudos 0

Graduação

Bacharelado 43.701

Licenciatura 22.452

Bacharelado e licenciatura 3.685

Tecnológico 9.264

Disciplinas semipresenciais 10.949

Disciplinas a distância (limite 20% da 
carga horária)

161.248

Disciplinas em dependência na 
modalidade EAD

54.539

Pós-graduação

Lato sensu – Especialização 3.989

Lato sensu – MBA 0

Stricto sensu – Mestrado 0

Stricto sensu – Doutorado 0

Disciplina a distância (parte de curso mais 
amplo)

40

Total 336.223
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Das matrículas em disciplinas na modalidade em 
EAD, 69,80% são de instituições privadas, sendo 49,1% 
nas que têm fins lucrativos e 20,6% nas sem fins lucra-
tivos. As matrículas em instituições públicas corres-
pondem a 17,4% do total (Gráfico 3.29).

Gráfico 3.29 – Matrículas em disciplinas EAD de cursos 
presenciais autorizados ofertados em 2012, segundo 

a natureza jurídica da instituição
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A maioria das matrículas em disciplinas na moda-
lidade EAD de cursos presenciais autorizados, em 2012, 
está distribuída nas Regiões Sudeste (51%) e Sul (43%).

A maior parte das matrículas em disciplinas de 
cursos presenciais autorizados está distribuída no 
cursos de nível superior (93%), sendo que 47,9% são 
disciplinas que equivalem a 20% dos cursos presenciais 
e 16,2% são disciplinas desenvolvidas para alunos em 
dependência.

Na Tabela 3.14, está apresentada a distribuição 
das matrículas em disciplinas de cursos presenciais 
autorizados em 2012 segundo o porte, a oferta de cur-
sos, o nível educacional e as áreas de conhecimento 
abrangidas pelas instituições formadoras.

Tabela 3.14 – Distribuição das matrículas, em 2012, em disciplinas 
de cursos presenciais autorizados segundo o porte, a oferta de cursos 
e as áreas de conhecimento abrangidas pelas instituições formadoras

Características institucionais
Nº de 

matrículas

Porte da 
instituição

Microempresa 0

Pequena empresa 2.465

Média empresa 6.860

Grande empresa 326.898

Características institucionais
Nº de 

matrículas

Total 336.223

Oferta de 
cursos

Somente cursos a distância 8.450

Cursos a distância e cursos 
presenciais

62.393

Cursos presenciais, a 
distância e semipresenciais

265.380

Total 336.223

Áreas de 
conhecimento

Ciências Humanas – 
Educação

15.625

Ciências Humanas – 
Linguística, Letras e Artes

11.469

Ciências Humanas – Outros 1.563

Ciências Sociais – Direito 9.264

Ciências Sociais – Adm./
Gestão

14.503

Ciências Sociais – 
C. Contábeis

4.634

Ciências Sociais – Negócios 2.904

Ciências 
Sociais – Comunicação

2.416

Ciências Sociais – Outros 868

Engenharia Civil 225

Engenharia Elétrica 1.426

Engenharia Mecânica 403

Engenharia – Outros 2.019

Ciências da Computação 5.492

Ciências Exatas – Matemática 3.351

Ciências Biológicas 1.906

Ciências Agrárias 938

Ciências da Saúde – Medicina 202

Ciências da Saúde – 
Enfermagem

1.982

Ciências da Saúde – Outros 5.458

Outros 3.350

Informação não disponível 29

Total informado 89.998

Não informado 246.225

Total geral 336.223

(continua)

(Tabela 3.14 – conclusão)
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As matrículas nas disciplinas de cursos presen-
ciais autorizados são em 97,2% dos casos realizadas 
por instituições de grande porte e em 79% pelas que 
desenvolvem todas as modalidades de curso (pre-
senciais, a distância e semipresenciais). Somente 2% 
das matrículas são em instituições que desenvolvem 
apenas cursos a distância.

Em relação às áreas de conhecimento, pode-se 
observar, pela Tabela 3.14, que a grande maioria das 
matrículas não recebeu classificação por área de 

conhecimento (73,3%), o que pode deturpar o resul-
tado. Se forem levadas em conta as respostas obtidas, 
pode-se observar que a maioria das disciplinas é da 
área de Humanas.

(d) Conclusões das disciplinas EAD (d) Conclusões das disciplinas EAD 
de cursos presenciais autorizadosde cursos presenciais autorizados

A Tabela 3.15 apresenta a distribuição das conclusões, 
em 2012, de disciplinas EAD de cursos presenciais 
autorizados.

Tabela 3.15 – Distribuição do número de conclusõesconclusões em disciplinas EAD de cursos presenciais autorizados, oferecidos em 2012, 
segundo a natureza jurídica, a localização regional e o nível educacional das instituições formadoras

Características institucionais Nº de conclusões

Natureza 
jurídica

Pública

Federal 149

Estadual 7.531

Municipal 0

Privada
Fins não lucrativos 6.724

Fins lucrativos 22.444

Fundação educacional 2.882

SNA 1.419

Total 41.149

Região

Norte 111

Nordeste 310

Centro-Oeste 178

Sudeste 10.379

Sul 30.171

Total 41.149

Nível 
educacional/ 
Modalidade

Ensino fundamental 8

Ensino médio 153

EJA
Fundamental 96

Médio 308

Técnico profissionalizante 500

Superior

Sequencial
Formação específica 60

Complementação de estudos 0

Graduação

Bacharelado 2.083

Licenciatura 2.979

Bacharelado e licenciatura 3.344

Tecnológico 1.294

Disciplinas semipresenciais 1.574

Disciplinas a distância (limite 20% da carga horária) 27.476

Disciplinas em dependência na modalidade EAD 37

Pós- 
-graduação

Lato sensu – Especialização 1.162

Lato sensu – MBA 0

Stricto sensu – Mestrado 0

Stricto sensu – Doutorado 0

Disciplina a distância (parte de curso mais amplo) 75

Total 41.149
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As conclusões em disciplinas de cursos presen-
ciais autorizados foi de 41.119 e ocorreram, em maior 
número, em instituições privadas (71%) com fins lucra-
tivos (55%) e sem fins lucrativos (16%). As instituições 
públicas tiveram 19% das conclusões, sendo a maioria 
em instituições públicas estaduais.

Em relação à região em que se localizam as con-
clusões, observa-se que a maioria está nas Regiões Sul 
(73%) e Sudeste (25%).

Em relação ao nível educacional das conclusões, 
temos que a maioria é de nível superior (95%) e está 
associada às disciplinas que atendem aos 20% dos 
cursos presenciais previstos na legislação com 66,77% 
das conclusões. As conclusões em disciplinas de cursos 
de bacharelado e licenciatura correspondem a 20,3%.

A Tabela 3.16 apresenta dados em relação à  distri-
buição das conclusões em disciplinas EAD de cursos 
presenciais, em 2012, segundo o porte da instituição 
formadora, a oferta de cursos e as áreas de conheci-
mento abrangidas pelas instituições formadoras.

Tabela 3.16 – Conclusões em disciplinas EADdisciplinas EAD de cursos presenciais 
autorizados segundo o porte, a oferta de cursos e as áreas de conheci-

mento abrangidas pelas instituições formadoras, em 2012

Características institucionais

Nº de 
conclusões 

em 
disciplinas 

EAD

Porte da 
instituição

Microempresa 0

Pequena empresa 565

Média empresa 537

Grande empresa 40.047

Total 41.149

Oferta de 
cursos

Somente cursos a 
distância

7.889

Cursos a distância e cursos 
presenciais

12.590

Cursos presenciais, a 
distância e semipresenciais

20.670

Total 41.149

Características institucionais

Nº de 
conclusões 

em 
disciplinas 

EAD

Áreas de 
conhecimento

Ciências Humanas – 
Educação

8.040

Ciências Humanas – 
Linguística, Letras e Artes

2.139

Ciências Humanas – Outros 1.016

Ciências Sociais – Direito 1.821

Ciências Sociais – 
Adm./Gestão

5.617

Ciências Sociais – 
C. Contábeis

909

Ciências Sociais – 
Negócios

425

Ciências Sociais – 
Comunicação

590

Ciências Sociais – Outros 71

Engenharia Civil 93

Engenharia Elétrica 0

Engenharia Mecânica 202

Engenharia – Outros 212

Ciências da Computação 1.171

Ciências Exatas – 
Matemática

796

Ciências Biológicas 241

Ciências Agrárias 0

Ciências da Saúde – 
Medicina

0

Ciências da Saúde – 
Enfermagem

1.651

Ciências da Saúde – Outros 3.702

Outros 4.161

Informação não disponível 8.292

Total 41.149

Em relação ao porte das instituições, as conclu-
sões nas disciplinas de cursos presenciais autoriza-
dos foram, em sua maioria, em empresas de grande 
porte (97%).

No que se refere às ofertas das instituições, 50% 
das conclusões das disciplinas de cursos presenciais 

(continua)

(Tabela 3.16 – conclusão)
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autorizados se deu nos estabelecimentos que ofertam 
cursos presenciais, semipresenciais e a distância e 31% 
em instituições que desenvolvem cursos presenciais.

No que diz respeito à área de conhecimento 
das conclusões das disciplinas EAD de cursos 
presenciais autorizados, a maioria ocorre em 
Ciências Humanas-Educação (20%) e em Ciências 
Sociais-Administração/Gestão, com 14% das conclu-
sões. É importante notar que os respondentes coloca-
ram em “Outros” 10% das disciplinas e 20% das con-
clusões, referindo-se a informações não disponíveis, 
o que significa que 30% das conclusões não foram 
relacionadas nas áreas de conhecimento.

(e) Matrículas em cursos livres(e) Matrículas em cursos livres

Os cursos livres, em 2012, contaram com 4.294.983 
matrículas, sendo 17% corporativos e 83% não corpo-
rativos. Em relação às 2.771.486 matrículas em cursos 
livres registradas em 2011, houve um crescimento de 
55% do número de matrículas em 2012. Essas matrí-
culas estão apresentadas segundo a natureza jurídica, 
região e tipo de curso na Tabela 3.17, a seguir.

Tabela 3.17 – Distribuição do número de matrículas realizadas em matrículas realizadas em 
2012 em cursos EAD livres2012 em cursos EAD livres segundo 

a natureza jurídica, a localização regional e o tipo de curso oferecido 
pelas instituições formadoras

Características institucionais

Quantidade de matriculados em cursos livres

Não 
corporativos

Corporativos Total

Natureza 
jurídica

Pública
Federal 26.315 44.389 70.704

Estadual 30.383 120 30.503

Privada
Fins lucrativos 2.561.928 5.569 2.567.497

Fins não lucrativos 113.382 16.465 129.847

Fundação educacional 28.408 15.645 44.053

Secretaria de educação Estadual 0 9.153 9.153

Empresas
SNA 777.173 10.879 788.052

Não exclusivamente educacional 20.427 290.040 310.467

Órgão público 0 7.397 7.397

ONG 3.459 287.938 291.397

Outra 7.381 38.532 45.913

Total 3.568.856 726.127 4.294.983

Região

Norte 94.031 4.180 98.211

Nordeste 257.277 6.133 263.410

Centro-Oeste 2.420.843 86.134 2.506.977

Sudeste 552.217 622.875 1.175.092

Sul 244.488 6.805 251.293

Total 3.568.856 726.127 4.294.983

Tipo de 
curso livre

Iniciação Profissional 699.257 55.343 754.600

Treinamento operacional 6.375 240.653 247.028

Treinamento em habilidades sociais/comportamentais 77.939 188.318 266.257

Atualização 192.877 105.494 298.371

Aperfeiçoamento 152.387 128.279 280.666

Extensão universitária (cursos) 2.321.507 1.161 2.322.668

Preparatório para ENEM/vestibular etc. 21.843 0 21.843

Idiomas 29.751 3.777 33.528

Outro 66.920 3.102 70.022

Informação não disponível 38 38 76

Total 3.568.856 726.127 4.294.983
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O maior número de matrículas dos cursos livres 
foi realizado em instituições privadas com fins lucra-
tivos, o que corresponde a 59,7% do total de matrícu-
las, mantendo a tendência de 2011. Os SNAs foram 
responsáveis por 18,3% das matrículas e, em 2011, a 
porcentagem foi de 21%, ocorrendo, em 2012, uma 
ligeira queda (Gráfico 3.30).

Gráfico 3.30 – Matrículas em cursos EAD livreslivres executados em 2012, 
segundo a natureza jurídica das instituições formadoras
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Enquanto a maioria das matrículas em cursos livres 
ocorria na Região Sudeste (68%) em 2011, observa-se 
uma alteração em 2012, ficando a maioria das matrí-
culas na Região Centro-Oeste (58%); o Sudeste con-
tribuiu com 27,3% do total. Se forem levadas em conta 
as matrículas em cursos corporativos, a maioria foi 
realizada na Região Sudeste (86%).

Em 2012, a maioria das matrículas dos cursos 
livres foi realizada em cursos de extensão universitá-
ria (54%) e de iniciação profissional (17%). Em 2011, o 
maior número de matrículas em cursos livres foi de 
aperfeiçoamento (38%), iniciação profissional (22%) e 
treinamento operacional (19%).

Os dados apresentados na Tabela 3.18 dizem res-
peito à distribuição de matrículas, em relação ao porte 
das instituições formadoras, a oferta da empresa e a 
área de conhecimento.

Tabela 3.18 – Distribuição do número de matrículas realizadas, em 2012, em cursos EAD livresmatrículas realizadas, em 2012, em cursos EAD livres 
segundo o porte e a oferta de cursos das instituições formadoras1

Características institucionais
Quantidade de matriculados em cursos livres

Total
Não corporativos Corporativos

Porte da 
instituição

Microempresa 191.782 7.766 199.548

Pequena empresa 167.729 222.652 390.381

Média empresa 145.863 51.710 197.573

Grande empresa 3.063.482 443.999 3.507.481

Total 3.568.856 726.127 4.294.983

Oferta de 
cursos

Somente cursos a distância 756.432 18.407 774.839

Cursos a distância e cursos presenciais 128.786 302.586 431.372

Cursos presenciais, a distância e semipresenciais 2.682.658 405.134 3.087.792

Não informado 980 0 980

Total 3.568.856 726.127 4.294.983

1 A análise referente à distribuição do número de matrículas pelas áreas de conhecimento não pôde ser realizada por falta de confiabili-
dade nos dados obtidos.

Pela Tabela 3.18, pode-se verificar que a maioria das 
matrículas foi realizada em instituições de grande 
porte (81,6%). É maior também o número de matrículas 

naquelas instituições que ofertam todas as modalidades 
de curso (presenciais, semipresenciais e a distância) 
(Gráfico 3.31).
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Gráfico 3.31 – Matrículas em cursos EAD livres executados em 2012, 
segundo os tipos de cursos oferecidos

Não corporativos Corporativos

3.000.000
2.400.000
1.800.000
1.200.000

600.000
0

Somente 
cursos a 
distância

Cursos a 
distância 
e cursos 

presenciais

Cursos 
presenciais, 
a distância 

e semi-
presenciais

No entanto, se forem considerados apenas os dados 
válidos a respeito da classificação das matrículas por 
áreas de conhecimentos, obter-se-á um quadro tal 
como apresentado no Gráfico 3.31.

Gráfico 3.32 – Matrículas em cursos EAD livres executados em 2012, 
segundo as áreas de conhecimento abrangidas (considerados apenas os 

que responderam)
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(f) Conclusões em cursos livres(f) Conclusões em cursos livres

Os dados apresentados na Tabela 3.19 mostram a dis-
tribuição do número de conclusões dos cursos livres, 
em 2012, em relação à natureza jurídica, às regiões 
das instituições e ao tipo de curso.

Tabela 3.19 – Distribuição do número de conclusões de cursos EAD livresconclusões de cursos EAD livres ofertados em 2012, 
segundo a natureza jurídica, a localização regional e o tipo de curso oferecido pelas instituições formadoras

Características institucionais
Quantidade de concluintes em cursos livres

Total
Não corporativos Corporativos

Natureza 
jurídica

Pública
Federal 19.894 26.446 46.340

Estadual 7.516 80 7.596

Privada
Fins lucrativos 430.345 3.661 434.006

Fins não lucrativos 103.446 1.603 105.049

Fundação educacional 5.734 6.992 12.726

Secretaria de 
educação

Estadual 0 9 9

Empresas
SNA 543.348 8.451 551.799

Não exclusivamente educacional 18.568 27.388 45.956

Órgão público 0 4.068 4.068

ONG 0 197.213 197.213

Outra 5.501 15.870 21.371

Total 1.134.352 291.781 1.426.133

Região

Norte 21.116 3.344 24.460

Nordeste 153.245 2.871 156.116

Centro-Oeste 334.503 54.129 388.632

Sudeste 386.947 226.000 612.947

Sul 238.541 5.437 243.978

Total 1.134.352 291.781 1.426.133
(continua)
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Características institucionais
Quantidade de concluintes em cursos livres

Total
Não corporativos Corporativos

Tipo de 
curso 
livre

Iniciação Profissional 546.880 20.916 567.796

Treinamento operacional 5.327 13.605 18.932

Treinamento em habilidades sociais/comportamentais 51.925 124.848 176.773

Atualização 145.479 70.929 216.408

Aperfeiçoamento 281.408 56.651 338.059

Extensão universitária (cursos) 53.288 543 53.831

Preparatório para ENEM/vestibular/etc. 3.785 0 3.785

Idiomas 12.655 10 12.665

Outro 33.605 4.279 37.884

Informação não disponível 53 53 106

Total 1.134.352 291.781 1.426.133

Das 4.294.983 matrículas nos cursos livres, há 
1.426.133 conclusões, o que representa 33% do total. 
Esse dado não deve ser tomado como índice de eva-
são, uma vez que não há segurança de que se refiram 
a cursos iniciados somente em 2012.

A maioria das conclusões, em 2012, foi realizada 
no SNAs (38,6%), mantendo a tendência de 2011 (28%) 
e aumentando a porcentagem. Em 2012, as conclusões 
realizadas nas instituições privadas alcançaram 37,7%, 
sendo 81% nas que têm fins lucrativos e 19% nas que 
não têm fins lucrativos. As ONGs contribuíram com 
13,8% do total de conclusões nos cursos livres, sendo 
a totalidade deles de caráter corporativo (Gráfico 3.33).

Gráfico 3.33 – Conclusões em cursos EAD livres executados em 2012, 
segundo a natureza jurídica das instituições formadoras.
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As regiões que concentraram o maior número de 
concluintes de cursos livres foram a Sudeste, com 
43%, e a Centro-Oeste, com 27% do total. A Região 
Sudeste foi a que mais apresentou concluintes em 
cursos corporativos (Gráfico 3.34).

Gráfico 3.34 – Conclusões em cursos EAD livres executados em 2012, 
segundo a localização geográfica das instituições formadoras
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(Tabela 3.19 – conclusão)
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Em relação às conclusões associadas aos cursos 
livres, a maioria foi de iniciação profissional, com 
39,8%, e aperfeiçoamento, com 23,7%. A maior parte 
das conclusões em cursos corporativos está associada 
a cursos para treinamento de habilidades sociais e 
comportamentais (Gráfico 3.35). 

Gráfico 3.35 – Conclusões em cursos EAD livres executados em 2012, 
segundo os tipos de cursos oferecidos
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A distribuição das conclusões associadas ao porte 
da instituição, o tipo de ofertas de curso e a área de 
conhecimento pode ser observada na Tabela 3.20.

Tabela 3.20 – Distribuição do número de conclusões de cursos EAD livresconclusões de cursos EAD livres ofertados em 2012, segundo o porte, 
a oferta de cursos e as áreas de conhecimento abrangidas pelas instituições formadoras

Características institucionais

Quantidade de concluintes em cursos 
livres Total

Não corporativos Corporativos

Porte da instituição

Microempresa 113.276 4.851 118.127

Pequena empresa 135.751 8.004 143.755

Média empresa 84.080 10.684 94.764

Grande empresa 801.245 268.242 1.069.487

Total 1.134.352 291.781 1.426.133

Oferta de cursos

Somente cursos a distância 568.558 13.828 582.386

Cursos a distância e cursos presenciais 88.912 208.419 297.331

Cursos presenciais, a distância e semipresenciais 476.882 69.534 546.416

Total 1.134.352 291.781 1.426.133
(continua)
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Características institucionais

Quantidade de concluintes em cursos 
livres Total

Não corporativos Corporativos

Áreas de 
conhecimento

Ciências Humanas – Educação 154.800 2.163 156.963

Ciências Humanas – Linguística, Letras e Artes 6.023 417 6.440

Ciências Humanas – Outros 2.925 671 3.596

Ciências Sociais – Direito 64.664 2.383 67.047

Ciências Sociais – Adm./Gestão 137.760 32.634 170.394

Ciências Sociais – C. Contábeis 34.566 686 35.252

Ciências Sociais – Negócios 10.941 1.376 12.317

Ciências Sociais – Comunicação 12.056 465 12.521

Ciências Sociais – Outros 12.599 6.955 19.554

Engenharia Civil 120 0 120

Engenharia Elétrica 117 0 117

Engenharia Mecânica 0 0 0

Engenharia – Outros 659 0 659

Ciências da Computação 32.655 426 33.081

Ciências Exatas – Matemática 30.132 0 30.132

Ciências Biológicas 13.408 0 13.408

Ciências Agrárias 1.975 208 2.183

Ciências da Saúde – Medicina 820 306 1.126

Ciências da Saúde – Enfermagem 15.254 583 15.837

Ciências da Saúde – Outros 21.477 0 21.477

Outros 208.649 33.539 242.188

Informação não disponível 372.752 208.969 581.721

Total 1.134.352 291.781 1.426.133

A maioria das conclusões nos cursos livres ocorreu 
em instituições de grande porte (75%). A distribuição 
das conclusões se concentrou em instituições que 
desenvolvem apenas cursos a distância (40,8%) e que 
oferecem todas as modalidades de curso (presenciais, 
semipresenciais e a distância), com 38,3% do total 
(Gráficos 3.36 e 3.37).

Gráfico 3.36 – Conclusões em cursos EAD livres executados em 2012, 
segundo o porte das instituições ofertantes
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(Tabela 3.20 – conclusão)
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Gráfico 3.37 – Conclusões em cursos EAD livres executados em 2012, 
segundo os tipos de cursos ofertados

Não corporativos Corporativos

600.000
480.000
360.000
240.000
120.000

0
Somente 
cursos a 
distância

Cursos a 
distância 
e cursos 

presenciais

Cursos 
presenciais, 
a distância 

e semi-
presenciais

Em relação à área de conhecimento em que ocor-
reram as conclusões dos cursos livres, embora 40,7% 
dos respondentes não tenha realizado essa distri-
buição, se forem considerados os que indicaram a 
área de conhecimento, tem-se a maioria em cursos 
de Ciências Sociais – Gestão/Administração (12%) e 
Ciências Humanas – Educação (11%) (Gráfico 3.38).

Gráfico 3.38 – Conclusões em cursos EAD livres executados em 2012, 
segundo as áreas de conhecimento abrangidas (considerando apenas 

dados informados)
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Matrículas em cursos autorizados e livres

A distribuição das matrículas dos cursos autorizados e 
livres, em relação à característica jurídica, ao porte da 
instituição formadora, à oferta institucional e à região 
onde se localizam pode ser observada na Tabela 3.21.

Tabela 3.21 – Distribuição do número de matrículas em cursos EAD autorizados e livres ofertados em 2012 pelas instituições formadoras

Características das instituições
Cursos Total de 

matrículasAutorizados Livres

Natureza 
jurídica

Pública

Federal 98.526 70.704 169.230

Estadual 41.904 30.503 72.407

Municipal 120 0 120

Privada
Fins lucrativos 469.478 2.567.497 3.036.975

Fins não lucrativos 120.407 129.847 250.254

Fundação educacional 81.743 44.053 125.796

Secretaria de educação 0 9.153 9.153

Empresas
SNA 24.087 788.052 812.139

Não exclusivamente educacional 0 310.467 310.467

Órgão público não educacional 0 7.397 7.397

ONG 0 291.397 291.397

Outra 304.995 45.913 350.908

Total 1.141.260 4.294.983 5.436.243
(continua)
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Características das instituições
Cursos Total de 

matrículasAutorizados Livres

Região

Norte 7.681 98.211 105.892

Nordeste 47.761 263.410 311.171

Centro-Oeste 421.593 2.506.977 2.928.570

Sudeste 340.037 1.175.092 1.515.129

Sul 324.188 251.293 575.481

Total 1.141.260 4.294.983 5.436.243

Porte

Microempresa 1.762 199.548 201.310

Pequena empresa 20.773 390.381 411.154

Média empresa 30.615 197.573 228.188

Grande empresa 1.088.110 3.507.481 4.595.591

 Total 1.141.260 4.294.983 5.436.243

Tipo de 
oferta

Somente cursos a distância 48.698 774.839 823.537

Cursos a distância e cursos presenciais 72.352 431.372 503.724

Cursos presenciais, a distância e semipresenciais 1.020.210 3.087.792 4.108.002

Não informado – 980 980

 Total 1.141.260 4.294.983 5.436.243

O total de matrículas de cursos autorizados e livres, 
em 2012, é de 5.436.243. Desse total, 21% são de cursos 
autorizados e 79% de cursos livres. Se incluirmos as 
disciplinas na modalidade EAD de cursos presen-
ciais autorizados (336.223), o total sobe para 5.772.466 
matrículas e a distribuição passa a ser de: 74,4% nos 
cursos livres; 19,8% nos cursos autorizados; e 5,8% nas 
disciplinas de cursos presenciais autorizados.

A maioria das matrículas, tanto dos cursos livres 
como dos autorizados, são em instituições privadas 
com fins lucrativos e de grande porte e que ofertam 
todas as modalidades (presenciais, semipresenciais e 
a distância). Um destaque em relação aos cursos livres 
é que 18% deles são de instituições que desenvolvem 
apenas cursos a distância. A maior parte das ofertas 
dos cursos autorizados (37%) e livres (58%) está na 
Região Centro-Oeste (Gráficos 3.39 a 3.42).

Gráfico 3.39 – Matrículas em cursos EAD autorizados e livres oferta-
dos em 2012, segundo a natureza jurídica das instituições ofertantes
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(Tabela 3.21 – conclusão)
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Gráfico 3.40 – Matrículas em cursos EAD autorizados e livres ofer-
tados em 2012, segundo o porte das instituições ofertantes
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Gráfico 3.41 – Matrículas em cursos EAD autorizados e livres ofer-
tados em 2012, segundo os tipos de cursos ofertados pelas instituições 

formadoras
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Gráfico 3.42 – Matrículas em cursos EAD autorizados e livres 
ofertados em 2012, segundo a localização geográfica das instituições 

formadoras
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Conclusões em cursos autorizados e cursos livres

As quantidades de conclusões comparadas entre os cursos autorizados e livres podem ser observadas na Tabela 3.22 
a seguir, que apresenta a distribuição em relação ao tipo de natureza jurídica, oferta de modalidades de ensino, 
porte e localização geográfica das instituições.

Tabela 3.22 – Distribuição do número de conclusões de cursos EAD autorizados e livres ofertados em 2012 pelas instituições formadoras

Características das instituições
Cursos Total de 

matrículasAutorizados Livres

Natureza 
jurídica

Pública
Federal 17.451 46.340 63.791

Estadual 5.487 7.596 13.083

Privada
Fins lucrativos 75.514 434.006 509.520

Fins não lucrativos 15.726 105.049 120.775

Fundação educacional 4.823 12.726 17.549

Secretaria de educação 0 9 9

Empresas
SNA 2.647 551.799 554.446

Não exclusivamente educacional 0 45.956 45.956

Órgão público não educacional 0 4.068 4.068

ONG 0 197.213 197.213

Outra 444 21.371 21.815

  Total 122.092 1.426.133 1.548.225

Região

Norte 1.351 24.460 25.811

Nordeste 5.008 156.116 161.124

Centro-Oeste 4.734 388.632 393.366

Sudeste 45.624 612.947 658.571

Sul 65.375 243.978 309.353

  Total 122.092 1.426.133 1.548.225

Porte

Microempresa 2.174 118.127 120.301

Pequena empresa 11.566 143.755 155.321

Média empresa 15.855 94.764 110.619

Grande empresa 92.497 1.069.487 1.161.984

   Total 122.092 1.426.133 1.548.225

Tipo de 
oferta

Somente cursos a distância 12.932 582.386 595.318

Cursos a distância e cursos presenciais 12.987 297.331 310.318

Cursos presenciais, a distância e semipresenciais 96.173 546.416 642.589

  Total 122.092 1.426.133 1.548.225
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O número de conclusões nos cursos autorizados 
e livres foi de 1.548.225, sendo 122.092 nos autoriza-
dos (7,9%) e 1.426.133 nos livres (92,1%). Nas disci-
plinas de cursos presenciais autorizados, o número 
de conclusões foi de 41.149. Levando-se em conta as 
matrículas realizadas, observa-se que as conclusões 
correspondem a: 10,6% nos cursos autorizados; 33,2% 
nos cursos livres e 12,2% nas disciplinas de cursos 
presenciais autorizados.

Em relação ao número de conclusões, os cursos 
autorizados correspondem a 8% do total e os livres 
a 92%. A maioria das conclusões dos cursos autori-
zados e livres são de instituições privadas com fins 
lucrativos (32,9%) e de grande porte (75%). Apesar 
disso, as conclusões dos cursos livres são em número 
significativo nas empresas de micro e pequeno porte 
(18%). A maioria das conclusões é de instituições que 
ofertam todos os tipos de curso (41,5%). As conclusões 
dos cursos livres, no entanto, são 40,8% do total de ins-
tituições que desenvolvem apenas cursos a distância. 
A localização das instituições é nas Regiões Sudeste e 
Sul para os cursos autorizados e Região Centro-Oeste 
para os cursos livres.

As informações anteriormente expostas sobre as 
conclusões de cursos autorizados e livres podem ser 
observadas nas ilustrações a seguir (Gráficos 3.43 a 
3.46).

Gráfico 3.43 – Conclusões de cursos EAD autorizados e livres oferta-
dos em 2012, segundo a natureza jurídica das instituições formadoras
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Gráfico 3.44 – Conclusões de cursos EAD autorizados e livres ofer-
tados em 2012, segundo o porte das instituições formadoras
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Gráfico 3.45 – Conclusões de cursos EAD autorizados e livres 
ofertados em 2012, segundo a localização geográfica das instituições 

formadoras
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Gráfico 3.46 – Conclusões de cursos EAD autorizados e livres ofer-
tados em 2012, segundo o tipo de oferta das instituições formadoras
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(h) Evolução das matrículas nos diferentes tipos de curso(h) Evolução das matrículas nos diferentes tipos de curso

A Tabela 3.23 a seguir apresenta a visão das instituições em relação à evolução das matrículas em EAD, de 2012 
em relação a 2011, e as expectativas em relação a 2013.

Tabela 3.23 – Evolução do volume de matrículas em cursos livres e autorizados no período 2011-2012 e perspectivas para 2013

Volume de 
matrículas

Quantidade de instituições

Cursos autorizados Cursos livres

Não corporativos Corporativos Não corporativos Corporativos

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013

Aumento 73 103 12 24 83 96 36 51

Diminuição 18 5 5 1 13 1 6 3

Manutenção 21 12 9 5 10 9 12 6

Informação 
não 
disponível

40 44 40 44 40 44 40 44

Total 152 164 66 74 146 150 94 104

Pelo que a Tabela 3.23 indica, em 2012, das insti-
tuições que responderam à questão (112, ou seja, 65%) 
informaram que houve aumento de matrícula nos 
cursos autorizados não corporativos e acreditam que 
haverá aumento, em 2013, em relação a 2012 (92%). Em 
relação aos cursos livres, 78,3% informou que houve 
aumento de matrícula nos cursos livres não corpora-
tivos, de 2012 em relação a 2011, e 90% acredita que 
haverá aumento em 2013.

Em relação aos cursos corporativos, o número de 
respondentes foi bem menor e, deles, 46% acreditam 
que houve aumento no número de matrículas em 
cursos corporativos autorizados e 80% acreditam que 
haverá aumento em 2013.

No que diz respeito aos cursos livres corporativos, 
66,6% informaram que houve aumento de matrículas, 
em relação a 2011, e 85% acreditam que haverá aumento 
nas matrículas dos cursos livres corporativos.

Em síntese, a maioria das respostas sobre as matrí-
culas em cursos autorizados e livres indica que elas 
aumentaram em 2012 em relação a 2011 e que deverão 
aumentar em 2013. A maior frequência de respos-
tas no que diz respeito à perspectiva de aumento foi 
para matrículas em cursos autorizados e livres não 
corporativos.

Essas informações podem ser observadas nas ilus-
trações a seguir (Gráficos 3.47 e 3.48).

Gráfico 3.47 – Evolução das matrículas nos cursos EAD autorizados 
e livres no período 2011-2012
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Gráfico 3.48 – Perspectiva de evolução das matrículas nos cursos 
EAD autorizados e livres no período 2012-2013
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Evasão nos cursos a distância

A evasão constitui um grande obstáculo para o desen-
volvimento das ações em EAD. Assim, buscou-se 
coletar dados sobre os índices de evasão observados 
pelas instituições. A Tabela 3.24, a seguir, apresenta 
o percentual da evasão nos diferentes cursos em 2012.

Tabela 3.24 – Índices de evasão média nos diferentes cursos EAD 
oferecidos pelas instituições formadoras, em 20121

Tipo de Curso
Índice médio 
de evasão 

(%)

Autorizados 
em EAD

Não 
corporativo

Curso EAD 
completo

11,74%

Disciplina 
EAD

3,10%

Corporativo 0,80%

Livres
Não corporativo 10,05%

Corporativos 4,42%

1 64 instituições não indicaram o percentual de evasão observado.

Observa-se que o índice médio de evasão é 
menor nos cursos corporativos quando comparados 
com os cursos não corporativos, sejam autorizados, 
sejam livres. (Gráfico 3.49). A menor evasão em cursos 

corporativos possivelmente acontece por que estes 
costumam ser gratuitos ou porque são pagos pelas 
instituições empregadoras. Nos cursos não corpo-
rativos, os autorizados apresentam uma evasão um 
pouco maior em relação aos livres.

Gráfico 3.49 – Índices de evasão nos cursos EAD, em 2012 
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As disciplinas têm um índice de evasão bem menor 
(0,80) se comparado com os dos cursos autorizados e 
livres não corporativos. Uma das hipóteses é de que a 
duração menor das disciplinas em relação aos cursos 
autorizados pode favorecer a diminuição da evasão.

É importante registrar que 28% dos entrevistados 
não responderam a essa questão.

A comparação entre os índices de evasão infor-
mados em 2010, 2011 e 2012 pode ser observada na 
Tabela 3.25, a seguir.

Tabela 3.25 – Índices de evasãoevasão registrados no período 2010-2012 
pelo Censo EAD.BR, realizado pela ABED

Tipo de cursos 2010 2011 2012

Autorizados 18,6% 20,5% 11,74%

Livres 22,3% 23,6% 10,05%

Corporativos 7,6% 20% 3%1

Disciplinas – 17,6% 3,10%

1 Foi calculada a média dos índices obtidos entre os corporativos 

livres e autorizados.

Observou-se uma queda significativa da porcen-
tagem de evasão informada pelos respondentes em 
todas as modalidades de cursos e das disciplinas no 
ano de 2012, quando comparados com os índices de 
2010 e 2011 (Gráfico 3.50).

Gráfico 3.50 – Índices de evasão registrados no período 2010-2012 
pelo Censo EAD.BR, realizado pela ABED
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Em relação às causas da evasão, a Tabela 3.26 apresenta os dados referentes a 2012.

Tabela 3.26 – Causas de evasão em 2012, segundo os participantes do Censo EAD.BR 2012

Causas de evasão

Tipos de cursos

Autorizados/Reconhecidos Livres

Não corporativos
Corporativos

Não 
corporativos

Corporativos
Cursos EAD completos Disciplinas EAD

Falta de tempo para estudar e 
participar do curso

60 22 2 55 25

Custo da matrícula e/ou 
mensalidades do curso

21 9 0 8 1

Viagens a trabalho 14 4 1 4 12

Desemprego 29 8 2 15 4

Falta de adaptação à 
metodologia

57 14 3 40 14

Acúmulo de atividades no 
trabalho

38 10 2 37 19

Impedimentos criados pela(s) 
chefia(s)

4 3 1 4 6

Outros 27 21 18 29 22

Informação não disponível 84

Pela Tabela 3.26, observa-se que a maior frequência de resposta dos participantes do Censo, independen-
temente do tipo de cursos oferecido, foram: falta de tempo para estudar e participar do curso (23,4%), falta de 

adaptação à metodologia (18,3%) e aumento da carga 
de trabalho (15%). Essas porcentagens consideraram 
apenas o número de respostas, sem contemplar a 
frequência de informações não disponíveis.

Se forem levados em conta os tipos de cursos, a 
falta de tempo para estudar e participar do curso cor-
responde a 24% das respostas nos cursos autorizados e 
nas disciplinas EAD de cursos presenciais autorizados; 
nos cursos livres não corporativos, esse número é de 
29%, sendo a alternativa mais escolhida em relação a 
todos os cursos.

A causa menos escolhida pelos respondentes foi 
“Impedimentos criados pela(s) chefia(s)”, tanto nos cursos 
livres quanto nos corporativos e não corporativos (5,8%).

Os cursos a distância exigem disciplina para o 
estudo e organização do tempo. Portanto, as causas 
da evasão relativas a esses aspectos e a não adaptação 
à metodologia costumam ser as mais frequentes.
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Os alunos da EAD

A Tabela 3.27 apresenta os dados relativos à distribuição dos alunos nos diversos tipos de curso segundo o sexo.

Tabela 3.27 – Distribuição percentual dos educandos dos cursos EAD das instituições em 2012, segundo o sexo

Sexo

Tipos de cursos

Autorizados/Reconhecidos Livres

Não corporativos

Corporativos Não corporativos CorporativosCursos EAD 
Completos

Disciplinas EAD

Masculino 44,61% 49,35% 53,89% 44,86% 59,09%

Feminino 55,39% 50,65% 46,11% 55,14% 40,91%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Informação
não disponível

66 73 59 88 80

A porcentagem do sexo feminino nos cursos é 
um pouco superior em relação à do sexo masculino, 
em todos os tipos de curso, com exceção dos cursos 
corporativo (Gráfico 3.51).

Gráfico 3.51 – Distribuição dos alunos de cursos EAD 
em 2012, segundo o sexo
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Na Tabela 3.28 a seguir, tem-se a distribuição dos 
alunos por gênero nos cursos de EAD em 2011 e 2012.

Tabela 3.28 – Distribuição dos alunos de cursos EAD 
no período 2011-2012, segundo o sexo

Tipo de curso

Masculino Feminino

2011 2012 2011 2012

Autorizados 43% 45% 57% 55%

Livres 43% 45% 57% 55%

Corporativos 52% 56% 48% 44%

Disciplinas 43% 49% 57% 51%

Pela Tabela 3.28, pode-se verificar que a maioria 
dos alunos de EAD é do sexo feminino, com exceção 
dos cursos corporativos, em que a maioria é do sexo 
masculino. Em comparação aos dados obtidos no 
censo de 2011, a tendência da maior frequência do 
público feminino se mantém, com ligeira queda nos 
cursos autorizados (2%), nas disciplinas de EAD (6%) 
em cursos autorizados e nos cursos corporativos (4%).
Em relação à idade dos alunos, pode-se observar a 
Tabela 3.29.
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Tabela 3.29 – Perfil etário dos educandos dos cursos EAD das instituições em 2012, segundo o nível/tipo de curso

Cursos Nível

Idade média dos educandos

Menor de 
18 anos

Entre 18 e 
30 anos

Entre 31 e 
40 anos

Maior de 
40 anos

Autorizados/ 
Reconhecidos

Não 
corporativo

Ensino fundamental 5 4 5 0

Ensino médio 1 16 4 0

Ensino profissionalizante 0 20 12 3

Superior – Graduação 0 27 23 1

Superior – Pós-graduação 0 7 24 5

Disciplina(s) obrigatória(s) em 
qualquer nível

0 8 2 0

Corporativo

Ensino fundamental 0 1 0 0

Ensino médio 0 1 1 0

Ensino profissionalizante 0 3 2 0

Superior – Graduação 0 3 7 0

Superior – Pós-graduação 0 3 11 3

Disciplina(s) obrigatória(s) em 
qualquer nível

0 2 2 1

Livres
Não corporativo 2 40 25 1

Corporativo 1 10 25 4

Informação não disponível 77

Em 2012, a idade da maioria dos alunos, nos cursos 
autorizados e disciplinas de EAD, em cursos autoriza-
dos, está na faixa de 18 a 30 anos (50%) e 31 a 40 anos 
(43%). A maioria dos alunos entre 18 e 30 anos está 
na graduação (33%) e em ensino profissionalizante 
(24%). A maioria dos alunos entre 31 a 40 anos está 
em curso superior de graduação (33%) e superior de 
pós-graduação (34%).

Em relação aos cursos livres não corporativos, a 
maioria das respostas indica que os alunos estão na 
faixa de 18 a 30 anos (59%) e 31 a 40 anos (37%). Nos 

cursos livres corporativos, a maior frequência está 
em alunos de 31 a 40 anos (65%) e 18 a 30 anos (25%).

Observa-se, no entanto, que 77 instituições não 
responderam. Portanto, os dados obtidos formam 
um retrato parcial do grupo, não refletindo o todo 
abordado neste Censo.

Em relação ao perfil ocupacional, a Tabela 3.30 
apresenta os principais dados.
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Tabela 3.30 – Perfil ocupacional dos educandos dos cursos EAD das instituições em 2012, segundo o nível/tipo de curso

Cursos Nível

Percentagem de educandos (%) quanto à sua ocupação

Somente 
estuda

Estuda e 
trabalha

Estuda e está 
desempregado

Total 
%

Não 
se 

aplica

Informação 
não 

disponível

Autorizados/ 
Reconhecidos

Não 
corporativo

Ensino 
fundamental

26,93% 50,93% 17,50% 100% 132 89

Ensino médio 15,25% 65,60% 13,50% 100% 129 86

Ensino 
profissionalizante

11,04% 72,50% 12,50% 100% 116 95

Superior – 
Graduação

12,73% 75,83% 8,27% 100% 100 105

Superior – 
Pós-graduação

9,18% 84,53% 6,29% 100% 113 105

Disciplina(s) 
obrigatória(s) em 
qualquer nível

28,33% 68,33% 3,33% 100% 131 101

Corporativo

Ensino 
fundamental

0,00% 100,00% 0,00% 100% 144 89

Ensino médio 0,00% 100,00% 0,00% 100% 145 88

Ensino 
profissionalizante

10,00% 83,33% 6,67% 100% 144 88

Superior – 
Graduação

5,00% 94,33% 0,67% 100% 143 89

Superior – 
Pós-graduação

6,83% 89,67% 3,50% 100% 136 93

Disciplina(s) 
obrigatória(s) em 
qualquer nível

0,00% 100,00% 0,00% 100% 142 91

Livres

Não corporativo 12,30% 74,79% 12,91% 100% 76 112

Corporativo 6,31% 89,69% 4,00% 100% 105 101

A Tabela 3.30 indica que, em 2012, a maioria dos 
alunos estuda e trabalha. Nos cursos autorizados não 
corporativos, a maior porcentagem ficou com os alu-
nos de pós-graduação, com 84,53%, e 100% nos cursos 
autorizados corporativos. Nas disciplinas em EAD, 
a maioria também trabalha (68,3%). Nos cursos livres, 
a maioria estuda e trabalha, sendo 74,79% nos corpo-
rativos e 89,69% nos não corporativos. Observa-se, no 
entanto, que houve um número grande de ausência 
de respostas (não disponível e não se aplica).

Em 2012, o resultado obtido das devolutivas dos 
respondentes continua com a mesma tendência de 
2010 e 2011, em que a maioria dos alunos de cursos 
EAD estudava e trabalhava.

Os investimentos em EAD

Em 2010 e 2011, as instituições respondentes infor-
maram que aumentaram o investimento para cursos 
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autorizados, mantiveram o investimento para disci-
plinas obrigatórias e diminuíram os investimentos 
para cursos livres. No geral, houve um aumento de 
investimento em 65% das instituições respondentes.

Com relação à análise dos investimentos, uma 
pequena parte dos respondentes forneceu informação 
a respeito. Dos que informaram, obteve-se o quadro 

apresentado na Tabela 3.31, que aponta como ocorreram 
os investimentos em 2012 e quais são as perspectivas 
para 2013. Em termos gerais, pode-se afirmar que as ins-
tituições continuam fazendo mais investimentos e pre-
tendem investir mais em cursos EAD. Pouquíssimas são 
as que apontaram decréscimo de investimentos, tanto 
nos realizados em 2012 quanto nos previstos para 2013.

Tabela 3.31 – Evolução dos investimentos realizados pelas instituições em cursos EAD em 2012, em comparação a 2011, e perspectivas para 2012-2013

Volume de 
investimentos

Quantidade de instituições

Cursos autorizados Cursos livres

Não corporativos Corporativos Não corporativos Corporativos

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013

Aumento 89 106 14 21 77 84 34 47

Diminuição 3 0 2 0 4 1 4 1

Manutenção 22 20 9 10 28 20 18 13

Pela Tabela 3.31, pode-se observar que, das ins-
tituições que informaram acerca de investimentos 
feitos em 2012, a maior incidência recaiu sobre os 
cursos não corporativos, tanto autorizados quanto 
livres. Quanto a 2013, mantém-se o quadro em que 

é apontado que serão também alvo de investimentos 
os cursos não corporativos.

As áreas em que os investimentos incidiram estão 
indicadas na Tabela 3.32, que aponta também as pers-
pectivas para 2013.

Tabela 3.32 – Perfil dos investimentos institucionais em EAD no ano de 2012 e os previstos para 2013

Área de investimento em EAD

Quantidade de instituições

Cursos autorizados Cursos livres

Não corporativos Corporativos Não corporativos Corporativos

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Contratação de pessoal 20 19 4 5 13 9 6 8

Capacitação de pessoal 21 15 2 7 18 13 11 8

Tecnologia e inovação 16 26 4 3 14 18 9 12

Vendas e marketing 3 10 0 3 7 15 3 7

Produção de novos cursos/módulos 
ou conteúdos

29 32 5 5 28 29 19 17

Logística e infraestrutura 17 16 1 2 6 4 1 6

Outros 1 0 0 0 4 3 2 1

Uma análise da Tabela 3.33 permite afirmar que a 
área de maior incidência de investimentos realizados 
em 2012 e previstos para 2013 é a referente à produção 
de novos produtos EAD, sejam estes cursos, módulos 

ou conteúdos, com uma média de investimento em 
torno de 32%. Em 2012, seguem aos investimentos em 
novos cursos, referentes à capacitação de pessoal, com 
20% do total (Gráfico 3.52).
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Gráfico 3.52 – Perfil dos investimentos realizados 
em 2012 no âmbito da EAD
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Pelo Gráfico 3.52, pode-se deduzir que, quanto aos 
investimentos na área de novos cursos, a perspectiva 
média para 2013 ficou em torno de 30%, chegando a 
34% no caso dos cursos livres não corporativos. Já a 
segunda maior incidência recai, diferentemente do 
que ocorreu em 2012, sobre a área de Tecnologia e 
Inovação, também com uma média de investimentos 
em torno de 20% (Gráfico 3.53).

Gráfico 3.53 – Perfil das perspectivas de investimentos 
para 2013 no âmbito da EAD
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Os obstáculos enfrentados pela 
EAD

As instituições têm enfrentado os mais diferentes 
obstáculos na realização dos cursos de EAD por elas 
oferecidos.

Em 2010, os principais obstáculos enfrentados pelas 
instituições que ofereciam cursos autorizados e livres 
foram a evasão, a resistência dos educadores e dos alu-
nos e o custo de produção dos cursos. A expectativa 
para 2011 em relação a esses obstáculos se manteve a 
mesma. A Tabela 3.33, por sua vez, demonstra os obs-
táculos que as instituições declararam ter enfrentado 
no ano de 2012.
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Tabela 3.33 – Obstáculos enfrentados pelas instituições no âmbito da modalidade EAD, em 2012

Obstáculos

Tipos de cursos

Autorizados Livres

Não corporativos

Corporativos
N = 119

Não 
corporativos

Corporativos
N = 243Cursos EAD 

completos
N(*)1 = 468

Disciplinas 
EAD

N = 236
N = 372

Resistência dos educadores à modalidade 
EAD

41 19 2 31 12

Resistência dos educandos à modalidade 
EAD

28 21 3 31 20

Custos de produção dos cursos 40 17 3 36 18

Suporte de TI para docentes 29 9 2 12 9

Suporte pedagógico e de TI para estudantes 31 13 1 24 10

Acordos sindicais que definem cargas 
horárias de trabalho docente

12 5 1 2 3

Desafios organizacionais de uma instituição 
presencial que passa a oferecer EAD

54 23 5 31 19

Evasão de educandos 64 11 3 51 23

Avaliação dos cursos 13 4 2 14 7

Demanda de educandos interessados nos 
cursos

27 4 0 20 9

Integração das NTICs aos cursos 16 10 4 10 11

Adequação dos cursos para educandos com 
necessidades educacionais especiais (para 
atender à legislação vigente)

28 14 2 19 10

Obtenção de lucros com os cursos 16 6 2 19 8

Outro 8 2 4 5 7

Informação não disponível 61 78 85 67 77

N(*) = número de indicações dadas pelas instituições respondentes, referente a cada obstáculo por elas considerado.

Dada a configuração das instituições formadoras quanto ao tipo de cursos que oferecem, optou-se, no Censo 
2012, analisar os dados sobre os obstáculos enfrentados por elas no âmbito da EAD com base no número de 
respostas dadas acerca de cada tipo de curso. Cabe lembrar que as instituições respondentes podiam indicar 
quantos obstáculos identificassem em sua prática nessa modalidade. Nesses termos, passa-se, a seguir, a apre-
sentar os resultados obtidos por meio dessa análise.

Nesse caso, como se observa uma quantidade razoável de indicações de “informação não disponível” (14% 
das respostas em cursos autorizados não corporativos completos; 71,4% nos cursos autorizados corporativos; 
33% nas disciplinas de EAD em cursos presenciais autorizados; 31,7% em cursos livres corporativos; e 18% nos 
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cursos livres não corporativos), as informações apre-
sentadas devem ser interpretadas como tendência 
que não reflete precisamente a opinião de todos os 
respondentes.

Em relação aos cursos autorizados não corporati-
vos (desconsideradas as 61 respostas de “Informação 
não disponível”), os maiores obstáculos apontados 
foram a evasão (16%), os desafios organizacionais de 
uma instituição presencial que passa a oferecer EAD 
(13%) e, quase empatando, a resistência dos educa-
dores à modalidade EAD e o custo de produção dos 
cursos (10%). O item menos citado como obstáculo 
foi “Acordos sindicais que definem cargas horárias 
de trabalho docente”.

Nos cursos autorizados corporativos (descontando 
os 74% que indicaram “Informação não disponível”) 
os maiores obstáculos citados foram “Desafios orga-
nizacionais de uma instituição presencial que passa 
a oferecer EAD” (14%) e “Integração das NTICs aos 
cursos” (11%). Ficaram empatados como obstáculos 
enfrentados pela EAD nesses cursos a evasão, a resis-
tência dos educandos à modalidade EAD e o custo de 
produção dos cursos (8%).

Em 2011, os principais obstáculos enfrentados nos 
cursos autorizados foram a evasão dos alunos (16%), os 
desafios organizacionais de uma instituição presencial 
que passa oferecer EAD (13%), os custos de produ-
ção dos cursos (11%) e a resistência dos educadores à 
modalidade EAD (10%). 

Em 2012, com relação às disciplinas de EAD em 
cursos autorizados (não consideradas 78 das respostas), 
os obstáculos mais citados foram os desafios organi-
zacionais de uma instituição presencial que passa a 
oferecer EAD (15%) e a resistência de educandos (13%) 
e educadores (12%) à modalidade EAD.

Em 2011, as instituições que desenvolvem cur-
sos com disciplinas EAD obrigatórias tiveram como 
principais obstáculos a resistência dos educadores à 
modalidade EAD (21%), resistência dos alunos à EAD 
(16%) e desafios organizacionais de uma instituição 
presencial que passa a oferecer EAD (9%). 

Em relação aos cursos livres não corporativos 
(descontadas 67 das respostas), as respostas indicam 
como principais obstáculos citados a evasão (17%), o 
custo de produção dos cursos (12%) e, empatados, a 
resistência de educandos e educadores a modalidade 
EAD e desafios organizacionais de uma instituição 
presencial que passa a oferecer EAD (10%).

Em relação aos cursos livres corporativos, os prin-
cipais obstáculos citados são a evasão dos alunos (14%), 
a resistência dos educandos à modalidade (12%) e os 
desafios organizacionais de uma instituição presencial 
que passa a oferecer EAD (11%).

Em 2011, para as instituições que desenvolveram 
cursos livres, os principais obstáculos foram prati-
camente os mesmos: a evasão dos alunos (19%), os 
desafios organizacionais de uma instituição presen-
cial que passa a oferecer EAD e os custos de produção 
dos cursos (11%); diferentemente do caso dos cursos 
autorizados, nos livres, é a resistência dos alunos à 
modalidade EAD (11%).

Em 2011, as instituições que desenvolvem cursos 
corporativos tiveram como principais obstáculos o 
custo de produção dos cursos (15%), a resistência dos 
alunos à modalidade EAD (13%) e, empatados, a resis-
tência dos docentes à modalidade de EAD e a evasão 
dos alunos (11%). 

Se for considerado, em 2012, apenas o número de 
respostas sem levar em conta os tipos de cursos, tere-
mos que os maiores obstáculos são a evasão (14%), os 
desafios organizacionais de uma instituição presencial 
que passa a oferecer EAD 12% e o custo de produção 
dos cursos com 10%.

Assim, constata-se que os principais obstáculos 
em 2011 coincidem com os que foram apontados em 
2010 e em 2012.

Como se pode observar, apesar do desenvolvi-
mento da modalidade EAD, ainda há obstáculos que 
necessitam ser superados para que essa modalidade 
efetive sua potencialidade na formação dos alunos. 

Síntese dos resultados: a EAD 
no Brasil em 2012

(a) Cursos autorizados, livres e disciplinas(a) Cursos autorizados, livres e disciplinas

O total de cursos ofertados, em 2012, pelas institui-
ções correspondentes foi de 9.376, sendo 1.856 (19,8%) 
cursos autorizados e 7.520 (80,2%) cursos livres. Além 
disso, foram indicadas 6.500 disciplinas em cursos 
presenciais autorizados.

A maior concentração de cursos autorizados e livres 
está em instituições privadas com fins lucrativos e de 
grande porte. Em relação à região, os cursos autori-
zados se concentram mais no Sul e no Sudeste e, os 
cursos livres, no Sudeste e no Centro-Oeste.
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Das disciplinas na modalidade EAD de cursos 
presenciais, a maioria é desenvolvida por instituições 
privadas e públicas das Regiões Sudeste e Sul, sendo 
do nível superior de graduação, atendendo ao limite 
de 20% da carga horária dos cursos presenciais, de 
dependência e de licenciatura.

As áreas de conhecimento de maior concentração 
dos cursos autorizados e das disciplinas na modalidade 
EAD são a de Ciências Sociais e Educação.

Os cursos livres são desenvolvidos por gran-
des empresas; no entanto, as pequenas, médias e 
microempresas possuem oferta significativa. Além 
disso, embora sejam, em sua maioria, ofertados por 
instituições que têm diversas modalidades de ensino, 
também o são por instituições que se especializaram 
exclusivamente em cursos a distância.

(b) Matrículas e conclusões dos cursos (b) Matrículas e conclusões dos cursos 
autorizados e livres e disciplinas de cursos autorizados e livres e disciplinas de cursos 
presenciais autorizadospresenciais autorizados

O número de matrículas corresponde ao total de 
5.772.466, sendo 4.294.983 em cursos livres, 1.141.260 
em cursos autorizados e 336.223 em disciplinas de 
cursos presenciais autorizados.

O número de conclusões nos cursos autorizados e 
livres foi de 1.548.225, sendo 122.092 nos autorizados 
(10,6% em relação às matrículas) e 1.426.133 nos livres 
(32,6% em relação às matrículas). Nas disciplinas de 
cursos presenciais autorizados, o número de con-
clusões foi de 41.149, 12,2% em relação às matrículas.

A maioria das matrículas e conclusões nos cursos 
autorizados e disciplinas a distância de cursos pre-
senciais autorizados e livres ocorreu em instituições 
privadas de grande porte com fins lucrativos e que ofe-
recem cursos presenciais, semipresenciais e a distância.

Em relação ao nível escolar, as matrículas nos 
cursos autorizados foram, na sua maioria, no nível 
superior, com maior incidência em licenciatura, cursos 
tecnológicos e bacharelado. As matrículas nos cursos 
profissionalizantes de nível médio corresponderam a 
31% do total. Nos últimos dois anos, houve aumento das 
matrículas nos cursos tecnológicos de nível superior 
e, em 2012, houve também aumento das matrículas 
em cursos técnicos profissionalizantes, embora as 
conclusões não sejam significativas, possivelmente 
em virtude da duração dos cursos.

Em relação às áreas de conhecimento nos cursos 
autorizados e livres, o maior número de matrículas e 
conclusões permanece nas áreas de Ciências Humanas 
e Ciências Sociais. Nas disciplinas de cursos presen-
ciais autorizados, o maior número foi em disciplinas 
de bacharelado e licenciatura.

(c) Evolução das matrículas(c) Evolução das matrículas

A maioria das respostas sobre a evolução das matrícu-
las em cursos autorizados e livres demonstra que estas 
aumentaram em 2012 em relação a 2011 e que deverão 
aumentar em 2013. A frequência maior em relação à 
perspectiva de aumento foi para matrículas em cursos 
autorizados e livres não corporativos.

(d) Evasão(d) Evasão

A evasão, em 2012, foi menor que em 2011, corres-
pondendo a 3% nas disciplinas de EAD em cursos 
presenciais autorizados e corporativos e até 11,74% 
nos cursos autorizados.

As principais causas apontadas para a evasão foram 
a falta de tempo para o estudo e para participar do 
curso (23,4%), a falta de adaptação à metodologia 
(18,3%) e o aumento de trabalho (15%).

(e) Perfil dos alunos(e) Perfil dos alunos

Os alunos de EAD, segundo os respondentes, são, na 
maioria, indivíduos do sexo feminino, com idade entre 
18 e 40 anos, que estudam e trabalham.

(f) Investimentos(f) Investimentos

A maioria dos respondentes informou ter havido 
aumento de investimento em 2012 em comparação 
com 2011 e que também deverá haver aumento em 2013.

Para 2012, o perfil dos investimentos por ordem 
de frequência foi concentrado na produção de novos 
cursos/módulos, capacitação de pessoal, contratação 
de pessoal, tecnologias de inovação, logística e, por 
último, vendas e marketing. Em relação a 2011, a con-
tratação de pessoal era a segunda da lista e, em 2012, 
deu lugar à capacitação de pessoal.

A expectativa para 2013 é de que haja investimento 
em produção de cursos/módulos, tecnologia e inovação, 
capacitação, contratação, vendas e marketing e, por 
último, logística e infraestrutura.



Parte 4

Metodologia em EAD
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Introdução

A ampliação das ações educativas a distância é um fato 
que pode ser demonstrado pelos dados quantitativos 
da última década. As Tecnologias de Informação e 
Comunicação fazem parte de um novo paradigma 
tecnológico que modifica as práticas sociais e, em 
especial, as educativas. Investigar alguns aspectos que 
nos levem a conhecer melhor como as práticas de edu-
cação a distância têm se desenvolvido concretamente 
pode nos fornecer referenciais de como o ensino e a 
aprendizagem têm sido tratados nesse novo cenário.

Nas primeiras experiências de educação a distância 
que incorporaram as Novas Tecnologias de Informação 
e Comunicação (NTICs), nos chamados “cursos pdf 
on-line”, os conteúdos eram transformados em textos 
e a ação do aluno era apenas responder a algumas 
questões para verificação da leitura. Com a experiên-
cia dos alunos e docentes no acesso à informação na 
internet, a navegação em diferentes sites, a presença de 
hipertextos e hipermídia e a experiência da aprendiza-
gem no ambiente virtual se ampliou. A presença das 
redes sociais com a exploração da comunicação e da 
substituição da passividade do leitor/observador para 
o dinamismo do autor/produtor/editor trouxe muitas 
modificações na configuração das ações educativas.

Assim, buscou-se, neste Censo EAD.BR 2012, inves-
tigar a variável metodologia nas ações educativas a 
distância. Sabe-se que, nessa investigação, é funda-
mental considerar a complexidade da metodologia 
e os aspectos referentes ao ensino e à aprendizagem, 
pois se reconhece que estes não podem ser tratados de 
forma compartimentalizada. Contudo, para realizar a 
investigação, foi necessário selecionar alguns vértices 
que permitissem montar um retrato de como a prática 
das ações educativas a distância têm se efetivado. A 
seleção dos vértices não esgota as possibilidades de 
estudo da variável, mas oferece alguns parâmetros 
para futuros aprofundamentos.

Resultados gerais

Para a apresentação dos resultados, foi realizada 
a tabulação das questões referentes à metodologia 
incluída nos três instrumentos de coleta de dados 
(instituições formadoras, fornecedores e professores 
independentes) que compõem o Censo. Esse trabalho 
foi feito com base na maior frequência de resposta às 
alternativas oferecidas.

A Tabela 4.1 apresenta uma síntese dos aspectos 
considerados em relação à variável metodologia ana-
lisada no Censo EAD.BR 2012.

Tabela 4.1 – Quadro de variáveis estudadas no Censo EAD.BR 2012, sobre a metodologia em EAD no Brasil

Questão Aspectos considerados

1. Forma de estudo •	•	Autoinstrucional  (sem apoio de educadores e sem contato com colegas)
•	•	 Com interação educador/educando e educando/educando

2. Esquema operacional •	•	Correspondência (somente com textos impressos; com textos impressos e vídeos; com textos 
impressos, vídeos e kits de prática)

•	•	 Intenet (on-line)
•	•	TV com aulas gravadas
•	•	Teleconferência com aulas ao vivo
•	•	Blended ou semipresencial
•	•	Diferentes combinações de recursos midiáticos

3. Matrícula dos educandos •	•	A qualquer tempo, não depende de formação de turma
•	•	Depende da formação de turmas

4. Oferta ao público interessado •	•	Uma turma por semestre
•	•	Mais de uma turma por semestre

5. Elaboração •	•	Apenas por especialista em conteúdo (da própria empresa)
•	•	Por equipe EAD da própria empresa sem participação de especialista em conteúdo
•	•	Por equipe EAD da própria empresa com a colaboração de um especialista no conteúdo
•	•	Por profissionais terceirizados

(continua)
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Questão Aspectos considerados

6. Validação •	•	Cursos testados por meio de aplicação de curso piloto
•	•	Cursos não testados, aplicados diretametne ao público interessado

7. Duração •	•	A mesma de cursos presenciais
•	•	Definição considera apenas as horas necessárias para o estudo dos conteúdos previstos, contando 

com fins de semana
•	•	Definição considera as horas necessárias para realização do estudo, acrescidas da previsão de 

possíveis dificuldades no cumprimento das atividades
•	•	Definição considera apenas as horas necessárias para o estudo dos conteúdos previstos, sem 

contar com fins de semnas

8. Interface de navegação •	•	Padronizada para todos os cursos, por meio do uso de templates
•	•	Parte padronizada e parte variando conforme o conteúdo do curso
•	•	Variada, obedecendo a restrições técnicas do LMS
•	•	Variada, sendo que cada curso recebe nova configuração

9. Pressupostos de aprendizagem A aprendizagem é resultado
•	•	da aquisição de informações transmitidas, por meio de exercícios  práticos e memorização 
•	•	de processo de investigação, seleção, processamento, organização e memorização da informação 

apresentada
•	•	de reorganização do conteúdo pela atividade mental do educando, de suas capacidades cognitivas 

básicas, conhecimentos prévios, diferentes estilos e estratégias, motivações, metas e interesses

10. Arquitetura pedagógica •	•	com metáfora que simula uma dada realidade
•	•	com foco na teoria e prática presencial
•	•	com exercícios e atividades presentes durante todo o curso
•	•	sem exercícios e com apenas avaliação final de aprendizagem

11. Estrutura do conteúdo •	•	Hierárquica
•	•	Hipertextual
•	•	Mista

12. Natureza do conteúdo •	•	Exatamente o mesmo de cursos presenciais
•	•	Apenas parte do conteúdo tem o formato abordado nos cursos presenciais
•	•	Conteúdos totalmente reformulados para oferta a distância
•	•	Conteúdos originalmente formatados para oferta a distância

13. Organização do conteúdo •	•	Ementas
•	•	Competências
•	•	Conteúdos

14. Decisão sobre o conteúdo Dependendo de
•	•	Necessidades detectadas junto ao público a que se destina
•	•	Pesquisa de demanda
•	•	Profissionais disponíveis para sua elaboração
•	•	Atendimento a políticas específicas da instituição

15. Mediação educacional Papel no processo
•	•	Responder questões e apoiar o educando em todas as suas necessidades
•	•	Atender educandos e preparar outros recursos necessários
•	•	Atender educandos e estimulá-los a não desistirem dos cursos

16. Papel do docente e do tutor/
mediador em chats e fóruns

•	•	Comentar atividades dos educandos
•	•	Sintetizar as contribuições dadas pelos educandos
•	•	Resolver dúvidas apresentadas
•	•	Nos chats, simular uma aula teórica e/ou prática
•	•	Acompanhar o desempenho do medidador pedagógico (tutor, monitor etc.)

(continuação)
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Questão Aspectos considerados

17. Acesso do educando ao 
conteúdo

•	•	Completo a todo o conteúdo do primeiro ao último dia do curso
•	•	Apenas às unidades/disciplinas que estão estudando, prosseguindo em sequência quando aprovado
•	•	Dependente da agenda do curso (abertura em datas pré-fixadas)
•	•	Dependente de liberação docente 
•	•	Dependente de pagamento referente à unidade/disciplina

19. Participação do educando •	•	Somente leitura de textos e respostas a questões a eles referentes
•	•	Estudo de casos e resolução de situações problema de aplicação do conteúdo
•	•	Elaboração de projetos sob orientação docente
•	•	Estudo por meios de recursos variados e avaliação de processo 

20. Atividades do educando •	•	 Individuais
•	•	 Individuais e em grupo
•	•	Em grupo

21. Interação do educando com 
educadores e dos educandos entre 
si.

Recursos utilizados: fórum, chat, SkypeTM, telefone, e-mail, blog, microblog, carta, fax etc.

23. Papel da avaliação da 
aprendizagem

•	•	Comparar desempenho do educando com critérios preestabelecidos visando à melhoria da 
aprendizagem

•	•	 Identificar os educandos que serão aprovados e reprovados no curso

24. Avaliação da aprendizagem Características
•	•	Somente ao final do curso/unidade/disciplina ou ao longo de sua realização
•	•	Presencial ou a distância
•	•	Para aprovação/reprovação ou para encaminhamento de recuperação
•	•	Prevê autoavaliação, avaliação por colegas ou avaliação apenas por docentes

25. Tipos de avaliação de 
aprendizagem

Características
•	•	On-line com questões objetivas corrigidas pelo sistema
•	•	On-line com questões dissertativas corrigidas pelo docente
•	•	Presencialmente por meio de questões objetivas e/ou dissertativas
•	•	A distância com entrega de trabalho de pesquisa, de relatório de atividade prática ou de portfólio

26. Certificação do educando Elementos considerados para emissão de certificados
•	•	Número de acessos ao curso e de participação nas atividades propostas
•	•	Obtenção de determinada percentagem de acertos em avaliação final e ou em todas as unidades/

disciplinas
•	•	Conceito ou nota obtida em trabalho final ou em portfólio, etc.

27. Avaliação do curso Finalidade
•	•	Reformular ou aperfeiçoar curso/unidade/disciplina
•	•	Orientar elaboração de novos cursos
•	•	Verificar satisfação do cliente
•	•	Acompanhamento do trabalho dos profissionais envolvidos para efeitos de apoio ou controle
•	•	Definir horários de plantão

A análise de cada uma das variáveis listadas per-
mitiu estabelecer um quadro mais claro da meto-
dologia adotada pelas instituições participantes do 
Censo ABED.BR 2012. Nesses termos, segue o que foi 
levantado por meio dessa análise. 

O aspecto “Forma de estudo” concentrou 80.93% 
das respostas das instituições formadoras e 68,42% das 
respostas dos fornecedores na alternativa a maioria a maioria 
dos cursos EAD da instituição prevê a interação dos cursos EAD da instituição prevê a interação 
educador e educando e deste com seus pares durante educador e educando e deste com seus pares durante 

sua execuçãosua execução.  Essa resposta indica que há uma preo-
cupação por parte das instituições formadoras e das 
fornecedoras quanto à importância da interatividade 
entre educador e aluno, bem como entre os alunos no 
processo de ensino.

No aspecto a que se refere ao “Esquema opera-
cional”, as alternativas que contemplavam diferen-
tes formas de oferecimento de cursos pela internet 
concentraram o maior número de respostas, tanto 
no caso das instituições formadoras (81,36%) e dos 

(conclusão)
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fornecedores (83,78%) quanto no dos professores inde-
pendentes (81,25%). Isso significa que a grande maioria 
dos respondentes das três categorias (formadores, 
fornecedores e professores independentes) informou 
oferecer cursos on-line.

Em relação à forma de “Matrículas dos educandos”, 
ou seja, com ou sem formação de turmas, observa-se 
que tanto as instituições formadoras (52,12%) como 
os professores independentes (78,13%) aguardam a aguardam a 
formação de turmas para o desenvolvimento dos formação de turmas para o desenvolvimento dos 
cursoscursos. Em relação às primeiras, mais da metade indi-
cou trabalhar com a formação de turmas. Isso significa 
que um pouco menos da metade não espera formar 
turmas para que os alunos possam fazer os cursos.

Em relação à “Oferta ao público interessado” de 
uma turma ou mais turmas por semestre, observa-se 
que as instituições formadoras, na sua maioria 
(55,93%)(55,93%),  oferecem mais de uma turma por semestremais de uma turma por semestre.

Quanto à “Elaboração”, verificou-se que as institui-
ções formadoras, em sua maioria (63,56%), conta com 
equipe de EAD que desenvolve o curso em parceria o curso em parceria 
com um especialista no conteúdo nele abordadocom um especialista no conteúdo nele abordado. 
Em relação às empresas fornecedoras de produtos e 
serviços, a maioria (35,29%) desenvolve os cursos com cursos com 
base no conteúdo fornecido pelo clientebase no conteúdo fornecido pelo cliente.

Quanto ao aspecto “Validação”, ou seja, à reali-
zação ou não de um piloto antes do oferecimento ao 
público em geral, metade das instituições formadoras 
(50%) informou realizá-la.  As empresas fornecedo-
ras (63,64%) informaram que o curso é testado pelo o curso é testado pelo 
clientecliente e que elas próprias reformulam os problemas 
detectados.

Quanto à “Duração” dos cursos, a maioria das res-
postas das instituições fornecedoras (35,74%) incidiu 
sobre a alternativa que indicava que a definição da definição da 
duração de um curso EAD se baseava na duração duração de um curso EAD se baseava na duração 
dos cursos presenciaisdos cursos presenciais.

Em relação à “Interface de navegação” (ou seja, 
padronizada, variada, mista e obedecendo ou não às 
configurações do LMS), parte dela é padronizada parte dela é padronizada 
e parte varia conforme o conteúdo do curso e parte varia conforme o conteúdo do curso para 
37,29% das instituições formadoras e para 59,38% das 
empresas fornecedoras. Para 34,38% dos professores 
independentes, a interface é padronizada para todos 
os cursos com o uso de templates, uma vez que isso 
facilita a produção e representa menor necessidade 
de investimentos.

Em relação aos “Pressupostos de aprendizagem” 
em que os cursos se baseiam, a resposta mais fre-
quente para as três categorias de respondentes foi: 
processo que envolve a reorganização do conteúdo processo que envolve a reorganização do conteúdo 
pela atividade mental do educando, de suas capapela atividade mental do educando, de suas capa--
cidades cognitivas básicas, conhecimentos prévios, cidades cognitivas básicas, conhecimentos prévios, 
diferentes estilos e estratégias, motivações, metas diferentes estilos e estratégias, motivações, metas 
e interessese interesses. Essa opção foi indicada por 72,34% das 
instituições formadoras, por 74,19% das empresas for-
necedoras e por 68,75% dos professores independentes.

No aspecto referente à “Arquitetura pedagógica”, 
a resposta mais frequente das instituições formado-
ras (83,05%), das empresas fornecedoras (67,74%) e 
dos professores independentes (87,50%) foi de que os os 
exercícios ou atividades estão presentes em todo exercícios ou atividades estão presentes em todo 
curso como recursos de aplicação da teoriacurso como recursos de aplicação da teoria.

Em relação à “Estrutura do conteúdo”, as insti-
tuições formadoras (52,54%) e as instituições forne-
cedoras (70%) indicaram a forma mista (diante das 
opções linear, hierárquico, hipertextual, misto); os 
professores independentes indicaram a forma linear 
ou sequencial (62,50%).

Quanto à “Natureza do conteúdo”, tanto as ins-
tituições formadoras (40,25%) como os professores 
independentes (50%) indicaram como resposta mais 
frequente que os conteúdos foram pensados origios conteúdos foram pensados origi--
nalmente para serem ofertados a distâncianalmente para serem ofertados a distância.

Sobre a forma de “Organização do conteúdo”, ou 
seja, por  competências, objetivos ou ementas, as insti-
tuições formadoras (44,92%) indicaram que se baseiam 
nas ementas de conteúdoementas de conteúdo, as empresas fornecedoras 
(30%) em competênciascompetências e os professores independen-
tes (62,50%) em objetivosobjetivos.

Em relação à “Decisão sobre o conteúdo a ser abor-
dado”, a resposta mais frequente, tanto das instituições 
formadoras (54,4%) como das empresas fornecedo-
ras (60%), foi de que estas partem de necessidades partem de necessidades 
detectadas junto ao público interno e externodetectadas junto ao público interno e externo.

No que se refere à “Mediação educacional”, a 
resposta mais frequente, tanto para as instituições 
formadoras (76,17%) como para os professores inde-
pendentes (84,38%), indica que estes respondem às respondem às 
questões do educando em todas as suas necessidaquestões do educando em todas as suas necessida--
des (conteúdo, dificuldades de acesso, problemas des (conteúdo, dificuldades de acesso, problemas 
administrativos etc.)administrativos etc.).

Em relação ao “Papel do docente em chats e fóruns”,  
tanto as instituições formadoras (65,11%) como os 
professores independentes (65,63%) indicaram como 
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resposta mais frequente que seu papel se resume a 
participar do fórum comentando as atividades do participar do fórum comentando as atividades do 
educandoeducando. Quanto ao papel do “Tutor/mediador em 
chats e fóruns”, a resposta mais frequente das ins-
tituições formadoras (67,23%) foi a mesma resposta 
dada para o papel do docente: participar do fórum participar do fórum 
comentando as atividades do educandocomentando as atividades do educando.  Ou seja, 
para as  instituições formadoras, não há diferença 
entre o papel do docente e do tutor/mediador para as 
atividades de chat e fórum.

Em relação ao “Acesso do educando ao conteúdo”, 
as resposta variam segundo a categoria de responden-
tes. Para as instituições formadoras, a resposta mais 
frequente (37,02%) é o educando tem acesso ao cono educando tem acesso ao con--
teúdo total do curso ou da disciplina do curso do teúdo total do curso ou da disciplina do curso do 
primeiro ao último diaprimeiro ao último dia. As empresas fornecedoras 
(31,03%) indicaram que depende da liberação do depende da liberação do 
docente para o estudo da unidadedocente para o estudo da unidade e os professo-
res independentes (37,50%) afirmaram que depende depende 
da duração da unidade estabelecida em agenda da duração da unidade estabelecida em agenda 
pré-programadapré-programada.

Em relação à “Participação do educando” no curso, 
a resposta mais frequente para as instituições for-
madoras (72,34%), para as empresas fornecedoras 
(58,62%) e para os professores independentes (84,38%) 
incidiu sobre a alternativa que indicava que o eduo edu--
cando tem acesso a informação de diversas formas cando tem acesso a informação de diversas formas 
(textos, animações etc.) e apresenta o resultado da (textos, animações etc.) e apresenta o resultado da 
sua aprendizagem respondendo questõessua aprendizagem respondendo questões.

Quanto às “Atividades do educando”,  considerando 
os aspectos  individual, individual e em grupo e apenas 
em grupo, a resposta mais frequente para as institui-
ções formadoras (51,91%) e professores independentes 
(65,63%) foi a que indicava que as atividades discentes as atividades discentes 
nos cursos são tanto individuais quanto em gruponos cursos são tanto individuais quanto em grupo.  
Quanto às  empresas fornecedoras, quando produzem 
cursos completos, para 48,28% delas, a resposta foi 
que os alunos realizam apenas atividades individuais.

Em relação à “Interação do aluno com educadores”,  
considerando-se diferentes meios, tais como fórum, 
chats, Skype™ etc., a resposta mais frequente para as 
instituições formadoras (82,55%) e para os professo-
res independentes (87,5%) foi a que inclui a troca de 

e-mails. Isso se repete no caso das instituições forma-
doras para a “Interação dos educandos entre si”, que 
alcança 80,85% delas; já a interação entre educandos, 
no caso dos professores independentes, dá-se mediante 
o fórum (84,38%).

O “Papel da avaliação na aprendizagem” teve como 
maior número de respostas, pelas três categorias de 
respondentes, que esta serve para comparar o desemque esta serve para comparar o desem--
penho do educando com critérios preestabelecipenho do educando com critérios preestabeleci--
dos, tendo em vista melhorar sua aprendizagemdos, tendo em vista melhorar sua aprendizagem. 
Especificamente, sendo 71,06% das respostas das ins-
tituições formadoras, 62,52% das empresas fornecedo-
ras e 81,25% do grupo de professores independentes.

Em relação à “Dinâmica da avaliação de aprendi-
zagem”, a resposta mais frequente no caso das institui-
ções formadoras (55,74%), das empresas fornecedoras 
(42,86%) e dos professores independentes (65,63%), foi 
a avaliação do educando é prevista para ser realia avaliação do educando é prevista para ser reali--
zada em todas as unidades/disciplinas do cursozada em todas as unidades/disciplinas do curso.

Em relação a “Tipos de avaliação de aprendizagem”, 
a alternativa mais frequente para as instituições forma-
doras (46,81%) e para as empresas fornecedoras (25%) 
foi a de questões objetivas questões objetivas on-lineon-line corrigidas pelo  corrigidas pelo 
sistemasistema; já  para os professores independentes (51,61%), 
a maior parte das respostas incidiu na alternativa 
que aponta para entrega de trabalho de pesquisa entrega de trabalho de pesquisa 
realizado a distância e corrigido por um educadorrealizado a distância e corrigido por um educador.

Em relação  à “Certificação do educando”, a resposta 
mais frequente das instituições formadoras (28,94%) 
foi a aprovação em todas as unidades do curso com  a aprovação em todas as unidades do curso com 
70% das atividades propostas70% das atividades propostas e para os professores 
independentes (32,26%) foi a obtenção de 70% de a obtenção de 70% de 
acertos na avaliação finalacertos na avaliação final.

Quanto à função da “Avaliação do curso”, a resposta 
mais frequente das instituições formadoras (82,13%) foi 
reformular ou aperfeiçoar o cursoreformular ou aperfeiçoar o curso;  para  as empresas 
fornecedoras de produtos e serviços, o maior número 
de respostas (27,59%) incidiu sobre avaliação do curso avaliação do curso 
é elaborada pelo fornecedor, para ser aplicada pelo é elaborada pelo fornecedor, para ser aplicada pelo 
cliente e ser preenchida pelos educandoscliente e ser preenchida pelos educandos.

Buscou-se, no Censo 2012 identificar os pontos 
fortes e fracos apontados pelos educandos à instituição 
ofertante,  acerca dos cursos dos quais participaram.  
A Tabela 4.2 indica os resultados desse levantamento.
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Tabela 4.2 – Pontos fortes e fracos apontados pelos educandos sobre os cursos, segundo as instituições participantes do Censo EAD.BR 2012

Pontos fortes
Respostas 

Pontos fracos
Respostas

Nº % (N = 231) Nº % (N = 231)

Acompanhamento da tutoria 124 54% Acompanhamento da tutoria 30 13%

Conteúdo do curso 159 69% Conteúdo do curso 9 4%

Atividades propostas no curso 62 27% Atividades propostas no curso 36 16%

Recursos didáticos (textos, vídeos, 
animações)

96 41% Recursos didáticos (textos, vídeos, 
animações entre outros)

29 13%

Interação com colegas 20 9% Interação com colegas 97 42%

Avaliação 17 7% Avaliação 41 18%

Participação em fórum 19 8% Participação em fórum 71 31%

Participação em chat 8 3% Participação em chat 102 44%

AVA 65 28% AVA 43 18%

Outros 3 01% Outros 34 14%

As instituições formadoras informaram que os 
principais pontos fortes apontados pelos educandos 
nas avaliações dos cursos foram o conteúdo do curso conteúdo do curso 
(69%), o acompanhamento da tutoriaacompanhamento da tutoria (54%) e os 
recursos didáticosrecursos didáticos utilizados (41%).

Em relação aos pontos fracos, os mais citados 
foram a participação em chatparticipação em chat (44%), a interação interação 
com os colegascom os colegas (42%) e a participação no fórumparticipação no fórum (31%).

É importante ressaltar que os pontos fortes foram 
indicados como “Informação não disponível” para 
cerca de 20% das instituições e os pontos fracos por 
31% delas.

Pode-se afirmar, pois, que os participantes consi-
deram as situações oferecidas para o ensino individual 
como os pontos fortes do curso (conteúdo, recursos 
e tutoria) , mas que consideram, como pontos fracos, 
as situações que envolvem a participação em ativida-
des em grupo, que envolvem interação com colegas 
e docentes por meio de ferramentas tanto síncronas 
como o chat, quanto assíncronas como o fórum.

Síntese de resultados: 
metodologia

Em relação à metodologia, há grande coincidência nas 
respostas pelas instituições formadoras, fornecedoras 
e professores independentes. No geral, pode-se dizer 
que a metodologia apontada pela maioria das institui-
ções e professores independentes pode ser resumida 
da seguinte forma:
•	 Os cursos/disciplinas preveem a interação entre 

educador e educando e educando/educando na sua 
execução, são realizados on-line e contam com a 
formação de turmas, realizando-se mais de uma 
turma por semestre.

•	 Os cursos/disciplinas são elaborados por uma 
equipe de EAD com a parceria dos especialistas 
de conteúdo e testados em aplicação experimental 
em curso piloto. A duração dos cursos é estimada 
com base nos cursos presenciais.

•	 A interface de navegação é, em parte, padronizada 
e, em outra, varia em função do conteúdo.

•	 Os pressupostos da aprendizagem na elaboração 
dos cursos levam em conta que o processo envolve 
a reorganização do conteúdo pela atividade men-
tal do educando, de suas capacidades cognitivas 
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básicas, conhecimentos prévios, diferentes esti-
los e estratégias, motivações, metas e interesses. 
A arquitetura pedagógica conta com exercícios e 
atividades, em todo curso, como recursos para a 
aplicação da teoria.

•	 A estrutura do conteúdo é mista, contando com 
aspectos lineares, hierárquicos e hipertextuais 
para as instituições formadoras e linear para os 
professores independentes. Os conteúdos dos cur-
sos são pensados originalmente para o desenvol-
vimento em EAD – baseiam-se em ementas de 
conteúdos para as instituições formadoras, em 
competências para as empresas fornecedoras e 
em objetivos para os professores independentes. 
A decisão sobre um determinado conteúdo para 
EAD baseia-se em necessidades detectadas junto 
ao público interno da instituição e externo a ela.

•	 A mediação educacional se baseia em responder às 
necessidades dos educandos em todas as dificulda-
des (acesso, problemas administrativos, questões 
de conteúdo, entre outras). O papel do docente e 
do tutor não se diferencia nas atividades de chat 
e fórum, sendo, basicamente, de comentar as ati-
vidades do educando nesses espaços.

•	 O acesso do educando nas instituições formadoras 
é total do primeiro ao último dia; para as empresas 
fornecedoras, dependerá da liberação dos docen-
tes e, para os professores independentes, segue a 
agenda pré-programada.

•	 A participação do educando é compreendida como 
o acesso à informação de diversas formas (textos, 
animações etc.) e a apresentação de resultados da 
sua aprendizagem por meio de respostas a questões 
sobre o conteúdo. As atividades previstas para os 
educandos nas instituições formadoras e para os 
professores independentes são individuais e em 
grupo. Para as empresas fornecedoras, são basi-
camente individuais. A interação entre educandos 
e docentes e educandos/educandos é basicamente 
feita por e-mail.

•	 A avaliação é encarada como uma balança de dois 
pratos, servindo para comparar o desempenho do 
educando, com critérios preestabelecidos, tendo 
em vista melhorar sua aprendizagem. A avalia-
ção do educando é prevista para ser realizada em 
todas as unidades/disciplinas do curso. O tipo 
mais comum é avaliação on-line com questões 
objetivas corrigidas pelo sistema. Para os profes-
sores independentes, a forma de avaliação mais 
comum é o envio de trabalhos pelos alunos e a 
correção pelo docente.

•	 A certificação é obtida pela aprovação em todas as 
unidades do curso com 70% de aproveitamento.

•	 A avaliação do curso é prevista e tem como obje-
tivo reformular e aperfeiçoar o curso.

Observa-se, com base nas respostas, que os aspectos 
considerados para o desenvolvimento da metodolo-
gia, tornando-a mais efetiva na prática da educação a 
distância, foram incorporados, pelo menos em nível 
do discurso, na maioria das instituições formadoras 
e pelos professores independentes.

Preocupações com estruturação do conteúdo, 
pressupostos de aprendizagem, arquitetura pedagó-
gica, aspectos de navegação, interação entre docentes 
e educandos, educandos/educandos, avaliação da 
aprendizagem e do curso, entre outras, fizeram com 
que fossem buscadas alternativas que refletissem uma 
melhor configuração e intervenções educativas mais 
efetivas.

Resta investigar se a prática explicitada em pala-
vras reflete essas escolhas em situação concreta. 
De qualquer maneira, acredita-se que o domínio de um 
discurso é a primeira fase para a alteração da prática.

A dispersão das respostas em relação às questões 
sobre metodologia exigiria observar as menores fre-
quências para contribuir no aprofundamento de estu-
dos sobre características que orientam a prática em 
EAD. Não é nosso objetivo aqui, mas as estatísticas 
estão disponíveis no anexo para os interessados.



Parte 5

Fornecedores de 
produtos e serviços 

e professores 
independentes
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Introdução

O total de usuários ativos de internet no Brasil, no 
terceiro trimestre de 2012, foi de 94,2 milhões, o 
que representa um aumento de 20% em relação aos 
78,5 milhões de usuários registrados no mesmo período 
de 2011, segundo dados do Net Insight, estudo sobre 
internet do Ibope Media, divulgados em dezembro 
de 2012. O Ibope considerou como usuários ativos 
as pessoas com dois anos de idade ou mais que utili-
zaram, pelo menos uma vez por mês, o computador 
conectado à internet. O Brasil é o terceiro país do 
mundo em número de usuários ativos na rede mundial 
de computadores. O primeiro é o Estados Unidos da 
América, com 198 milhões de usuários, e o segundo 
é o Japão, com 60 milhões.

O número de pessoas que moram em residência 
com acesso à internet foi de 69,5 milhões no quarto 
trimestre de 2012, registrando um aumento de 2,5% 
sobre o trimestre anterior e de 16% sobre o mesmo 
período de 2011.

O lançamento do Relatório de Desenvolvimento 
Humano 2013 do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) registra que o Brasil se 
insere entre as 60 nações do Eixo Sul que tiveram 
melhoria do acesso à internet. Segundo os dados con-
solidados pelo PNUD, o Brasil tem 40,7% de usuários 
de internet entre a população. A taxa é maior do que 
a média mundial, que é de 30%.

No Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, o governo 
federal apresenta a intenção de estender o uso da 
internet a 70% da população brasileira até 2015. Outro 
objetivo do PPA 2012-2015 é ampliar o uso da internet 
para 70% das pessoas da classe C e 40% das pessoas 
das classes D e E. Atualmente, 24% das pessoas da 
classe C utilizam a rede e, nas classes D e E, esse 
número cai para apenas 3%. Além disso, o governo 
pretende ampliar a oferta de banda larga fixa (a 10 
Mpbs) e a móvel (em rede 4G) para todas as cidades 
que receberão a Copa do Mundo em 2014.

Os conteúdos de recreação e entretenimento  são 
os mais acessados pelos brasileiros na internet (58%). 
Em segundo lugar, estão os acessos para trabalhos 
escolares, estudo ou pesquisa (40%). Em terceiro lugar, 
estão as trocas de mensagens ou o uso da internet para 
conhecer pessoas (42%), seguidos por temas referente 

a trabalho (25%), pesquisas em geral (18%), atualiza-
ção profissional (19%) e para baixar ou ler livros (7%). 
Esses dados fazem parte da terceira edição da pesquisa 

“Retratos da leitura no Brasil”, do Ibope Inteligência, 
realizada em 2011.

A pesquisa do Grupo Gestor de Internet (CGI.br), 
realizada com usuários de zona urbana, aponta que 
a maioria das atividades desenvolvidas na internet se 
direciona à comunicação (94%), à busca de informa-
ção e serviços (87%), ao lazer (87%), à educação (66%) 
e aos serviços financeiros (17%). Dos que utilizam a 
internet para treinamento e educação, 22% o fazem 
para realizar download de material on-line e 15% para 
realizar cursos on-line (CGI.br, 2011).

Os dados indicam que o uso da internet para fins 
educacionais, para realização de cursos on-line, tem 
aumentado significativamente. Junto com o acesso 
aos cursos, tem-se também a necessidade de quali-
dade. Os potenciais alunos de cursos a distância vêm 
se tornando mais exigentes, pois a maioria já possui 
experiência no acesso a sites, blogs e redes sociais, 
em que a interatividade é um fator importante. A 
organização das informações nos cursos necessita de 
criatividade nas propostas de entrega e na proposta de 
desafios para que a aprendizagem aconteça.

O número crescente de usuários e maiores exigên-
cias de qualidade de produtos e serviços na área de 
EAD confirma a presença de um nicho de mercado a 
ser atendido por empresas/instituições fornecedoras, 
que podem ser públicas ou privadas. Observa-se que 
as instituições educacionais que têm experiência em 
organização de cursos on-line também têm oferecido 
produtos e serviços de EAD.

O Censo EAD.BR 2012, da ABED, definiu como 
empresas/instituições fornecedoras de produtos e ser-
viços aquelas que oferecem produtos e fornecem ser-
viços para o desenvolvimento e implantação de cur-
sos a distância para outras instituições ou empresas. 
Os produtos podem variar de cursos completos, em 
diversas mídias, até parte destes (como arte e progra-
mação de vídeos, animações, objetos de aprendizagem, 
entre outros). A prestação de serviços inclui desde o 
desenvolvimento de conteúdo até a locação de LMS e 
de servidores para a implantação dos cursos. As pró-
prias instituições/empresas se classificaram como for-
necedoras e responderam um questionário específico.
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5.1 – Os fornecedores 
de produtos e serviços de EAD

No Censo EAD.BR 2010, 31 instituições se apresen-
taram como instituições fornecedoras, sendo que 10 
atuavam somente como tais. Em 2011, foram 27 ins-
tituições as que se apresentaram dessa forma. Destas, 
10 (38%) também foram respondentes em 2010. Em 
2012, tivemos 42 instituições fornecedoras, sendo que 
21 instituições se apresentaram como exclusivamente 
fornecedoras.

As características das instituições fornecedoras 
estão relacionadas na Tabela 5.1.1.

Tabela 5.1.1 – Distribuição das empresas fornecedoras de produtos 
e serviços de EAD, em 2012, segundo a região geográfica em que se 

localizam

Tipo de 
fornecimento

Regiões geográficas
Total

N NE CO SE S

Apenas para EAD 0 4 1 6 3 14

Para EP 
(presencial) e EAD

0 3 1 18 6 28

Total 0 7 2 24 9 42

Como se pode observar na Tabela 5.1.1, em 2012, 
grande parte dos fornecedores de produtos e serviços 
de EAD se localiza na Região Sudeste (57%). Neste ano, 
nenhum fornecedor da Região Norte se fez representar 
neste censo.

Em 2010, o total das empresas respondentes estava 
localizado apenas nas regiões Sudeste (80%) e Sul (20%). 
Em 2011, parte considerável das instituições fornece-
doras de produtos e serviços de EAD localizava-se na 
Região Sudeste (65%) e havia empresas em todas as 
regiões do Brasil.

Como características gerais, verifica-se, em 2012, 
que 50% das instituições são exclusivamente fornece-
doras de produtos e serviços e não implantam cursos. 
Em 2011, essa porcentagem alcançava 57%. Em 2012, 
66,7% das instituições fornecedoras atendem a cursos 
presenciais e a distância e 33,3% atendem a produtos e 
serviços somente para educação a distância.

Considerando seus produtos mais fortes no mer-
cado, os fornecedores indicaram o que se encontra 
apresentado a seguir (Gráfico 5.1.1).

Gráfico 5.1.1 – Produtos mais fortes e clientes segundo as empresas 
fornecedoras de produtos e serviços de EAD

Produção e 
adequação de mídia

Planejamento 
pedagógico

Avaliação de 
aprendizagem

Conteúdo

Outros

Design 
instrucional

27%

10%
6%

20%

21%

16%

Observa-se, no Gráfico 5.1.1, que os produtos mais 
fortes oferecidos pelos fornecedores referem-se a con-
teúdo (27%), design instrucional (21%), planejamento 
pedagógico (20%) e adequação de mídia (15,8%). Alguns 
respondentes apresentaram outros produtos como 
mais significativos, tais como desenvolvimento e 
implantação de LMS, suporte tecnológico, produção 
de sites, gestão de portais etc.

As respostas de 2012 em relação a 2010 e 2011, no 
que diz respeito à relação de produtos mais fortes, 
mantiveram a mesma tendência, relacionando con-
teúdo, design instrucional e planejamento pedagó-
gico, seguidos da adequação de mídia. A avaliação de 
aprendizagem continua sendo o produto menos citado.

A porcentagem de novos clientes atendidos pelos 
fornecedores em 2012 está representada na ilustração 
a seguir (Gráfico 5.1.2).
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Gráfico 5.1.2 – Porcentagem de novos clientes atendidos pelos forne-
cedores em 2012

Menos de 10%

Entre 41 e 60%

Entre 10 e 20%
Entre 61 e 80%
Entre 21 a 40%

Mais de 81%

39%

19%

17%

15%

5%
5%

Em relação ao atendimento a clientes em 2012, para 
39% dos respondentes, houve aumento de 10% a 20% 
de clientes novos e, para 19,5%, houve um aumento de 
menos de 10% de clientes. Esses dados indicam que 
poucos foram os fornecedores que conseguiram mais 
de 60% de novos clientes em 2012.

Na ilustração a seguir (Gráfico 5.1.3), pode-se obser-
var o volume dos clientes que foram atendidos pelos 
fornecedores em relação ao porte que apresentam.

Gráfico 5.1.3 – Porcentagem de clientes atendidos pelos fornecedores 
em 2012, segundo o porte das empresas1

Microempresas

Médias empresas

Pequenas empresas

Grandes empresas51%

17%

8%

24%

1 Apenas 34 fornecedores indicaram dados sobre o porte de 

seus clientes.

Em 2012, as grandes empresas corresponderam 
a 51% dos atendimentos de clientes dos fornecedores 
de produtos e serviços para EAD. Em 2011, 85% dos 
clientes atendidos pelas instituições fornecedoras de 
produtos e serviços de EAD eram grandes empresas.

Quanto às ofertas de produtos e serviços das ins-
tituições fornecedoras, os resultados apresentam-se 
organizados na Tabela 5.1.2.

Tabela 5.1.2 – Volume de projetos de produção dos fornecedores 
de produtos e serviços EAD, em 20121

Produtos e 
serviços de 

EAD

Nº de projetos

<10
Entre 
10 e 
25

Entre
26 e 
50

Entre
51 e 
75

Entre
76 e 
100

>100

Cursos EAD 12 10 5 1 0 2

Produção de 
conteúdos

11 8 4 3 3 2

Cursos 
presenciais

19 4 0 3 0 3

Design 
instrucional

5 11 5 1 1 3

Animações 12 5 4 1 2 6

Simuladores 15 7 2 0 0 0

Jogos 19 3 1 1 0 0

Locação de 
provedor

21 2 0 1 0 0

Desenvolvimento 
LMS

17 8 2 0 0 1

Objetos de 
aprendizagem

10 4 5 1 1 4

Vídeo 14 6 6 1 1 2

Produção 
de slides

8 3 3 3 1 5

Capacitação 
tutores

13 4 3 5 0 3

Realidade 
aumentada

14 1 1 0 0 1

Mobile learning 14 1 2 2 1 2

Tablets 13 1 2 2 0 2

Outros 5 0 1 0 0 0

1 N= 39 (3 instituições deixaram as questões em branco).

Os gráficos a seguir ajudam a visualizar os dados 
dessa tabela.

Gráfico 5.1.4 – Volume de projetos de cursoscursos completos EADcompletos EAD realiza-
dos pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012

Menos de 10
Entre 51 e 75

Entre 10 e 25

Entre 76 e 100Entre 26 e 50
Mais de 100
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Em relação aos cursos completos desenvolvidos 
pelos fornecedores (Gráfico 5.1.4), 73% incidiram em 
cursos completos. Dos fornecedores, 40% desenvol-
veram menos de 10 cursos, 33% entre 10 e 25 cursos e 
somente 7% produziram mais de 100 cursos completos.

Em relação à produção de conteúdos (Gráfico 5.1.5), 
foram obtidas 31 respostas. Destas, 35% são indicativas 
do desenvolvimento de menos de 10 projetos; 26% de 
desenvolvimento de 10 a 25 projetos; e 6% de mais de 
100 projetos de produção de conteúdo.

Gráfico 5.1.5 – Volume de projetos de produção de conteúdosprodução de conteúdos realiza-
dos pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012
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Entre 76 e 100
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Mais de 100

6%

10%
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A produção de cursos presenciais, por sua vez, 
contou com 29 respostas (Gráfico 5.1.6), sendo que 
66% dos fornecedores desenvolveram menos de 10 
cursos e 10% mais de 100 cursos.

Gráfico 5.1.6 – Volume de projetos de cursos presenciaiscursos presenciais realizados 
pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012

Mais de 100
Menos de 10

Entre 10 e 50
Entre 51 e 100

10%10%

14%

66%

Em relação ao design instrucional (DI), houve 26 
respostas (Gráfico 5.1.7). Cabe ressaltar que, para a 
maioria dos fornecedores, esse é um dos seus pontos 
fortes. Das respostas, 42% indicam que os fornecedores 
desenvolveram entre 26 e 25 DIs; 19% entre 26 e 50; e 
19% menos de 10 DIs.

Gráfico 5.1.7 – Volume de projetos de design instrucionaldesign instrucional realizados 
pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012
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Em relação aos projetos de animações, foram obti-
das 30 respostas (Gráfico 5.1.8). Destas, 40% dos forne-
cedores indicaram ter realizado menos de 10 projetos, 
enquanto 20% indicaram ter produzido mais de 100 
animações.

Gráfico 5.1.8 – Volume de projetos de animaçõesanimações realizados pelos 
fornecedores de produtos e serviços em 2012
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Em relação aos simuladores, foram obtidas 24 res-
postas (Gráfico 5.1.9), sendo que 63% dos fornecedores 
indicaram ter realizado entre 10 e 25 projetos e 29% 
mais de 100 projetos.
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Gráfico 5.1.9 – Volume de projetos de simuladoressimuladores realizados 
pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012
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29%
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Em relação à produção de jogosprodução de jogos, obteve-se 24 res-
postas (Gráfico 5.1.10), das quais 79% dos fornecedores 
indicaram ter produzido entre menos de 10 projetos e 
13% entre 10 e 25 projetos.

Gráfico 5.1.10 – Volume de projetos de jogosjogos realizados 
pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012
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A locação de servidor foi indicada por 24 respos-
tas (Gráfico 5.1.11), sendo que 88% dos fornecedores 
afirmaram ter produzido menos de 10 projetos e 8% 
entre 10 e 25 projetos.

Gráfico 5.1.11 – Volume de projetos de locação de provedorlocação de provedor realizados 
pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012

Menos de 10
Mais de 26
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8%
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Em relação ao desenvolvimento de LMS, obteve-se 
28 respostas (Gráfico 5.1.12), sendo que 61% dos for-
necedores indicaram ter desenvolvido menos de 10 
projetos de LMS e 29% entre 10 e 25 projetos. Pode-se 
levantar a hipótese, diante das respostas, de que estas 
foram dadas em relação à customização de LMSs para 
situações particulares de clientes e não ao desenvol-
vimento completo destes.

Gráfico 5.1.12 – Volume de projetos de desenvolvimento de lmsdesenvolvimento de lms reali-
zados pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012

Menos de 10

Entre 26 e 50 Entre 10 e 25

Acima de 51

29%
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3%7%

Em relação ao volume de objetos de aprendizagem, 
observa-se 25 respostas (Gráfico 5.1.13), sendo que 40% 
dos fornecedores indicam terem desenvolvido menos 
de 10 unidades e 16% entre 10 e 25 e também mais de 
100 unidades de projeto.

Gráfico 5.1.13 – Volume de projetos de objetos de aprendizagemobjetos de aprendizagem 
realizados pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012
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40%
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20%

A produção de vídeos contou com 30 respostas 
(Gráfico 5.1.14), das quais 47% dos fornecedores indi-
cam ter desenvolvido menos de 10 projetos, 20% entre 
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10 e 25 projetos, 20% entre 26 e 50 projetos e 7% mais 
de 100 projetos de vídeos.

Gráfico 5.1.14 – Volume de projetos de vídeosvídeos realizados 
pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012
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A produção de slides contou com 23 respostas 
(Gráfico 5.1.15), sendo que 35% dos fornecedores refe-
rem-se à produção de menos de 10 conjuntos, 22% a 
mais de 100 conjuntos, 13% entre 10 e 25, e 13% de 26 
a 50 conjuntos.

Gráfico 5.1.15 – Volume de projetos de produção de slidesprodução de slides realizados 
pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012
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A capacitação de tutores contou com 28 respostas 
(Gráfico 5.1.16), sendo 46% dos fornecedores realizou 
menos de 10 projetos e 18% entre 51 e 75 projetos.

Gráfico 5.1.16 – Volume de projetos de capacitação de tutorescapacitação de tutores 
realizados pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012

Menos de 10
Entre 51 e 75
Entre 10 e 25

Mais de 76
Entre 26 e 50

46%

18%

11%

11%

14%

Em relação a projetos de realidade aumentada, 
foram obtidas 17 respostas (Gráfico 5.1.17), das quais 
82% dos fornecedores indicaram ter desenvolvido 
menos de 10 unidades e 6% mais de 100 unidades.

Gráfico 5.1.17 – Volume de projetos de realidade aumentadarealidade aumentada 
realizados pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012
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Em relação a projetos de produção para mobile 
learning, obteve-se 22 respostas (Gráfico 5.1.18), sendo 
que a maioria dos fornecedores indicou ter produzido 
menos de 10 unidades e 9% mais de 100 unidades e 
projetos.
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Gráfico 5.1.18 – Volume de projetos de produção para mobile learprodução para mobile lear--
ningning realizados pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012
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Em relação a projetos para tablets, foram obtidas 
20 respostas (Gráfico 5.1.19), das quais 65% dos forne-
cedores indicaram ter realizado menos de 10 projetos 
e 10% mais de 100.

Gráfico 5.1.19 – Volume de projetos de produções para tabletsproduções para tablets reali-
zados pelos fornecedores de produtos e serviços em 2012
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Em síntese, há uma distribuição mais ou menos 
homogênea entre as respostas obtidas para os vários 
produtos considerados. Elas variaram entre 20 e 30, 
sendo que o menor número de respostas foi para a 
realidade aumentada (17) e o maior número para cur-
sos completos e design instrucional (31). Isso indica 
que um mínimo de 48% e um máximo de 73% dos 
respondentes optaram pelos diversos produtos. O 
menor número de respostas foi para uma tecnologia 
de EAD que está em desenvolvimento (a realidade 

aumentada) e ainda não é usada pela maioria das 
instituições formadoras.
Assim, pode-se inferir que uma pluralidade de pro-
dutos é desenvolvida pelos fornecedores de produtos 
e serviços e que esse desenvolvimento é para cursos 
de instituições formadoras em EAD. Assim, é possível 
considerar que a diversidade de produtos pode con-
tribuir para a melhoria da qualidade de EAD e apoiar 
as diversas metodologias.

Áreas de conhecimento dos atendimentosÁreas de conhecimento dos atendimentos

Alguns dos fornecedores desenvolveram, em 2012, pro-
dutos relacionados a conteúdos de diferentes áreas de 
conhecimento. A Tabela 5.1.3 apresenta dados a respeito.

Tabela 5.1.3 – Porcentagem de produtos para EAD desenvolvidos 
pelas empresas fornecedoras de produtos e serviços de EAD, em 2012, 

segundo a área de conhecimento do conteúdo abordado

Área de conhecimento %

Humanas 33%%

Sociais 43%%

Engenharia 40%%

Computação 20%%

Exatas 20%%

Biológicas 0

Agrárias 30%%

Saúde 18%%

Não informado 40%%

Como se pode observar na Tabela 5.1.3, as áreas 
de conhecimento de Ciências Sociais, Engenharia e 
Ciências Humanas são as que têm maior porcentagem 
de produtos fornecidos pelas empresas. O destaque, 
em 2012, é da área de Engenharia, que tem uma por-
centagem próxima à da área de Ciências Sociais. Cabe 
destacar que 40% das respostas não foram classificadas 
por área de conhecimento.

Em 2011, a área de Ciências Sociais também foi a 
que teve maior número de atendimentos. A área de 
Ciências Agrárias não recebeu nenhuma indicação 
em 2011, no entanto, em 2012, essa área obteve 30% 
de indicações. Em 2012, a área que não foi citada para 
atendimento foi a Biológica.
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Síntese dos resultados: 
fornecedores de produtos 
e serviços de EAD

Em 2012, o censo incluiu 42 instituições fornecedoras, 
sendo que 21 (50%) delas se apresentaram como exclusi-
vamente fornecedoras, estando a maioria localizada na 
Região Sudeste (56%). Dessas instituições, 65,8% aten-
dem a cursos presenciais e a distância e 34,2% fornecem 
produtos e serviços somente para educação a distância.

Os produtos considerados por fornecedores como 
os mais fortes foram conteúdo (27%), design instrucio-
nal (21%), planejamento pedagógico (20%) e adequação 
de mídia (15,8%). Alguns respondentes apresentaram 
outros produtos em que se consideram fortes, tais 
como desenvolvimento e implantação de LMS, suporte 
tecnológico, produção de sites, gestão de portais etc.

Em relação ao atendimento a clientes, em 2012, 39% 
dos respondentes indicaram ter tido entre 10% a 20% 
de clientes novos, sendo que, para 19,5% das institui-
ções fornecedoras, esse aumento não alcançou 10% de 
clientes. Os atendimentos a clientes de grandes empresas 
corresponderam a 51% do total de atendimentos.

Em relação ao volume de produtos fornecidos 
desenvolvidos pelas empresas, observou-se que 
o menor número de respostas foi para a realidade 
aumentada (17) e o maior para cursos completos e 
design instrucional (31). Isso indica que no mínimo 
48% e no máximo 73% dos respondentes optam pela 
oferta dos mesmos produtos. O menor número de 
respostas foi para o que corresponde a uma tecnolo-
gia em desenvolvimento que ainda não é usada pela 
maioria das instituições formadoras, a saber, a rea-
lidade aumentada.

Possivelmente, a diversidade de recursos didáti-
cos e tecnológicos desenvolvidos pelas instituições 
fornecedoras virá a contribuir para melhorar a qua-
lidade de EAD e apoiar de forma positiva o processo 
de ensino-aprendizagem.

A área de conhecimento dos produtos desenvol-
vidos pelas empresas fornecedoras está concentrada 
em Ciências Sociais, Engenharia e Ciências Humanas. 
O destaque, em 2012, é da área de Engenharia, que 
tem uma porcentagem (40%) próxima à da área de 
Ciências Sociais (43%).

Em 2011, a área Agrária não foi citada por nenhuma 
empresa. Por outro lado, em 2012, essa área rece-
beu 30% das respostas e a de Biológicas não recebeu 
nenhuma devolutiva.

5.2 – Professores independentes

As Novas Tecnologias da Comunicação e da Informação 
(NTICs) permitem que consultores, designers, escri-
tores, fotógrafos, publicitários, advogados, entre 
outros profissionais, ofereçam seus serviços pela 
internet, possibilidade que também se abre para a 
EAD. Professores independentes, sem vínculo com 
instituições formadoras, têm oferecido cursos on-line, 
sendo responsáveis pelo conteúdo, pela metodologia 
e pela formatação de cursos oferecidos na internet.

O conceito de professor independente foi usado 
por Regis Tractenberg, em 2006, durante o Congresso 
Internacional da Associação Brasileira de Educação 
a Distância e do 22nd ICDE World Conference 
(International Council for Distance Education), no 
Rio de Janeiro. Segundo ele, como os professores pre-
senciais independentes que ministram aulas de reforço 
para disciplinas escolares, ensinam música, idiomas 
ou mesmo educação física (personal trainers) nos mais 
diversos locais, os professores independentes também 
têm desenvolvido cursos a distância, principalmente 
em ambientes virtuais.

O Censo EAD.BR de 2010 iniciou um estudo explo-
ratório buscando localizar e convidar esses profissio-
nais a responderem um instrumento preparado espe-
cialmente para eles. Em 2010, a ABED obteve o retorno 
de 8 docentes e buscou, com base em um cadastro de 
90 docentes cedido pelo Professor Tractemberg, loca-
lizar esses profissionais, convidando-os a participar, 
respondendo a um questionário especialmente conce-
bido para eles. Em 2011, 28 professores independentes 
participaram do Censo e apenas dois deles haviam 
participado do Censo anterior.

Em 2011, o censo contou com a contribuição de 28 
professores independentes, número que chegou, em 
2012, a 55 respondentes e, destes, apenas 32 atendiam ao 
perfil definido, pois confirmaram que realmente não 
possuíam qualquer vínculo com qualquer instituição 
de ensino. Os respondentes eliminados eram autôno-
mos que trabalhavam em instituições formadoras ou 
mesmo contratados dessas entidades.

No Censo de 2012, foram detectadas algumas espe-
cificidades que devem ser repensadas para o Censo de 
2013. Alguns professores independentes funcionam 
como pessoa jurídica, tendo fundado microempresas 
para o desenvolvimento das atividades docentes e de 
consultoria. Neste Censo, ainda não abordamos esse 
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aspecto, mas registramos sua importância na concei-
tuação de professor independente.

Distribuição dos professores independentes Distribuição dos professores independentes 
por região e formação acadêmicapor região e formação acadêmica

A Tabela 5.2.1 a seguir apresenta uma síntese relacio-
nada às regiões geográficas onde se localizam pro-
fessores independentes cujas respostas foram válidas.

Tabela 5.2.1 – Distribuição do número de professores independentes, 
em 2012, segundo a região geográfica

Regiões Nº de professores

N 0

NE 3

CO 6

SE 16

S 7

Total 32

Em 2012, de acordo com a Tabela 5.2.1, observa-se 
que a metade dos respondentes é da Região Sudeste 
(50%) e que não há qualquer representante na Região 
Norte. Em 2011, a maioria dos professores responden-
tes era também da Região Sudeste, embora houvesse 
representantes de todas as regiões do Brasil.

Quanto à formação acadêmica dos professores inde-
pendentes, a Tabela 5.2.2 apresenta a sua configuração.

Tabela 5.2.2 – Distribuição dos professores independentes, em 2012, 
segundo sua formação acadêmica

Formação acadêmica
Nº de 

professores

Análise de Sistemas 1

Educação Física 1

Educação Artística 1

Especialização/pós-graduação sem indicação 
de área

4

Especialização em EAD 1

Especialização em Tutoria em EAD 1

Letras 3

Letras e mestrado em Educação 1

MBA Marketing 1

Mestrado em NTICs 1

Pedagogia 6

Formação acadêmica
Nº de 

professores

Pedagogia – Pós-graduação em Gestão de 
EAD e Psicopedagogia Clínica

1

Pedagogia e doutorado em Educação 1

Doutorado em Administração 1

Doutorado em Agronomia 1

Doutorado em Educação 1

Doutorado sem indicação de área 2

Pós-graduação em Governança de TI 1

Psicologia e mestrado em Tecnologia 
Educacional

1

Sistema de Informação e pós-graduação em 
Gestão de Projetos

1

Em 2012, a maioria dos professores independentes 
apresenta formação superior na área de Pedagogia 
(19%). Do total de professores independentes, 38% pos-
sui mestrado e doutorado e 19% possui especialização 
em alguma área de conhecimento.

Em relação à participação em redes sociais, em 2012, 
apenas um dos professores independentes não parti-
cipa de redes sociais, das quais as mais citadas foram 
as mesmas de 2011, a saber: Facebook©, LinkedIn© e 
Twitter© (Gráfico 5.2.1)

Gráfico 5.2.1 – Redes sociais das quais participaram os professores 
independentes em 2012

Orkut©

LinkedIn©

Facebook©

Outras

Twitter©

Nenhuma

21%

28%

3% 1%

33%

14%

Alguns dos participantes citaram outras redes 
como: Conecta, Google+© e Pinterest©.

(continua)

(Tabela 5.2.2 – conclusão)
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Ofertas de produtos e serviços

Em 2011, a maioria dos professores independentes 
atuava em educação a distância e no ensino presen-
cial. Essa tendência se mantém em 2012, pois 87,5% 
dos professores desenvolvem ações nas duas moda-
lidades educacionais. A Tabela 5.2.3 apresenta dados 
sobre o âmbito de atuação do grupo de professores 
independentes.

Tabela 5.2.3 Distribuição dos professores independentes, em 2012, 
segundo o tipo de atividade desenvolvida

Atividades Nº de professores

Apenas EAD 4

EAD e EP (presencial) 28

Total 32

Em relação ao tempo de atuação dos professores 
independentes no âmbito da EAD, a Tabela 5.2.4 apre-
senta dados a respeito.

Tabela 5.2.4 – Distribuição dos professores independentes, em 2012, 
segundo o tempo de atuação em cursos EAD

Tempo em cursos EAD Nº de professores

Menos de 1 ano 5

Entre 1 e 2 anos 2

Entre 3 e 5 anos 15

Entre 6 e 10 anos 6

Mais de 10 anos 4

A Tabela 5.2.4 permite verificar que maioria dos 
professores (47%) possui experiência de 3 a 5 anos em 
EAD. Dos respondentes, 16% atuam nesse âmbito há 
menos de 1 ano e 16% há mais de 10 anos.

Em 2011, a grande maioria dos cursos EAD que os 
professores independentes desenvolviam era veiculada 
pela internet. Em 2012, essa tendência permanece, 
embora os professores independentes ofereçam outros 
tipos de produtos ao mercado, como pode ser visto 
na Tabela 5.2.5.

Tabela 5.2.5 – Distribuição dos professores independentes, em 2012, 
segundo os cursos/produtos oferecidos ao mercado

Cursos/Produtos Nº de professores

Presenciais 42

EAD-Internet 46

EAD-MDI 6

Blended 17

Produção de conteúdo 45

Objeto de aprendizagem 42

Outros 4

Dos respondentes, 23% desenvolvem curso de EAD 
pela internet, 22%, além de cursos, desenvolvem conte-
údos para cursos e 21% desenvolvem objetos de apren-
dizagem, bem como participam de cursos presenciais. 
Esses dados podem indicar um maior domínio das 
tecnologias por parte dos professores independentes, 
o que lhes permite oferecer, além de cursos, outros 
produtos de interesse da EAD.

Cursos

Os cursos oferecidos pelos professores independentes, 
segundo sua finalidade, podem ser identificados na 
Tabela 5.2.6.

Tabela 5.2.6 – Distribuição dos cursos oferecidos pelos professores 
independentes, em 2012, segundo sua finalidade

Finalidade dos cursos Nº de cursos

Iniciação profissional 23

Treinamento operacional 19

Treinamento em habilidades sociais/
comportamentais

15

Atualização 29

Aperfeiçoamento 42

Extensão universitária 25

Preparatório para ENEM/vestibular etc. 7

Outros 13

Além desses, foram citados cursos de capacitação 
profissional e treinamento, qualificação, educação 
básica, MBA para empresas, biocombustível, educação 
ambiental e preparação de professores.
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Pode-se ressaltar que, em 2012, foram citados 173 
cursos e a maioria destes é de aperfeiçoamento (24,3%) 
e atualização (17%), como mostra o Gráfico 5.1.2. Assim, 
mantém-se a tendência de 2011, em que a maioria dos 
cursos também era de atualização e aperfeiçoamento.

Gráfico 5.2.2 – Distribuição dos cursos oferecidos pelos professores 
independentes em 2012, segundo sua finalidade
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A Tabela 5.2.7 apresenta dados referentes à área de 
conhecimento dos cursos ofertados pelos professores.

Tabela 5.2.7 – Cursos oferecidos pelos professores independentes,  
em 2012, segundo a área de conhecimento abrangida

Áreas de conhecimento Nº de cursos

Humanas 66

Sociais 33

Engenharia 0

Computação 12

Exatas 1

Biológicas 0

Agrárias 0

Saúde 1

Outras 2

Segundo a Tabela 5.2.7, pode-se observar que, em 
2012, a área com maior frequência foi a de Ciências 
Humanas (57,4%), seguida da de Ciências Sociais 
(28,6%). Em 2011, a maioria dos cursos desenvolvi-
dos pelos professores independentes apresentou a 
mesma proporção.

Em relação à carga horária, a Tabela 5.2.8 sinte-
tiza como os respondentes configuraram a duração 
de seus cursos.

Tabela 5.2.8 – Distribuição dos cursos oferecidos pelos professores independentes, em 2012, segundo a carga horária

Carga horária
dos cursos

Até 25%
Entre 26 e 

50%
Entre 51 e 

70%
Entre 71 e 

99%
100%

Quantidade 
(N = 47)

Menos de 10 h 1 3 0 1 2 7

11-20h 3 3 0 0 2 8

21-40h 3 2 0 0 5 10

41-60h 1 1 1 0 4 7

61-100h 2 0 0 1 3 6

101-220h 0 0 1 0 2 3

221-360h 0 1 0 1 3 5

Mais de 360h 0 0 0 0 1 1
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Como se pode observar, em 2012, a maioria dos 
professores independentes (21%) indicou cursos de 21 
a 40 horas de duração, repetindo a tendência apontada 
em 2011. Entre 11 e 20 horas, há 17%; com menos de 
10 horas, há 15% de respostas; com até 60 horas, há 
68% das respostas.

A Tabela 5.2.9 apresenta o número dos alunos 
matriculados, concluintes e evadidos e as taxas de 
evasão dos últimos três anos declaradas pelos pro-
fessores independentes.

Tabela 5.2.9 – Quantidade de alunos matriculados, 
concluintes e evadidos e taxas de evasão dos últimos 

três anos declaradas pelos professores independentes

Situação do 
número de 
alunos nos 

cursos

2010
(8 respondentes)

2011
(28 respondentes)

2012
(32 respondentes)

Matriculados 1.100 11.209 7.959

Concluintes 0 6.492 6.263

Evadidos 185 1.541 1.396

Taxa de 
evasão

16,8% 13,7% 18%

Embora o número de respondentes tenha sido 
maior em 2012, em relação a 2011, pode-se observar 
que houve um aumento na taxa de evasão declarada 
se comparada a de 2011 (4,3%) e uma queda de 2011 
para 2012 no número de alunos matriculados (32,5%). 
Cabe ressaltar que o número de cursos declarados em 
2011 foi de 250 e em 2012 foi de 115 cursos, havendo 
uma diminuição de 54% em 2012 em relação a 2011.

É importante registrar que a taxa de evasão não 
corresponde à diferença de número de matriculados 
e concluintes, pois muitos ainda estão desenvolvendo 
os cursos.

A Tabela 5.2.10 apresenta dados em relação ao aten-
dimento de pessoas com deficiência.

Tabela 5.2.10 – Atendimento realizado em 2012 pelos professores 
independentes a pessoas com deficiência

Atendimento a pessoas com 
deficiência

Nº de professores

Não prevê 17

Pretende adotar 12

Já atende 3

Em 2011, a maioria dos professores (43%) previa aten-
dimento a alunos com necessidades especiais e 25% 
já realizava esse atendimento. Em 2012, apenas 9,3% 
realiza esse tipo de atendimento, sendo que 37,5% 
pretendem desenvolver esse tipo de atendimento e 
53% não atendem e não preveem esse atendimento.

A Tabela 5.2.11 apresenta o resultado dos dados cole-
tados com relação à gratuidade dos cursos ofertados 
pelos professores independentes em 2012.

Tabela 5.2.11 – Cursos oferecidos pelos professores independentes 
segundo o custo de participação, em 2012

Características dos cursos Frequência

Gratuitos 14

Pagos 18

Observa-se, pela Tabela 5.2.11, que quase a metade 
dos cursos oferecidos pelos professores é gratuita. Em 
relação aos cursos pagos, a distribuição de valores 
pode ser ilustrada pela Tabela 5.2.12.

Tabela 5.2.12 – Custo das matrículas nos cursos oferecidos pelos 
professores independentes, em 2012

Valores (R$) Frequência

Menos de 100,00 6

Entre 101,00 e 500,00 11

Entre 501,00 e 1.000,00 0

Mais de 1001,00 1

Observa-se que foram apresentadas apenas 18 res-
postas, o que corresponde a 56% dos respondentes. 
Destas, a maioria (61%) informou que os cursos custam 
entre R$ 101,00 e R$ 500,00.

Em relação à infraestrutura usada para o desen-
volvimento dos cursos, o resultado referente à forma 
de utilização de ambientes virtuais de aprendizagem 
(AVA) está apresentada na Tabela 5.2.13.

Tabela 5.2.13 – Forma de utilização de AVA pelos professores inde-
pendentes, em 2012

Forma de utilização do AVA
Nº de 

professores

Gratuito 19

Locado 8

Não usa 5
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Pela Tabela 5.2.13, é possível verificar que, em 2012, 
84% dos professores realizam seus cursos por meio de 
AVA, sendo que 59% se utilizam de AVAs gratuito e 25% 
locados. Apenas 16% usam esse instrumento. Em 2011, 
82% dos professores usavam essa ferramenta, sendo 
61% de forma gratuita e 16% locada. Assim, pode-se 
afirmar que, em 2012, a tendência aponta também 
para o AVA gratuito.

Para estabelecer a comunicação com seus alunos, 
os professores independentes adotam diferentes recur-
sos, listados na Tabela 5.2.14.

Tabela 5.2.14 – Recursos de comunicação adotados 
pelos professores independentes, em 2012

Recurso Frequência de uso

E-mail 28

Site 17

MSN 7

Telefone 7

Skype™ 13

Outro 4

Em 2011, a maioria dos professores (42%) infor-
mou que o e-mail era a principal forma de contato 
com os alunos, sendo que a utilização de site próprio 
para realizar a comunicação chegou a 23%. Em 2012, 
a tendência do e-mail como forma de comunicação 
permanece com 37% das respostas dadas e o site com 
22%. Observa-se que o Skype™ conta com 17% das res-
postas (Gráfico 5.2.3).

Gráfico 5.2.3 – Recursos usados pelos professores independentes 
para estabelecer comunicação com seus alunos em 2012
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Em 2012 e também em 2011, embora o e-mail, uma 
ferramenta assíncrona, tenha sido a mais citada, outros 
recursos de interação têm sido usados pelos professo-
res para comunicação síncrona, como Skype™, MSN e 
telefone. Isso indica uma preocupação com a utilização 
das duas formas de comunicação. Mesmo a comunica-
ção assíncrona prevalecendo, há uma tendência em se 
fazer uso de diversas ferramentas para a comunicação 
síncrona, para atendimentos em tempo real.

Em relação à percepção dos professores indepen-
dentes sobre o crescimento do número de cursos e 
alunos, o resultado está apresentado na Tabela 5.2.15.

Tabela 5.2.15 – Evolução dos cursos EAD ofertados por professores 
independentes, em 2012, em comparação a 2011

Nº de cursos Nº de professores

Aumento 23

Decréscimo 7

Manutenção 1

Não informado 1

Tanto em 2012 como em 2011, segundo a maioria 
dos professores da amostra, observou-se aumento 
do número de cursos. Essa tendência alcançou, em 
2012, um porcentagem de 72% de professores que 
afirmaram ter havido aumento do seu número de 
cursos (Gráfico 5.2.4).

Gráfico 5.2.4 – Evolução da oferta de cursos EAD disponibilizados 
por professores independentes em 2012, em comparação com 2011
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Em relação à demanda de alunos por cursos a 
distância, os professores também indicam evolução 
de 2011 para 2012, tal como pode ser observado na 
Tabela 5.2.16.
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Tabela 5.2.16 – Evolução da demanda por cursos EAD oferecidos 
pelos professores independentes observada em 2012

Demanda Nº de professores

Aumento 20

Decréscimo 2

Manutenção 2

Não informado 8

A evolução da demanda por cursos, conforme per-
cebida pelos professores, fica mais clara por meio da 
ilustração a seguir (Gráfico 5.2.5).

Gráfico 5.2.5 – Evolução em 2012 da demanda dos cursos percebida 
pelos professores independentes
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De acordo com o Gráfico 5.2.5, a maioria dos pro-
fessores independentes enxerga que a EAD cresceu 
em 2012 em comparação a 2011, seja no número de 
alunos, seja no de cursos. Em 2012, repetiu-se a ten-
dência indicada em 2011 e 2010.

Quanto aos obstáculos enfrentados pelos profes-
sores independentes no âmbito da EAD em 2012, os 
resultados estão apresentados na Tabela 5.2.17.

Tabela 5.2.17 – Obstáculos enfrentados pelos professores 
independentes em 2012 no oferecimento de cursos EAD

Obstáculos Frequência

Custo da produção de cursos EAD 15

Concorrência com outras instituições 8

Suporte técnico e de TI para os participantes 13

Evasão dos participantes 11

Avaliação dos cursos 3

Resistência dos alunos à modalidade EAD 10

Impedimentos legais 2

Adequação dos cursos a educandos com 
deficiência

5

Incorporação de NTICs aos cursos 7

Outros 1

É importante ressaltar que um dos professores 
comentou que um dos obstáculos que enfrenta é o 
custo dos cursos que, segundo ele, é duas vezes maior 
que os existentes no mercado.

Em 2011, os maiores obstáculos eram o suporte 
técnico e de TI para os participantes (20%) e a evasão 
dos alunos (19%), que também foi apontada em 2010 
como item principal. Em 2012, os principais obstáculos 
citados foram o custo de produção dos cursos (20%) e 
o suporte técnico para os participantes (17,3%).

A Tabela 5.2.18 apresenta dados a respeito dos 
obstáculos que os professores esperam enfrentar em 
2013. Cabe lembrar que, em 2011, as expectativas para 
2012 apontavam para a evasão dos alunos (23%), para 
o suporte técnico de TI (20%), para o custo de pro-
dução dos cursos (14%) e para a concorrência com 
outras instituições (14%). Para 2013, os profissionais 
continuam tendo a expectativa de que os principais 
obstáculos continuarão sendo o custo de produção 
dos cursos (20,6%), o suporte técnico e de TI (16%) e 
concorrência com outras instituições (14%).

Tabela 5.2.18 – Obstáculos previstos para 2013 indicados por 
professores independentes em relação à oferta de cursos EAD

Obstáculos Frequência

Custo da produção de cursos EAD 18

Concorrência com outras instituições 12

Suporte técnico e de TI para os participantes 14

Evasão dos participantes 10

Avaliação dos cursos 4

Resistência dos alunos à modalidade EAD 7

Impedimentos legais 3

Adequação dos cursos a educandos com 
deficiência

6

Incorporação de NTICs aos cursos 10

Outros 3

Além desses obstáculos, os professores indicaram 
também a necessidade de aumento de espaço físico ou 
novas parcerias para os cursos, bem como a elaboração 
de conteúdos e divulgação.
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Síntese dos resultados: 
professores independentes 
no âmbito da EAD

Em 2012, 41,8% dos questionários dos 55 professores 
que responderam à pesquisa foram eliminados por 
não se adequarem ao perfil; o total dos questionários 
válidos foi, portanto, de 32. Desse grupo, a metade se 
localiza na Região Sudeste, sendo que 87,5% desen-
volvem ações tanto em educação presencial quanto 
a distância.

A maioria (47%) vem atuando em EAD entre 3 e 
5 anos. Esses professores oferecem, além de cursos 
EAD, outros produtos ao mercado, destacando-se a 
produção de conteúdos e objetos de aprendizagem. A 
maioria tem formação superior na área de Pedagogia 
(19%). Do total de professores independentes, 38% 
possuem mestrado e doutorado e 19%, especialização.

Em 2012, houve diminuição do número de cursos 
e das matrículas e um aumento na taxa de evasão em 
relação a 2011. O número de cursos, em 2012, foi de 115, 
com 7.959 matrículas e 6.953 conclusões, com 18,3% de 
taxa de evasão. Cabe ressaltar que a taxa de evasão 
indicada não corresponde à diferença de número 
de matriculados e concluintes, mas sim aos índices 
declarados pelos professores.

A maioria das respostas indica que a duração média 
dos cursos é de 11 a 20 horas. Metade dos cursos é 
gratuita e os que são pagos têm custo entre R$ 101,00 
e R$ 500,00.

Em 2012, 84% dos professores independentes usam 
AVA, sendo que 59% gratuitamente e 25% o fazem de 
forma locada. Apenas 16% não usam AVA.

Em 2012, mesmo que a comunicação assíncrona por 
e-mail dos professores com os alunos tenha prevalecido, 
há uma tendência, que se mantém, em relação a 2011, 
de se fazer uso de diversas ferramentas para a comu-
nicação síncrona para atendimentos em tempo real.

A maioria dos professores independentes acre-
dita que houve um aumento de oferta de cursos e de 
demanda de alunos para EAD em 2012, em relação 
a 2011.

Em relação aos obstáculos enfrentados em 2012, os 
professores indicaram o custo de produção dos cursos 
(20%) e o suporte técnico para os participantes (17,3%) 
como sendo os principais problemas. A expectativa é 
de que esses obstáculos continuam em 2013.

Observou-se, em 2012, que os professores inde-
pendentes têm constituído pessoas jurídicas e desen-
volvido, além das atividades de tutoria, trabalhos de 
consultoria. Assim, para o Censo de 2013, será neces-
sário repensar esse grupo de pesquisa e verificar se 
será melhor incluí-los como participantes do grupo 
das instituições, na qualidade de microempresas.



Conclusão geral

O Censo EAD.BR 2012 buscou envolver o maior número 
de instituições educacionais, de empresas fornecedoras 
de produtos e serviços e de profissionais que desenvol-
veram atividades direta ou indiretamente ligadas à EAD 
no país. Das cerca de 2 mil instituições convidadas a 
participar, obteve-se o retorno de aproximadamente 400. 
Dessas, 284 foram efetivamente respondentes, sendo 
231 instituições que oferecem cursos, 21 que apenas 
fornecem produtos e serviços de EAD e 32 professores 
independentes. Das instituições respondentes, apro-
ximadamente a metade participou de um ou mais dos 
últimos três censos realizados pela ABED.

O conjunto das instituições formadoras respon-
dentes, em 2012, foi composto por 32% de instituições 
educacionais públicas, 46% de instituições educacionais 
privadas, ficando o restante (22%) com as que compõem 
o Serviço Nacional de Aprendizagem (14%), fundações 
(3%) e outras. A maioria das instituições desenvolvem, 
ao mesmo tempo, cursos presenciais e a distância e 
possuem entre 5 a 10 anos de experiência em EAD.

Em 2012, houve aumento de instituições de EAD 
que responderam ao convite da ABED, mas observou-se 
que instituições de grande porte deixaram de responder 
ao censo. A pesquisa registrou o aumento de número 
de cursos autorizados (1.856) e livres (7.520), de disci-
plinas de cursos autorizados presenciais (6.500), de 
matrículas (5.772.466) e conclusões (1.589.374). Embora 
haja um aumento desses aspectos, em relação a 2011, 
há ausência de informações de instituições de grande 
porte que não atenderam ao convite e que têm peso 
significativo no número total das informações. Os res-
pondentes das instituições mantêm um otimismo em 
relação a EAD para 2013, acreditando que continuará 
havendo aumento das matrículas.

As empresas de menor porte, algumas dedicadas 
a EAD exclusivamente, aumentaram a participação 
no censo. Essa maior participação contribuiu para 
a tendência de crescimento identificada em censos 

anteriores, expressa pelo número significativo de cur-
sos, matrículas e conclusões.

As disciplinas dos cursos presenciais autorizados 
atendem ao limite de 20% da carga horária dos cursos 
presenciais e de dependência dos alunos, principalmente 
àquelas voltadas à licenciatura, na área de Educação. 
O número dessas disciplinas, de 6.500, está associado 
a 336.223 matrículas e a 27.513 conclusões declaradas. 
Esses números incentivam uma reflexão sobre o papel 
da modalidade EAD nos cursos presenciais.

Em 2012, as áreas de conhecimento dos cursos 
EAD permanecem em Ciências Sociais e Educação, 
mas observa-se o aumento de matrículas de alunos 
nos cursos profissionalizantes de nível médio e em 
cursos tecnológicos de nível superior. Esse fato indica 
a tendência de ampliação da EAD na formação pro-
fissional, que pode expandir-se nos próximos anos.

A evasão, que é um problema constante na EAD, 
diminuiu em 2012 em relação a 2011, tanto nas discipli-
nas de EAD em cursos presenciais autorizados como 
em cursos autorizados e livres. As causas indicadas 
continuam sendo a falta de tempo e a não adaptação 
à metodologia.

O perfil dos alunos continua sendo, na maioria, do 
sexo feminino, com idade de 18 a 40 anos, que estudam 
e trabalham. Observa-se que esse perfil continua sendo 
maior no sexo feminino, embora essa porcentagem 
tenha decrescido em relação a 2011. A idade, que antes 
era com maior frequência acima dos 30 anos, neste 
censo, expandiu-se e também conta com porcentagem 
significativa na faixa de 18 a 30 anos. Estudar e trabalhar 
caracteriza o perfil ocupacional dos alunos de EAD.

Os respondentes informaram que, em 2012, houve 
investimento em EAD, principalmente em cursos/
módulos, capacitação e contratação de pessoal e que 
também haverá investimento em 2013. É interessante 
notar que a indicação dos respondentes focou em 2012 
a ampliação de cursos, acompanhada de contratação 
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e capacitação de profissionais. Assim, o investimento 
em EAD está mais voltado à ampliação da modalidade 
com cursos e pessoal capacitado. Para 2013, em terceiro 
lugar, a opção por Tecnologia e Inovação indica que os 
respondentes também acreditam que, além de ampliar 
os cursos e capacitar profissionais, é necessário incluir 
tecnologias para inovação.

Em 2011, a ABED investigou as competências, a com-
posição, os vínculos trabalhistas, a seleção e capacitação 
das equipes envolvidas em EAD; em 2012, a metodologia 
foi a variável de estudo da ABED. Os resultados obtidos 
em 2011, na maioria das instituições, indicaram equipes 
bem preparadas e capacitadas, o que refletiu, em 2012, 
na obtenção de dados sobre a metodologia da EAD. O 
discurso em relação às variáveis que compõem a meto-
dologia e à forma mais efetiva de desenvolver a prática 
da educação a distância foi incorporado pela maioria 
das instituições e professores independentes; no entanto, 
não foi possível obter evidências de que esse discurso 
se reflete na prática desenvolvida pelos respondentes.

Como as instituições fornecedoras atendem às 
formadoras, ao afirmarem que a metodologia depende 
da instituição cliente, suas respostas às questões man-
tiveram grande afinamento com as das instituições 
formadoras. Foram indicadas preocupações com 
estruturação do conteúdo, pressupostos de aprendi-
zagem, arquitetura pedagógica, aspectos de navegação, 
interação entre docentes e educandos, educandos/
educandos, avaliação da aprendizagem e do curso, 
entre outras. As alternativas escolhidas buscaram 
melhor configuração e intervenções educativas mais 
efetivas. Resta investigar se a prática explicitada em 
palavras reflete essas escolhas em situação concreta. 
De qualquer maneira, acredita-se que o domínio de um 
discurso é a primeira fase para a alteração da prática.

Em relação aos fornecedores de produtos e serviços 
de EAD, o Censo de 2012 contou com 42 instituições 
fornecedoras, sendo que 21 delas se apresentaram 
como exclusivamente fornecedoras. A maioria está 
localizada na Região Sudeste e atendeu a cursos pre-
senciais e a distância, com o aumento de 10% a 20% 
de novos clientes, a maioria de grande porte.

Os produtos considerados por elas como os mais 
fortes foram: conteúdo, design instrucional, plane-
jamento pedagógico e adequação de mídia. Alguns 
respondentes apresentaram outros produtos em que 
se consideram fortes, tais como desenvolvimento e 
implantação de LMS, suporte tecnológico, produção 
de sites, gestão de portais.

Os fornecedores indicaram diversidade de recursos 
didáticos e tecnológicos que podem contribuir para 
melhorar a qualidade de EAD e apoiar de forma posi-
tiva o processo de ensino-aprendizagem.

Em relação às áreas de conhecimento dos produtos 
desenvolvidos pelas instituições fornecedoras, elas 
estão concentradas em Ciências Sociais e Humanas, 
coincidindo com as ofertas de instituições formadoras. 
O destaque é da área de Engenharia, possivelmente 
associada aos Cursos de formação profissional de 
nível médio, tecnológico e superior em crescimento 
nas instituições formadoras.

Em 2012, 55 professores responderam à pesquisa 
e 32 questionários foram considerados válidos. Desse 
grupo, a metade se localiza na Região Sudeste, sendo 
que a grande maioria desenvolve ações tanto em edu-
cação presencial quanto a distância e tem experiência 
de entre 3 a 5 anos em EAD. A maioria deles tem título 
de mestrado, doutorado ou especialização e desen-
volve outros produtos, como conteúdos e objetos de 
aprendizagem.

Em 2012, em relação a 2011, houve diminuição 
do número de cursos oferecidos pelos professores 
independentes e das matrículas correspondentes e 
um aumento na taxa de evasão. O número de cursos 
foi 115, o número de matrículas 7.959 e de conclusão 
6.263, e uma taxa de evasão de 18,3%, informada pelos 
professores (a informação sobre a taxa de evasão não 
corresponde a diferença entre matrícula e conclusão, 
possivelmente porque alguns cursos ainda não encer-
raram). A maioria das respostas indica que a duração 
média dos cursos é de 11 a 20 horas. A metade dos 
cursos é gratuita e os que são pagos têm custo entre 
R$101,00 e R$500,00. Somente 16% dos professores 
independentes não usam AVA e a maioria usa diversas 
ferramentas síncronas para atendimento dos alunos.

A maioria dos professores independentes acre-
dita que houve um aumento de oferta de cursos e de 
demanda de alunos para EAD em 2012 em relação a 
2011. Os principais obstáculos enfrentados foram a 
produção dos cursos e suporte técnico para os alunos.

Observou-se, em 2012, que os professores indepen-
dentes têm constituído pessoas jurídicas e desenvol-
vido, além das atividades de tutoria, trabalhos de con-
sultoria. Assim, para o Censo de 2013, será necessário 
repensar esse grupo de pesquisa e verificar se o mais 
adequado não será incluí-los como participantes do 
grupo das instituições na qualidade de microempresas.
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Anexos

Anexo I – Instituições e professores independentes participantes do 
Censo EAD.BR 20121

UF Nome da empresa ou instituição Responsável e-mail Site

AC Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI AC

Antoine Alexsandra Nefertiti 
Souza de Melo

antoine@senaiac.org.br www.fieac.org.br

AL Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI AL

Pablo Lins Casado ead@al.senai.br www.al.senai.br

AL Universidade Federal de Alagoas Coordenadoria Institucional de 
Educação a Distância

cied.ufal@gmail.com www.ufal.edu.br

AM Centro de Ensino Superior Nilton Lins Cleuciliz M. Santana uniniltonlins@niltonlins.br http://www.niltonlins.br

AM Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia do Amazonas

Nubia Lira Cintrão nubiacintrao@ifam.edu.br www.ifam.edu.br/portal

AM Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI AM

Faiedra Bispo Guimarães 
Neves

ead@am.senai.br www.fieam.org.br

AM Universidade do Estado do Amazonas Salvador Ramos Bernardino 
da Silva

sramosbs@gmail.com www.uea.edu.br

AP Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI AP

José de Azevedo Picanço 
Filho/Dinair Silva de Oliveira

picanco@ap.senai.br www.ap.senai.br

BA Centro Universitário Jorge Amado Simone Branco simone.branco@unijorge.edu.br www.fja.edu.br

BA CETEP Médio Rio das Contas Gilvânio Zifirino Neto cetep.medioriodascontas@gmail.
com

ceteponline.blogspot.
com

BA Instituto de Educação e Tecnologias Nadja Cristina Risso Silva secretaria@inet.edu.br www.inet.edu.br

BA Secretaria da Administração do Estado da Bahia Rita Maria Oliveira Araújo rita.araujo2@saeb.ba.gov.br www.saeb.ba.gov.br

BA Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia Luciana Barone Leite coordenacaodeensinoadistancia@
sefaz.ba.gov.br

www.sefaz.ba.gov.br

BA Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI BA

Regina Machado Araujo 
Cardoso

rcardoso@fieb.org.br www.senai.fieb.org.br

BA Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região Cristiana de Oliveira Sarmento ead.cdp@trt5.jus.br www.trf5.gov.br

BA Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia Zenaide de Oliveira Ferraz Silva zenaide.ferraz@yahoo.com.br www.uesb.br

BA Universidade Federal da Bahia Paulo de Arruda Penteado 
Filho

reitoria@ufba.br www.ufba.br

1 Esta listagem inclui, também, as instituições cujos dados não foram aproveitados em virtude de incongruências não corrigidas e atrasos 
no envio à ABED, entre outros problemas.

(continua)
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UF Nome da empresa ou instituição Responsável e-mail Site

BA Universidade Salvador Daniela Barbosa vestibular@unifacs.br www.unifacs.br

CE Fundação Demócrito Rocha Ana Paula Costa Salmin uane@fdr.com.br www.fdr.com.br

CE Grupo Intra de Ensino e Pesquisa a Distância Ltda. 
ME

Ana Carolina B Almeida Pereira adm@intra-ead.com.br www.intra_ead.com.br

CE Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará 

Cassandra Ribeiro Joye reitoria@ifce.edu.br www.ifce.edu.br

CE Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI CE

Andreza Rezende Silva e 
Francisca Rangelia Camelo 
Coelho

arsilva@sfiec.org.br www.senai-ce.org.br

CE Unieducar Inteligência Educacional S/S Ltda. Juracy Braga Soares Júnior juracy.soares@unieducar.org.br www.unieducar.org.br

CE Universidade de Fortaleza – UNIFOR Mateus Mosca Viana nead@unifor.br www.unifor.br

CE Universidade Federal do Ceará Mauro Cavalcante Pequeno gabriel@virtual.ufc.br www.ufc.br

CE Universo Livre Consultoria e Formação João Batista Carvalho Nunes joao.nunes@universolivre.srv.br www.universolivre.srv.br

DF Academia Nacional de Polícia Clayton Tadeu Damasceno anp.net@dpf.gov.br www.dpf.gov.br 

DF Associação Internacional de Educação 
Continuada – AIEC

Marcia Isabel Souza Melo de 
Oliveira

atendimento@aiec.br www.aiec.br 

DF Avante Brasil Informática e Treinamentos Ltda. Romulo Moura Afonso romulo@avantebrasil.com.br www.avantebrasil.com.br

DF Câmara dos Deputados Márcio Martins marcio.martins@camara.leg.br www.camara.gov.br

DF Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – 
Eletrobras Eletronorte

Valeria Pontes da Costa Reis ec.ead@eletronorte.gov.br www.eln.gov.br

DF Centro de Ensino Tecnológico de Brasília Maria de Fátima Gonzaga escolaceteb@ceteb.com.br www.ceteb.com.br

DF Conselho Nacional de Justiça Diogo Albuquerque Ferreira diogo.ferreira@cnj.jus.br www.cnj.jus.br

DF Educmedia – Ensino e Tecnologia Ltda. Gilvan Marques da Silva gmarques@educmedia.com.br www.educmedia.com.br

DF Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA

Daniela Cecilia Morandini 
Ribeiro

daniela.morandini@embrapa.br www.embrapa.br

DF Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária – INFRAERO

Maurineia Alves de Oliveira maurineia_oliveira@infraero.gov.br www.infraero.gov.br

DF Ensino Prático Soluções Educacionais Gislene do Carmo Brza Alves gislenealves17@gmail.com www.ensinopratico.
com.br

DF Escola Nacional de Administração Pública Natália Teles da Mota Teixeira sic@enap.gov.br www.enap.gov.br

DF Faros Educacional Núbia Miranda e Luciana 
Maciel

atendimento@faroseducacional.
com.br

www.faroseducacional.
com.br

DF FNDE Instituto Formar para a Escola ead@fnde.gov.br www.fnde.gov.br

DF Saber EAD Cursos e Comunicação Ltda. Marcelo Vasconcellos marvas@saberead.com.br www.saberead.com.br

DF Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte – SENAT DF

Katiane Almeida Batista coepeducacao@sestsenat.org.br www.sestsenat.org.br

DF Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI DR/DF

Thaís de Luca Cardeal thais.cardeal@sistemafibra.org.br www.sistemafibra.org.br

DF Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural – SENAR

Solon Lucena Neto e Iea senar@senar.org.br www.senar.org.br

DF UNICANTO Supletivo Zenilda Gonçalves Martins colegio@supletivounicanto.com.br www.supletivounicanto.
com.br

ES Escola Superior Aberta do Brasil Ltda. Angela Gorete Schimith Lima coordenacao.adm@esab.edu.br www.esab.edu.br

(continuação)
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UF Nome da empresa ou instituição Responsável e-mail Site

ES Fundação de Assistência e Educação – FAESA Alessandra Pattuzzo apattuzzo@aev.edu.br www.faesa.br

ES Instituto Federal do Espírito Santo Luciane Ferreira Lacerda ensino.cead@ifes.edu.br www.ifes.edu.br

ES Serviço Nacional de Aprendizagem do Tranporte – 
SENAT ES

Regilane Guarnier Destefani rdestefani@sestsenat.org.br www.sestsenat.org.br

ES Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI ES

Márcia Cristina Pereira Fortuna mfortuna@findes.org.br www.es.senai.br

ES Universidade Vila Velha Ester Maria Klippel nead@uvv.br www.uvv.br

GO Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás – PUC GO

Rose Mary Almas de Carvalho rosealmas@pucgoias.edu.br http://sites.pucgoias.edu.
br/home/

GO Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI GO

Cristiane dos Reis Brandão 
Neves

cristiane.senai@sistemafieg.org.br www.senaigo.com.br

GO Serviço Social da Indústria – SESI GO Ariana Ramos Massensini ariana.senai@sistemafieg.org.br www.sesigo.org.br

GO Unievangélica – Centro Universitário de Anapólis Greice Helen de Melo Silva greiceh@unievangelica.edu.br www.unievangelica.
edu.br

GO Universidade Estadual de Goiás Eude de Sousa Campos unuead@ueg.br www.ufg.br

MA Instituto de Cursos Básico Técnico Livres 100% 
Online

Lemoel Coelho Sousa Silva lemoelsousa1@hotmail.com www.ibatecead.com.br

MA Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI MA

Andrezza Lúcia Cruz Serra 
Pinto

andrezza@fiema.org.br www.fiema.org.br

MA Universidade Ceuma Aline Mendonça da Silva aline.mendonca@ceuma.br www.ceuma.br

MA Universidade Estadual do Maranhão – UEMA Antonio Roberto Coelho Serra secretariauemanet@gmail.com www.uema.br

MA Universidade Federal do Maranhão Othon de Carvalho Bastos 
Filho

nead@ufma.br www.ufma.br

MG Algar Universidade de Negócios Ltda. Carla Souza Santos carla@unialgar.com.br www.unialgar.com.br

MG Centro Educacional de Desenvolvimento 
Profissional

Cleber Carvalho atendimento@
portaldecursosrapidos.com.br

http://
portaldecursosrapidos.
com.br/

MG Centro Universitário de Patos de Minas Adriana de Lanna Malta 
Tredezini

unipam@unipam.edu.br www.unipam.edu.br

MG Centro Universitario de Sete Lagoas – UNIFEMM Myrtes Buenos Aires myrtes@unifemm.edu.br www.unifemm.edu.br

MG Centro Universitário Newton Paiva Aécio A. Oliveira aecio.antonio@newtonpaiva.br www.newtonpaiva.br

MG Ciências Médicas Virtual (CMV) da Faculdade de 
Ciências Médicas de Minas Gerais – FCMMG

Kely Cristina Pereira Vieira cmv@feluma.org.br www.cmv.org.br

MG ELFUTEC – Escola para Formação de Usuáriso 
em Tecnologia e Conhecimento

Maria Augusta Figueiredo 
Opípari

coordenacao@elfutec.com.br www.elfutec.com.br

MG Escola de Educação Profissional a Distância – 
CETAM EAD

Laura Vicuña Velasquez gabinetecetam@cetam.am.gov.br http://ead.cetam.am.gov.
br/portal/

MG Fundação Comunitária Tricordiana de Educação – 
Universidade Vale do Rio Verde – UNINCOR

Marisa Procópio Sarrapio coordenacao.nead@unincor.edu.br www.unincor.br

MG Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações Rosimara Beatriz Arci Salgado nead@inatel.br www.inatel.br

MG Fundação UNIMED Carolina Paiva carolinapaiva@fundacaounimed.
org.br

www.fundacaounimed.
org.br

MG Inspire Gestão Cultural Ltda. Maria Helena Cunha lenacunha@inspirebr.com.br www.inspirebr.com.br

(continuação)
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UF Nome da empresa ou instituição Responsável e-mail Site

MG Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – 
Campus Juiz de Fora

Aluísio de Oliveira aluisio.oliveira@ifsudestemg.edu.br www.jf.ifsudestemg.
edu.br

MG Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais – 
PUC MG

Marcos André Silveira Kutova ead@pucminas.br www.pucminas.br

MG Prismafs Gerson Broggini gerson@prismafs.com.br http://prismafs.com.br/

MG Serviço Federal de Processamento de 
Dados – SERPRO

Márcio de Araújo Benedito marcio.benedito@serpro.gov.br www.serpro.gov.br/

MG Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI MG

Carina Trindade Silva carina.silva@fiemg.com.br www.senaimg.com.br

MG Sociedade Educacional Uberabense Fernando César Marra e Silva eadproducao@uniube.br www.uniube.br

MG Universidade de Passo Fundo Ana Carolina B. de Marchi virtual@upf.br www.upf.br

MG Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI Luciana Fátima de Araujo 
Gonçalves Ferreira

luagoncalvesfe@gmail.com www.unifei.edu.br

MG Universidade Federal de Juiz de Fora Centro de Educação a 
Distância (CEAD) – UFJF

cead.academico@uab.ufjf.br www.ufjf.br

MG Universidade Federal de Lavras Warlley Ferreira Sahb secretariageral@cead.ufla.br www.ufla.br

MG Universidade Federal de Minas Gerais Fernando Selmar Rocha 
Fidalgo

ead@ufmg.br www.ufmg.br

MG Universidade Federal de Ouro Preto Tania Rossi Garbin cead@ufop.br www.cead.ufop.br

MG Universidade Federal de São João Del Rei Marise Maria Santana da 
Rocha

mariseufsj@yahoo.com.br www.ufsj.edu.br

MG Universidade Federal de Uberlândia Maria Teresa Menezes Freitas ceadufu@reito.ufu.br www.ufu.br

MG Universidade Federal de Viçosa Silvane Guimarães Silva 
Gomes

silvane@ufv.br www.ufv.br

MG Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri

Eduardo Gomes Fernandes reitoria@ufvjm.edu.br www.ufvjm.edu.br

MG Universidade FUMEC Gabrielle Nunes Paixão reitoria@fumec.br www.fumec.br

MG Webaula Produtos e Serviços Para Educação 
Editora S.A

Vicente Frattezi Filho administrativo@webaula.com.br www.webaula.com.br

MG Wr3 EAD Consultoria Enilton Ferreira Rocha enilton@wr3ead.com.br www.wr3ead.com.br

MS Anhanguera Educacional Ltda. José Manuel Moran cead@uniderp.br www.anhanguera.com

MS Secretaria de Estado de Educação do Mato 
Grosso do Sul

Aparecida Campos Feitosa gabinete@sed.ms.gov.br www.sed.ms.gov.br

MS Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI MS

Maise Rodrigues Sá Giacomeli maise@ms.senai.br www.fiems.com.br/senai

MS Universidade Católica Dom Bosco Jeferson Pistori contato@ead.ucdb.br www.ucdb.br

MS Universidade Federal da Grande Dourados Elizabeth Matos Rocha elizabeth.matosrocha@gmail.com www.ufgd.edu.br

MT Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI MT

Marly Costa de Sousa 
Fernandes

tutor.ead@senaimt.com.br www.senaimt.com.br

MT UNIGRANET Vanguarda Tangará da Serra – MT Ronan Marcelo Freitas tangaradaserra@unigran.br www.unigran.br

PA CDC Educação Ltda. – ME Edna Regina Andrade Vilhena cdc@cdceducacao.com.br www.cdceducacao.
com.br

PA Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet Thaís Lopes de Sousa Alves thais.alves@ebeji.com.br www.ebeji.com.br

PA Universidade do Estado do Pará Aldeniza de Oliveira Ximenes necad_uepa@yahoo.com.br www.uepa.br
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PB Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI PB

Wendell Ross Dantas de 
Medeiros

wendellross@fiepb.org.br www.senaipa.org.br

PB UNEPI Cassio Cabral Santos cassio@unepi.com.br www.unepi.com.br

PB Universidade Estadual da Paraíba Cecilia Telma Alves Pontes de 
Queiroz

cipe@ead.uepb.edu.br www.uepb.edu.br

PB Universidade Federal da Paraíba João Roberto Lavieri coordenacao@virtual.ufpb.br www.ufpb.br

PE Educar Mais Ltda. Hugo Albuquerque coordrecife@numberone.com.br www.recife.numberone.
com.br

PE Escola Tecnica Estadual Almirante Soares Dutra Domitila Severina da Silva domitilla.ead@gmail.com http://easd.hd1.com.br/

PE Fundação Joaquim Nabuco Verônica Danieli de Lima 
Araújo

ead.difor@fundaj.gov.br www.fundaj.gov.br

PE Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI PE

Ana Pernambuco de Souza anape@pe.senai.br www.pe.senai.br

PI Serviço Nacional de Aprendizagem do Tranporte – 
SENAT PI

Jose Anchieta dos Santos Filho joseanchieta@sestsenat.org.br www.sestsenat.org.br

PI Universidade Estadual do Piauí – Universidade 
Aberta do Brasil/Núcleo de Educação A 
Distância – NEAD

Sammara Jericó Alves Feitosa samjerico13@yahoo.com.br http://siteead.uespi.br/

PR Centro Integrado de Educação e Tecnologia 
Ltda. – CENECT

Karin Sell Shneider Lima tereza.r@grupouninter.com.br www.grupouninter.com.br

PR Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda. Manoela Pierina Tagliaferro ced@up.com.br www.up.com.br

PR Centro Universitário Campos de 
Andrade – UNIANDRADE

Alessandro Ramos Dornel pos@uniandrade.edu.br www.uniandrade.br

PR Centro Universitário de Maringá – CESUMAR Willian Matos Silva contato@ead.cesumar.br www.cesumar.br

PR Faculdade de Administração, Ciências, Educação 
e Letras

Mauro Júnior Faoro coordenacaocead@facel.com.br www.facel.com.br

PR Faculdade Eficaz Maringá Ltda. Amanda Cezar de Castro 
Chaves

atendimento@faculdadeeficaz.
com.br

www.faculdadeeficaz.
com.br

PR Instituto Brasileiro de Educação Profissional 
Ltda. – ME – IBREP/PR

Maria Gabriela Raimundo 
Martins

ibrep.pr@ibrep.com.br www.ibrep.com.br

PR Instituto Superior de Educação do Paraná – INSEP Argemiro Aluísio Karling fainsep@fainsep.edu.br www.insep.edu.br

PR Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI PR

Sandra Schulz Caron eadsenai@pr.senai.br www.pr.senai.br

PR Universidade Estadual de Ponta Grossa Leide Mara Schmidt lschmidt@uepg.br www.uepg.br

PR Universidade Estadual do 
Centro-Oeste – UNICENTRO

Angelo André Marafon angelo@unicentro.br www.unicentro.br

PR Universidade Paranaense – UNIPAR Geziele Cristina Pasin ead@unipar.br www.unipar.br

PR Universidade Tecnológica Federal do Paraná Henrique Oliveira da Silva falecomoreitor@utfpr.edu.br www.utfpr.edu.br

RJ Associacao Educacional Cultural e Assistencial 
Miesperanza

Zilmar Ferreira Freitas miesperanza@miesperanza.org.br www.miesperanza.org.br

RJ Asterisco Soluções Educacionais Helena Fragomeni helena@asterisconline.com.br www.asterisconline.
com.br

RJ Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca – CEFET-RJ

Maria Esther Provenzano esther.provenzano@gmail.com www.cefet-rj.br

RJ Eduvir Consultoria Ltda. Marcia Cardoso marciacardoso@eduvir.com.br www.eduvir.com.br
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RJ Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca Elomar Christina Vieira Castilho 
Barilli

barilli@ead.fiocruz.br www.ensp.fiocruz.br

RJ Faculdade Internacional Signorelli Maria Ceri da Silva Amaral coord.cead@signorelli.edu.br www.signorelli.edu.br

RJ Fundação Centro de Ciências e Educação 
Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – 
Fundação CECIERJ

Carlos Eduardo Bielschowsky faleconosco@cederj.rj.gov.br www.cederj.edu.br

RJ Fundação Coge João Carlos Borges Moreira funcoge@funcoge.org.br www.funcoge.org.br

RJ Fundação Getulio Vargas – Programa FGV Online Elisabeth Santos da Silveira cursosfgvonline@fgv.br www.fgv.br

RJ Instituição de Ensino Sigma Wandyr Gasparello wmsigma@wsgima.com.br www.wmgsigma.com.br

RJ Instituto de Educação Colônia do Saber Sheila da Silva Ferreira Arantes coloniadosaber@yahoo.com.br www.coloniadosaber.
com

RJ Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro

Ana Luiza de Oliveira Santos nead.canp@ifrj.edu.br www.ifrj.edu.br

RJ Instituto Federal Fluminense Rayanna Maciel Gomes rmgomes@iff.edu.br www.iff.edu.br

RJ Lar Fabiano de Cristo Eliana Lasmar Antunes de 
Campos

educacao@lfc.org.br www.lfc.org.br

RJ Marinha do Brasil – Diretoria de Ensino da 
Marinha

Luiz Claudio Medeiros Biagiotti densm@densm.mar.mil.br www.ensino.mar.mil.br

RJ Pga Serviços Ltda. – Sinapse Tecnologia 
Educacional

Simone Antaki sinapse@sinapse.com.br www.sinapse.com.br

RJ SENAI/CETIQT – Centro de Tecnologia da 
Indústria Química e Têxtil

Cristina Ávila Mendes cavila@cetiqt.senai.br www.cetiqt.senai.br

RJ Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI RJ

Ana Beatriz Lima Guedes 
Monteiro

faleconosco@firjan.org.br www.fIrjan.org.br

RJ Sociedade Brasileira de Instrução Fernando M. C. de Farias ffarias@candidomendes.edu.br www.ucam.edu.br

RJ Sociedade Educacional Monteiro Lobato Vanessa Carvalho de Bello secretariavanessa@monteirolobato.
com.br

www.monteirolobato.
edu.br

RJ Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região Elizabeth Faustino da Silva esacs@trt1.jus.br www.trtrio.gov.br

RJ Universidade do Grande Rio “Professor José de 
Souza Herdy” – UNIGRANRIO

Lúcia Inês Kronemberger 
Andrade

lines@unigranrio.com.br www.unigranrio.br

RJ Universidade Estácio de Sá Roberta Martins roberta.martins@estacio.br www.estacio.br

RJ Universidade Federal Fluminense Regina Célia Moreth Bragança celsocosta@id.uff.br www.uff.br

RJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Silvestre Prado de Souza Neto spsneto@ufrrj.br www.ufrrj.br

RJ Universidade Salgado de Oliveira Charleston José de Sousa 
Assis

gestor@ead.universo.edu.br www.universo.edu.br

RJ Universidade Veiga de Almeida Bruna Murat ilene@uva.br www.uva.br

RN Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI RN

Maria do Socorro Almeida nead@rn.senai.br www.rn.senai.br

RN Universidade Estadual do Rio Grande do Norte Jose Ricardo da Silveira reitoria@uern.br www.uern.br

RN Universidade Federal do Rio Grande do Norte Maria Carmem Freire Diógenes 
Rêgo

sedis@sedis.ufrn.br www.ufrn.br

RO Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI RO

Walace Soares de Oliveira walace.oliveira@fiero.org.br www.ro.senai.br

RR Fundaçao Universidade Virtual de Roraima Maria Silvia Sousa silvia@univirr.edu.br univirr.edu.br
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RR Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Roraima

Adeline Araújo Carneiro Farias gabinete.reitoria@ifrr.edu.br www.ifrr.edu.br

RR Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI RR

Ana Cleilce da Silva Farias ana@rr.senai.br www.rr.senai.br

RR Universidade Federal de Roraima Maria Sônia Silva de Oliveira 
Veloso

soniaufrr@gmail.com www.ufrr.br

RS Agroconsultora Plus Miguel Lara Hidalgo informes@agroconsultoraplus.com www.agroconsultoraplus.
com

RS Centro de Convivências Alpha – Escola 
Conquistadora

Tereza Sausedo Dela Pace terezadelapace@terra.com.br http://www.
escolaconquistadora.
com.br

RS Centro Educacional Dom Ltda. Kelen Cristina Hofmann administracao@ejaadistancia.
com.br

www.ejaadistancia.
com.br

RS Centro Universitário La Salle – UNILASALLE Cristina Martins virtual@unilasalle.edu.br www.unilasalle.edu.br

RS Centro Universitário Ritter dos Reis Clarissa Tarragô Candotti ead@uniritter.edu.br www.uniritter.edu.br

RS Colégio Cia de Ensino Juliana Moura pedagogico@ciadeensino.com.br http://ciadeensino.com.
br/

RS Colégio Científico Porto Seguro Claudio Galli claudio.galli@bol.com.br www.portalcientifico.
com.br

RS Colégio Técnico Industrial de Santa Maria Maikel Guerra Bathaglini drec@ctism.ufsm.br www.ctism.ufsm.br

RS Instituto Brasileiro de Educação Profissional 
Ltda. – IBREP/RS

Diogo Raimundo Martins ibrep.rs@ibrep.com.br www.ibrep.com.br

RS Instituto Federal Sul Rio Grandense – Campus 
Pelotas Visconde da Graça

Jader Pinto Ribeiro dead@cavgifsul.edu.br www.ifsul.edu.br

RS Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul – PUCRS

Paulo Rech Wagner ead@pucrs.br www.pucrs.br

RS Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI RS

Maria de Fátima Rodrigues de 
Lemos

fatima.lemos@senairs.org.br www.senairs.org.br

RS Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos – UNISINOS

Patricia Weber pweber@unisinos.br www.unisinos.br

RS Universidade Federal de Santa Maria Fábio da Purificação de Bastos ead.uab@nte.ufsm.br www.ufsm.br

RS Universidade Federal do Rio Grande – FURG Marisa Musa Hamid sead@furg.br www.furg.br

RS Universidade Federal do Rio Grande do Sul Maria Zaida Ramos Vurdel sead@ufrgs.br www.ufrgs.br

RS Universidade FEEVALE Ana Karin Nunes ead@feevale.br www.feevale.br

RS Universidade Luterana do Brasil Pedro Cunha proreitoread@ulbra.br www.ulbra.br

RS Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul – UNIJUÍ

Liane Dal Molin Wissmann reitoria@unijui.edu.br www.unijui.edu.br

SC Atena Cursos Ltda. – ME Denise de Castro publicidade@atenacursos.com.br www.atenacursos.com.br

SC Betha Sistemas Larissa Suarez Peres universidade@betha.com.br www.betha.com.br

SC Centro Educacional do Vale Ltda. – Pontinho 
Estudantil

Eliane Aparecida Martello pontinho@terra.com.br www.pontinho.com.br

SC CEPU – Centro de Estudos Pré-Universitário Ana Maria Machado ana@cepunet.com.br www.cepu.com.br

SC Delinea – Tecnologia Educacional Larissa Kleis adm@delinea.com.br www.delinea.com.br
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SC Domínio Sistemas Ltda. Adriano Ferreira treinamento@dsmail.com.br www.dominiosistemas.
com.br

SC Instituto Brasileiro de Educação 
Profissional – IBREP/SC

Rosemary Ramos Martins ibrep.sc@ibrep.com.br www.ibrep.com.br

SC Ilog Tecnologia Ltda. Gustavo de Oliveira Rohde contato@ilog.com.br www.ilog.com.br

SC Mobiliza Tecnologia da Informação Ltda. – EPP Kornelius Hermann Eidam contato@mobiliza.com.br www.mobiliza.com.br

SC Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI SC

Selma Kovalski selmak@sc.senai.br www.sc.senai.br

SC Serviço Social da Indústria – SESI SC Rosani Aparecida Dias Favretto rosaniadf@sesisc.org.br www.sesi.org.br

SC Sindicato dos Profissionais do Secretariado No 
Estado de Santa Catarina

Ana Maria Netto da Silva presidencia@sinsesc.com.br www.sinsesc.com.br

SC Sociedade Educacional de Santa Catarina Kátia Cristina Reimer 
Siedschlag

ead@sociesc.org.br www.sociesc.org.br

SC Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S 
Ltda.

Herminio Kloch herminio.kloch@grupouniasselvi.
com.br

www.uniasselvi.com.br

SC Universidade Comunitária da Região de Chapecó Monica Tissiani de Toni Pereira unovirtual@unochapeco.edu.br www.unochapeco.edu.br

SC Universidade do Contestado – UNC Eduardo Dominico reitoria@unc.br www.unc.br

SC Universidade do Estado de Santa Catarina Fabíola Sucupira Ferreira Sell deg.cead@gmail.com www.udesc.br

SC Universidade do Sul de Santa Catarina – Campus 
UNISULVIRTUAL

Gerência de Ensino UV http://www.unisul.br/wps/portal/
home/fale-conosco

www.unisul.br

SC Universidade Federal de Santa Catarina Roseli Zen Cerny rosezencerny@gmail.com www.ufsc.br

SC Lagoa Editora Ltda. – ME Annye Cristiny Tessaro annye@lagoaeditora.com.br www.lagoaeditora.com.br

SE Centro de Educação Técnico e Tecnológico da 
Alfama Cursos – CETTAC

Rosiane de Araújo Matos cursostecnicos@alfamacursos.
com.br

http://
alfamacursostecnicos.
com.br/cursostecnicos/

SE Curso e Colégio Mérito Mara Rúbia da Conceição 
Ferreira

mara_merito@hotmail.com

SE Instituto Federal de Sergipe Lucia Dalbosco Lins lucia.dalbosco@ifs.edu.br www.ifs.edu.br

SE Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI SE

Marco Antônio Moreira 
Pacheco

ead@fies.org.br www.se.senai.br

SE Tecnologias Educacionais Ltda. – TECNED Mário Vasconcelos Andrade atendimento@tecned.com.br www.tecned.com.br

SE Universidade Tiradentes Jane Luci Ornelas Freire nead@unit.br www.unit.br

SP Agência Deco Eduardo Leopold contato@agenciadeco.com.br www.agenciadeco.com.
br

SP Associação Alumni Marilena Fernandes marilena@alumni.org.br www.alumni.org.br

SP Associação de Ensino de Ribeirão Preto Dyjalma Antonio Bassoli ead@unaerp.br www.unaerp.br

SP Associação dos Advogados de São Paulo Róger Augusto Fragata Tojeiro 
Morcelli

roger.morcelli@aasp.org.br www.aasp.org.br

SP Baú de Ideias Jornalismo e Editora Ltda. Fábio Sanchez fabio.sanchez@acheseucurso.
com.br

www.acheseucurso.
com.br

SP Centro Brasileiro do Conhecimento e 
Administração Educacional Ltda. – CBCON

Angelo Manoel Zanão angelo@cbcon.com.br www.cbcon.com.br
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SP Centro Estadual de Educação Tecnologica Paula 
Souza  – CEETEPS/CETEC/Grupo de Estudo da 
Educação a Distância

Adelina Maria Lucio adelina@centropaulasouza.sp.gov.
br

www.centropaulasouza.
sp.gov.br

SP Centro de Integração Empresa Escola – CIEE Rosa Maria Simone rosa_simone@cieesp.org.br www.ciee.org.br

SP Centro Universitário de Araraquara Edmundo Alves de Oliveira e 
Luciene Cerdas

edmundoedmundo@gmail.com www.uniara.com.br

SP Centro Universitário UNISEB Jeferson Ferreira Fagundes uniseb@uniseb.com.br www.uniseb.com.br

SP CEPN – Centro Educacional Paulo Nathanael Ana Cristina Canettieri secretaria@cepn.com.br www.cepn.com.br

SP CETEA-PRO Ltda. João Evandro Mazzei Ribeiro contato@ceteapro.com.br www.ceteapro.com.br

SP Colégio Lapa José Gonçalves Lage e Silva colegiolapa@uol.com.br www.colegiolapa.com.br

SP Companhia de Engenharia de Tráfego – CET/SP Josefina Giacomini Kiefer josefina@cetsp.com.br www.cetsp.com.br

SP Conexão Médica Ltda. Rudy Neder Rocha rudyrocha@conexaomedica.com.
br

www.conexaomedica.
com.br

SP Cruzeiro do Sul Educacional S/A Alessandra Fabiana Cavalcante cruzeirodosul@cruzeirodosul.
edu.br

www.cruzeirodosul.
edu.br

SP Cursos 24 Horas Luiz Henrique R S Campos luizcampos@cursos24horas.com.
br

www.cursos24horas.
com.br 

SP Escola Brasileira de Ensino A Distância – EBRAE Zélia Ribas Varajão Teixeira 
Soares

ebrae@sciesp.org.br www.sciesp.com.br

SP e-Guru Serviços em Tecnologia Educacional Ltda. Marco Aurélio Spyer Prates e-guru@e-guru.com.br www.e-guru.com.br

SP Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP Carlos Alberto Seixas seixas@eerp.usp.br www.eerp.usp.br

SP Fábrica de Conteúdos Educação, Editoração e 
Desenvolvimento de Sistemas Ltda.

Luis Cesar Dias Morais contato@fabricadeconteudos.
com.br

www.fabricadeconteudos.
com.br

SP Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ituverava

Antonio Luís de Oliveira toca@feituverava.com.br www.ffcl.com.br

SP Focus Escola de Fotografia Enio Leite info@escolafocus.com.br focusfoto.com.br

SP Fundação Hermínio Ometto – UNIARARAS José Antonio Ribeiro de Moura moura@uniararas.br www.uniararas.br

SP Fundação Valeparaibana de Ensino Silene Fernandes Bicudo silene@univap.br www.univap.br

SP Fundação Victor Civita João Augusto Gomes da Silva fvc@fvc.org.br www.fvc.org.br

SP Ganep Educação Continuada Ltda. Renata Cristina Campos 
Gonçalves

tutora@ganep.com.br www.ganep.com.br

SP Instituto Brasileiro de Educação Profissional do 
Estado de São Paulo Ltda. – IBRESP/SP

Sergio Japiassú Raimundo ibrep.sp@ibrep.com.br www.ibrep.com.br

SP Instituto Ayrton Senna Simone Mennella Almeida smennella@ias.org.br www.educaonline.org.br

SP Instituto de Energia e Ambiente – IEE-USP Gezilda Balbino Pereira gezilda@usp.br www.iee.usp.br

SP Instituto Educadigital Priscila Gonsales prigon@educadigital.org.br http://educadigital.org.br/

SP Instituto Libra de Educação Ltda. Jorge Pereira libraeducacao@libraeducacao.
com.br

www.iprocursos.com.br

SP Instituto Metodista de Ensino Superior Adriana Barroso de Azevedo ead@metodista.br www.metodista.br

SP Instituto Nacional de Educação A Distância – INED Antonio Bento de Morais diretoriaped@institutonacional.
com.br

www.institutonacional.
com.br

SP Instituto Politécnico de Ensino a Distância – IPED Fabio Neves parcerias@iped.com.br www.iped.com.br

SP ISAT Comunicação, Educação e Tecnologia Ltda. Dorian Lacerda Guimarães comercial@isat.com.br www.isat.com.br
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SP ISCP Sociedade Educacional Ltda. – Universidade 
Anhembi Morumbi

Tauana Chixaro Serrao jftomelin@anhembi.br www3.anhembi.br

SP Mentor Tecnologia Marcelo Porto Fernandes mentor@mentortec.com.br www.mentortec.com.br

SP Omrá Tecnologia Ltda. Wagner Mancini wmancini@omra.com.br www.omra.com.br

SP Plus Qualidade e Educação Ltda. Francisco de Moraes francisco@plusqualidade.com.br www.plusqualidade.
com.br

SP Pontifícia Universidade Católica de Campinas – 
PUC Campinas

Nelson de Carvalho Mendes ensinoadistancia@puc-campinas.
edu.br

www.puc-campinas.
edu.br

SP RD Educação e Treinamento Ltda. Kelly Giordano coordenacao@enmoda.com.br www.enmoda.com.br

SP Rumo – Educação e Treinamento Ltda. Marcelo Bacellar de Azevedo marcelo.bacellar@
rumotreinamento.com.br

www.rumotreinamento.
com.br

SP Santos Jr Consultoria Educacional Jair dos Santos Junior jairsantosjr@santosjunior.com.br www.santosjunior.com.br

SP SEBRAE-SP Rita Vucinic Teles ritav@sebraesp.com.br www.sebraesp.com.br

SP Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 
SENAC SP

Otacília da Paz Pereira otacilia.ppereira@sp.senac.br www.sp.senac.br

SP Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte – SENAT SP

Rosangela Cutolo rosangelacutolo@sestsenat.org.br www.sestsenat.org.br

SP Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI SP

Almir Ghensev almir.ghensev@portal.sp.senai.br www.sp.senai.br/ead

SP Site Educacional Ltda. Victor W. Kenski site@siteeducacional.com.br www.siteeducacional.
com.br

SP SM Consultoria Suely Marques contato@suelymarques.com.br http://suelymarques.
com.br/

SP Sociedade de Educação e Cultura de São José 
do Rio Preto 

Lúcia Sanchez lucia.sanchez@terra.com.br www.unirp.edu.br

SP Sociedade de Ensino Regional Ltda. Maria das Graças Rodrigues 
de Paula

secretariageral@colegiosoer.com.
br

www.colegiosoer.com.br

SP Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda. Mara Yáskara Nogueira Paiva 
Cardoso

brazcubas@brazcubas.br www.brazcubas.br

SP Universidade Católica de Santos (Sociedade 
Visconde de São Leopoldo)

Paulo Roberto Bornsen Vibiam ead_tecnico@unisantos.br www.unisantos.br

SP Universidade de São Paulo Eduardo Alves camaracursos@usp.br www.usp.br

SP Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”

Soraia Marino Salum klaus@reitoria.unesp.br www.unesp.br

SP Universidade Federal de São Carlos João Eduardo Justi sead@ufscar.br www.ufscar.br

SP Universidade Guarulhos – APEC Lincoln Villas Boas Macena lvillasboas@ung.br www.ung.br

SP Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul – USCS

Lourdes Valeria de Cillo lourdes.cillo@uscs.edu.br www.uscs.edu.br

SP Universidade Presbiteriana Mackenzie Ubirajara Carnevale de Moraes cead@mackenzie.br www.mackenzie.br

SP Universidade Santa Cecília Eveline Katia de Souza Pontual 
Cavalcante

eveline@unisanta.br www.unisanta.br

SP Universidade São Francisco Vânia Franciscon Vieira vania.vieira@usf.edu.br www.usf.com.br

(continuação)
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UF Nome da empresa ou instituição Responsável e-mail Site

TO Fundação Universidade Federal do Tocantins Luiz Augusto Mazzarolo cte@uft.edu.br www.unitins.br

TO Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Tocantins

Madson Teles de Souza dead@ifto.edu.br www.ifto.edu.br

TO Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI TO

Cristiano Vieira de Pinho cristiano@fieto.com.br http://senai-to.com.br/

UF Professor e-mail

DF Moyses Aparecido Berndt moyses.bancario@gmail.com

DF Murilo Luiz Cardoso murilo.mlc@dpf.gov.br

DF Priscilla Cavalcante Normando priscillanormando@gmail.com

GO Gustavo Luiz Fernandes de Morais gustavo@prodata.inf.br

GO Mauricio Silva professormauriciosilva@gmail.com

MG Juliana Danielle dos Reis Pereira julianareisp@gmail.com

MG Júnia Moraes Lage e Silva junia.lage@gmail.com

MG Kátia Amaral Uchoa kacilene@gmail.com

MS Patricia Rodrigues da Silva patriciarodriguesead@hotmail.com

PB Severina Andréa Dantas de Farias andreamatuab@gmail.com

PR Andreia Rabello de Sozua andreiarabello@ig.com.br

PR Vania Fernandes fernandesvania@yahoo.com.br

RJ Kelly Cristina Moraes de Lima kellylima73@yahoo.com.br

RJ Marcelo de Azevedo Ferreira maf_pedagogo@hotmail.com

RJ Régis Tractenberg rtracten@gmail.com

RJ Renata Vasconcellos re.fla.70@gmail.com

RJ Silvestre Prado de Souza Neto silvestrenet0@uol.com.br

RS Hilton Grimm hiltongrimm@terra.com.br

RS Pricila Kohls dos Santos pricilas@terra.com.br

SC Josué Casimiro de Oliveira contato.josueoliveira@ig.com.br

SC Olga Tereza Pissetti Machado olgatereza@yahoo.com.br

SC Tania Regina Martins Machado tania-mm@hotmail.com

SE Cleber Marques de Oliveira professorclebermarques@hotmail.com

SE Marco Antônio Moreira Pacheco mampacheco@yahoo.com.br

SP Fernanda Sutkus de Oliveira Mello mello.fer@gmail.com

SP Flavio Roberto Silva Santarelli flavio.santarelli@uol.com.br

SP Miguel Gaspar Neto miguel@educlique.com.br

SP Noemia Lopes Toledo noemia.toledo@gmail.com

SP Oscar Massaru Fujita contato@oscarfujita.com.br

SP Priscila Pacheco da Silva pripachecosilva@gmail.com

SP Renata Aquino Ribeiro raquino@gmail.com

SP Wagner Antonio Junior wag.antonio@gmail.com

(conclusão)



Anexo II – dados processados: 
instituições formadoras

1 – Identificação da instituição1 – Identificação da instituição

Estado Quantidade

Acre 1

Alagoas 2

Amapá 1

Amazonas 5

Bahia 8

Ceará 7

Distrito Federal 17

Espírito Santo 6

Goiás 5

Maranhão 4

Mato Grosso 2

Mato Grosso do Sul 5

Minas Gerais 28

Pará 3

Paraíba 3

Paraná 13

Pernambuco 4

Piauí 1

Rio de Janeiro 24

Rio Grande do Norte 2

Rio Grande do Sul 20

Rondônia 1

Roraima 4

Santa Catarina 18

São Paulo 60

Sergipe 5

Tocantins 3

Participação em rede social Quantidade

Não participa 36

Própria empresa 67

Facebook© 184

LinkedIn© 54

Orkut© 31

Twitter© 118

Outra 25

Outras (1)Outras (1)

Blog

Flickr©

YouTube©

Formspring©

Ning©

Outdor

Pinterest©

Slideshare©

Google+©

SocialBase©

Instagram©

2 – Categoria administrativa2 – Categoria administrativa

Categoria administrativa da instituição Quantidade

Instituição educacional pública federal 41

Instituição educacional pública estadual 18

Instituição educacional pública municipal 1

Instituição educacional privada com fins 
lucrativos (escola, centro de treinamento, 
instituto de ensino etc.)

67

Instituição educacional privada sem fins 
lucrativos (comunitária, confessional, 
filantrópica)

46

Fundação educacional 5

Secretaria estadual de educação 1

Secretaria municipal de educação 0

Instituição do Sistema “S” (SENAI, SESI, 
SENAC, SESC, SENAT, SEBRAE, etc.)

26

Empresa não exclusivamente educacional 
(consultoria, desenvolvimento de projetos, etc.)

29

Órgão público militar 0

(continua)

(continua)

(conclusão)
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Órgão público do setor judiciário 2

Órgão público do setor de saúde 0

Organização não governamental (ONG) 2

Outro 14

Total 252

3 – Porte da instituição3 – Porte da instituição

Porte da instituição Quantidade

Microempresa 24

Pequena empresa 43

Média empresa 27

Grande empresa 158

Total 252

4 – Tempo de mercado4 – Tempo de mercado

Tempo de atuação da instituição no âmbito 
da EAD

Quantidade

1 ano 6

Entre 2 e 4 anos 22

Entre 5 e 8 anos 86

Entre 7 e 10 anos 41

Mais de 10 anos 68

Informação não disponível 8

Total 231

5 – Tipo de oferta institucional5 – Tipo de oferta institucional

Tipo de oferta da instituição no âmbito 
da EAD

Quantidade

Apenas cursos autorizados/reconhecidos por 
órgão legal (MEC, CNE, CEE)

68

Apenas cursos livres (os que não necessitam 
de autorização de órgão legal para serem 
oferecidos)

36

Apenas cursos corporativos (podem ser 
autorizados/reconhecidos ou livres)

20

Apenas produtos e serviços de EAD 
(não oferece cursos)

20

Apenas cursos autorizados e livres 56

Apenas cursos autorizados e corporativos 5

Apenas cursos livres e corporativos 11

Apenas cursos livres e produtos e serviços EAD 2

Apenas cursos autorizados e produtos e 
serviços EAD

1

Apenas cursos corporativos e produtos e 
serviços EAD

4

Apenas cursos autorizados, corporativos e 
produtos e serviços EAD

1

Apenas cursos livres, corporativos e produtos e 
serviços EAD

3

Apenas cursos autorizados, livres e produtos e 
serviços EAD

7

Apenas cursos autorizados, livres e corporativos 14

Todos os tipos de cursos (autorizados, livres e 
corporativos) e, oferece também, produtos e 
serviços EAD

4

Total 252

6 – Tipo de organização da EAD6 – Tipo de organização da EAD

Tipo de organização da EAD na instituição 
formadora

Quantidade

Centralizada (um único setor, departamento, 
unidade ou grupo é responsável por todas as 
ações de EAD na instituição)

134

Descentralizada (mais de um setor, 
departamento, unidade ou grupo desenvolve 
atividades de EAD com diferentes objetivos e 
para diferentes públicos)

97

Total 231

7 – Forma de organização da EAD7 – Forma de organização da EAD

Forma de organização da EAD na instituição Quantidade

Apenas uma unidade central (em geral a sede 
da instituição)

104

Unidade central e polos de apoio presencial 121

Informação não disponível 6

Total 231

8 – Tipos de cursos8 – Tipos de cursos

Tipos de cursos oferecidos pela instituição, 
em 2012

Quantidade

A instituição ofereceu somente cursos 
totalmente a distância

43

A instituição ofereceu cursos totalmente a 
distância e totalmente presenciais

47

A instituição ofereceu cursos presenciais, a 
distância e semipresenciais

141

Total 231
(continua)

(conclusão) (conclusão)



142

9 – Cursos9 – Cursos

9.1 – Cursos autorizados: nível acadêmico

Quantidade de cursos autorizados/reconhecidos oferecidos pela instituição na modalidade EAD, por nível acadêmico, 
em 2012

Nível acadêmico

N° de cursos autorizados

Não corporativos

CorporativosCursos EAD 
completos

Disciplinas EAD

Ensino fundamental 1 8 0

Ensino médio 1 15 0

EJA
Fundamental 38 40 0

Médio 42 57 0

Técnico profissionalizante 185 354 18

Superior

Sequencial
Formação específica 7 38 6

Complementação de estudos 13 0 1

Graduação

Bacharelado 107 224 0

Licenciatura 203 885 2

Bacharelado e licenciatura 21 7 0

Tecnológico 189 55 2

Disciplina semipresenciais 8 278 5

Disciplinas a distância (20% da carga horária) 4 2.909 0

Disciplina em dependência na modalidade EAD 0 1.197 0

Pós- 
-graduação

Lato sensu
Especialização 773 413 52

MBA 101 15 13

Stricto sensu
Mestrado 10 1 0

Doutorado 1 0 0

Disciplina a distância (parte de curso mais amplo) 45 4 8

Total 1.749 6.500 107

Instituição não oferece cursos autorizados/reconhecidos 69

Informação não disponível 7

9.2 – Cursos autorizados: áreas de conhecimento

Quantidade de cursos EAD reconhecidos/autorizados na instituição segundo as áreas de conhecimento, em 2012

Áreas De Conhecimento

N° de cursos autorizados

Não corporativos
Corporativos

Cursos EAD completos Disciplinas EAD

Ciências Humanas – Educação 298 907 17

Ciências Humanas – Linguística, Letras e Artes 65 259 3

Ciências Humanas –Outros 104 185 2

Ciências Sociais – Direito 54 126 4

Ciências Sociais – Adm./Gestão 296 836 41

Ciências Sociais – C. Contábeis 35 193 0

Ciências Sociais – Negócios 56 59 6

Ciências Sociais – Comunicação 36 43 0

Ciências Sociais – Outros 33 230 0
(continua)
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Engenharia Civil 4 68 0

Engenharia Elétrica 2 68 0

Engenharia Mecânica 3 19 0

Engenharia – Outros 26 260 0

Ciências da Computação 51 119 4

Ciências exatas – Matemática 39 174 0

Ciências Biológicas 18 203 0

Ciências Agrárias 11 48 0

Ciências da Saúde – Medicina 3 9 0

Ciências da Saúde – Enfermagem 9 44 0

Ciências da Saúde – Outros 71 127 0

Outros 135 409 16

Não informado 400 2.114 414

Total 1.749 6.500 107

Instituição não oferece cursos EAD reconhecidos/
autorizados

74

Informação não disponível 24

Outros (9.2)

Ciências Humanas

Antropologia, Novas Tecnologias Educacionais, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Pedagogia, Pedagogia Hospitalar, Psicologia, 
Psicologia Organizacional e do Trabalho, Sociologia, Teologia.

Ciências Sociais

Biblioteconomia, Ciências Econômicas, Contabilidade, Design de Moda, Economia, Ética no Serviço Público, Finanças, Gestão Ambiental, 
Gestão Hospitalar, Gestão da Produção Industrial, Gestão de RH, Gestão de Arquivos, Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça, 
Gestão e Negócios, Gestão e Supervisão de Termelétricas, Gestão Estratégica de Negócios, Hospitalidade e Lazer, Políticas Públicas e 
Sociais, Segurança (Pública, no Trânsito), Turismo, Serviço Social, Serviços Penais.

Ciências Naturais

Bioestatística, Ecologia, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Química.

Engenharias

Tecnologia em Produção Sucroalcooleira, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Aeronáuticas, Eletrotécnica, Edificações, Engenharia de 
Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia de 
Segurança do Trabalho, Engenharia de Sistemas, Engenharia Eletrônica, Informática para Internet, Manutenção e Suporte em Informática, 
Infraestrutura, Logística, Metalúrgica, Meteorologia, Plásticos, Produção, Qualidade, Têxtil, Produção, Segurança do Trabalho, Suprimentos, 
Telecomunicações, Transporte Rodoviário, Redes de Computadores.

Saúde

Agente Comunitário de Saúde, Análises Clínicas, Atenção à Pessoa Idosa, Atenção à Saúde da Mulher, Biomedicina, Estética e Cosmetologia, 
Farmácia, Farmácia Clínica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Farmacoecononia Hospitalar, Qualidade no Serviço de Saúde, Nutrição, Quiropraxia, 
Higiene Ocupacional, Infecção Hospitalar, Psico-oncologia, Gestão de Programa de Saúde da Família, Nutrição, Odontologia, Psicologia 
Hospitalar, Saúde Mental, Saúde Coletiva, Treinamento Desportivo, Triagem Neonatal, Psicomotricidade Aplicada à Educação, Gestão e 
Organização de Saúde, Saúde da Família, Vigilância Sanitária.

Outros

Agropecuária, Recursos Pesqueiros, Design, Moda, Gastronomia, Produção Multimídia, Vestuário, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, 
Informática, Alimentação Escolar, Infraestrutura Escolar, Secretaria Escolar, Língua Brasileira de Sinais, Alimentação Escolar e Multimeios 
Didáticos, Infraestrutura Escolar, Secretaria Escolar.

(conclusão)
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9.3 – Quantidade de cursos EAD 9.3 – Quantidade de cursos EAD livreslivres em 2012, segundo a modalidade ofertada  em 2012, segundo a modalidade ofertada 
pela instituiçãopela instituição

Modalidades de cursos livres
Nº de cursos livres

Não corporativos Corporativos

Iniciação profissional 241 145

Treinamento operacional 76 695

Treinamento em habilidades sociais/Comportamentais 92 194

Atualização 1.642 732

Aperfeiçoamento 1.589 589

Extensão universitária (cursos) 1.037 24

Preparatório para ENEM/vestibular etc. 73 8

Idiomas 50 21

Outros 283 29

Total 5.083 2.437

Instituição não oferece cursos EAD livres 49

Informação não disponível 10

Outros (9.3)Outros (9.3)

Apoio às Disciplinas Presenciais das Graduações, Educação para o Trânsito, Gestão Empresarial, Higiene dos Alimentos, Informática Básica, 
Avançada e Configuração Manutenção, Informática para Surdos, Integração, Liderança, Metodologia Científica – Autoinstrucional, Programa 
de Capacitação de Docentes e Tutores, Programa de Formação Pedagógica, Psicanálise, Eletricista Instalador Predial.

9.4 – Cursos livres: áreas de conhecimento9.4 – Cursos livres: áreas de conhecimento

Quantidade de cursos livres ofertados em 2012, segundo as áreas de conhecimento das instituições

Áreas de conhecimento
N° de cursos livres

Não corporativos Corporativos

Ciências Humanas – Educação 885 225

Ciências Humanas – Linguística, Letras e Artes 161 33

Ciências Humanas – Outros 132 32

Ciências Sociais – Direito 432 32

Ciências Sociais – Adm./Gestão 511 377

Ciências Sociais – C. Contábeis 115 52

Ciências Sociais – Negócios 119 94

Ciências Sociais – Comunicação 50 111

Ciências Sociais – Outros 44 67

Engenharia Civil 24 0

Engenharia Elétrica 8 7

Engenharia Mecânica 54 0

(continua)
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Engenharia – Outros 14 2

Ciências da Computação 131 34

Ciências Exatas – Matemática 41 24

Ciências Biológicas 15 14

Ciências Agrárias 68 5

Ciências da Saúde –Medicina 80 72

Ciências da Saúde – Enfermagem 70 33

Ciências da Saúde – Outros 140 3

Outros 1.263 669

Não informado 726 551

Total 4.357 1.886

Outros (9.4)Outros (9.4)

Ciências Humanas

Ciências do Solo, Cultura e História dos Povos Indígenas, Gestores para Escolas Indígenas, Educação Ambiental, Gênero e Diversidade, 
Mídias na Educação, Biblioteca Escolar, Ética, Ética e Cidadania, Ética e Direitos Humanos, História e Geografia, Língua Estrangeira, 
Treinamento de RH, Turismo, Educação Corporativa RH.

Ciências Sociais

Antropologia e Sociologia, Gênero e Diversidade na Escola – Aperfeiçoamento/Cidade e Diversidade, Gestão Cultural, Habilidades Sociais, 
Vídeos de Treinamento, Hotelaria e Turismo, Políticas Públicas, Relações Governamentais e Lobby, Segurança no Trabalho/ Propriedade 
Intelectual, Sociologia, Teologia, Transparência e Controle Social.

Ciências Naturais

Alimentos, Ambiental, Normas Regulamentadoras e Meio Ambiente.

Engenharias

Logística, Instalações Elétricas, Topografia, Autocad, Qualidade, Automação, Gás, Eletricidade, Gráfica, Informática, Telefonia, Segurança do 
Trabalho, Telecomunicações, NR33, NR10, NR18 e NR35-Segurança do Trabalho.

Saúde

Comida Saudável, Educação Física, Higiene e Segurança, Massoterapia, Manicure e Desenho Artístico em Unha, Nutrição, Psicanálise, Saúde 
Coletiva, Saúde Rural, SST: NR10-B, NR10-R, NR33-TV, Tópicos em Alimentos Funcionais/Impacto da Voz Falada na Prática Profissional.

Outros

Bebidas, Astronomia, Ciências Náuticas, Comportamento Seguro no Trânsito e Cidadania, Culinária, Liderança, Moda, Nivelamento e 
Fundamentação em EAD, Nivelamento de Português e Matemática, Outorga – Instrumento de Gestão das Águas.

(conclusão)
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9.5 – Cursos e meio-mestre adotado (esquema operacional)9.5 – Cursos e meio-mestre adotado (esquema operacional)

Quantidade de cursos oferecidos pela instituição na modalidade EAD quanto meio-mestre adotado em 2012

Cursos

Nº de cursos

Autorizados/reconhecidos Livres

Não corporativos

Corporativos
Não 

corporativos
CorporativosCursos EAD 

completos
Disciplinas 

EAD

Por correspondência (material impresso – 
MDI, enviado por correio ou entregue 
diretamente ao educando).

32 0 0 369 21

On-line: internet, material de estudo 
disponível para download, atividades 
interativas com o conteúdo (exercícios, 
animações e vídeos, games), atividades 
assíncronas em pequenos grupos, chat, 
fórum e atendimento individual on-line.

752 4.728 85 1.226 1.625

On-line: internet, com material de 
estudo disponível para download, com 
atendimento apenas por e-mail.

19 0 0 1.424 295

On-line: internet, com material de estudo 
disponível para download, com participação 
em chat e fórum e atendimento por e-mail.

434 275 4 958 759

On-line: internet autoinstrucional, ou seja, 
sem possibilidade de download e sem 
atendimento por e-mail.

1 120 8 82 776

Internet + material impresso + CD-ROM e 
DVD.

124 78 0 43 14

Internet + videoaula + videoconferência. 55 125 0 2 165

Internet + videoaula + outro. 67 106 0 11 1

Via satélite ou aulas ministradas via satélite. 88 0 0 80 5

Autoinstrucional apoiado por computador. 6 114 0 163 706

Informação não disponível. 89 134 149 86 120

Outros 153 555 12 752 18
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Outros (3.5)Outros (3.5)

Aulas presenciais 1 vez por semana.

CD-ROM + atendimento telefônico 0800.

Curso livre técnico de fotografia.

EAD aula presencial 1 vez por semana (atividades síncronas e assíncronas).

Fórum + rede social.

Internet + material impresso.

Internet, material de estudo disponível para download, atividades interativas com o conteúdo, atividades assíncronas em pequenos grupos, 
chat, fórum, atendimento individual on-line e presencial, MDI, videoaula, videoconferências e encontro presencial.

Internet, material de estudo disponível para download, atividades interativas com o conteúdo, exercícios, animações, vídeos e games, 
atividade assíncronas em pequenos grupos, chat, fórum e atendimento individual, material impresso, aula ministrada via satélite.

Material impresso enviado ao aluno + encontros presenciais e preceptoria nos polos + tutoria e atividades ambiente virtual de aprendizagem.

On-line + material impresso + presencial.

On-line + atividades presenciais – seminários, avaliações, trabalho de campo.

On-line, com material de estudo impresso e disponível para download, com atendimento via e-mail, fórum, chat, MSN e 0800.

On-line: internet – apostila de estudo entregue aos alunos, atividades e avaliações de aprendizagem on-line presencial, atendimento via e-mail 
e atendimento individual presencial.

On-line: internet autoinstrucional, ou seja, sem possibilidade de download e com atendimento por e-mail.

On-line: internet, com material de estudo disponível para download, com atendimento apenas por ticket eletrônico.

On-line: internet, material de estudo disponível para download, atividades interativas com o conteúdo (exercícios, animações e vídeos, games), 
chat, fórum e atendimento individual on-line; tutoria a distância e presencial, entre outros.

Tablet.

9.6 – Cursos/carga horária/tipo de curso9.6 – Cursos/carga horária/tipo de curso

Quantidade de cursos oferecidos pela instituição em 2012, segundo a carga horária e o tipo de curso

Faixas de carga horárias 
dos cursos

Nº de cursos

Autorizados Livres

Não corporativos

Corporativos
Não 

corporativos
CorporativosCursos EAD 

completos
Disciplinas EAD

Até 2 horas de duração 0 0 0 217 288

Entre 2 e 10 horas 0 10 9 407 1.134

Entre 10 e 40 horas 102 608 28 1.082 678

Entre 40 e 80 horas 64 2.884 76 1.030 847

Entre 80 e 160 horas 13 772 7 380 157

Entre 160 e 360 horas 116 354 1 1.407 16

Entre 360 e 700 horas 703 190 35 6 4

Mais de 700 horas 663 711 10 111 19

Informação não disponível 75 127 154 84 122



148

10 – Matrículas10 – Matrículas

10.1 – Cursos autorizados: matrículas

Quantidade de matrículas em cursos autorizados/reconhecidos, oferecidos pela instituição na modalidade EAD, por nível 
acadêmico, em 2012

Nível acadêmico

Nº de matrículas em cursos autorizados

Não corporativos

CorporativosCursos EAD 
completos

Disciplinas 
EAD

Ensino fundamental 230 230 0

Ensino médio 560 710 0

EJA
Fundamental 30.485 9.591 0

Médio 49.179 14.791 0

Técnico profissionalizante 355.635 634 145

Superior

Sequencial
Formação específica 435 400 0

Complementação de estudos 2.559 0 0

Graduação

Bacharelado 176.523 43.701 0

Licenciatura 216.793 22.452 609

Bacharelado e licenciatura 3.151 3.685 0

Tecnológico 182.653 9.264 0

Disciplina semipresenciais 1.694 10.949 0

Disciplinas a distância (20% da carga 
horária)

6.245 161.248 0

Disciplina em dependência na 
modalidade EAD

0 54.539 0

Pós- 
-graduação

Lato sensu
Especialização 95.524 3.989 1.462

MBA 16.884 0 161

Stricto sensu
Mestrado 323 0 0

Doutorado 10 0 0

Disciplina a distância (parte de curso 
mais amplo)

0 40 0

Total 1.138.883 336.223 2.377

Instituição não oferece cursos autorizados/reconhecidos 65

Informação não disponível 19
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10.2 – Cursos autorizados: matrículas e áreas de conhecimento

Quantidade de matrículas em cursos EAD reconhecidos/autorizados segundo as áreas de conhecimento na instituição, em 2012

Áreas de conhecimento

N° de matrículas em cursos autorizados

Não corporativos

CorporativosCursos EAD 
completos Disciplinas EAD

Ciências Humanas – Educação 500.358 15.625 1.394

Ciências Humanas – Linguística, Letras e Artes 21.033 11.469 14

Ciências Humanas – Outros 7.463 1.563 0

Ciências Sociais – Direito 87.467 9.264 550

Ciências Sociais – Adm./Gestão 241.068 14.503 1.687

Ciências Sociais – C. Contábeis 25.440 4.634 0

Ciências Sociais – Negócios 81.310 2.904 0

Ciências Sociais – Comunicação 217 2.416 0

Ciências Sociais – Outros 11.714 868 0

Engenharia Civil 1.253 225 35

Engenharia Elétrica 772 1.426 0

Engenharia Mecânica 341 403 0

Engenharia – Outros 7.612 2.019 0

Ciências da Computação 38.336 5.492 20

Ciências Exatas – Matemática 24.835 3.351 0

Ciências Biológicas 13.733 1.906 0

Ciências Agrárias 2.151 938 0

Ciências da Saúde – Medicina 125 202 0

Ciências da Saúde – Enfermagem 1.424 1.982 0

Ciências da Saúde – Outros 67.023 5.458 73

Outros 30.030 3.350 779

Total 1.163.705 89.998 4.552

Instituição não oferece cursos autorizados/reconhecidos 69

Informação não disponível 29
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10.3 – Cursos autorizados: conclusões e nível acadêmico

Quantidade de conclusões em cursos autorizados/reconhecidos, oferecidos pela instituição, na modalidade EAD, por nível 
acadêmico, em 2012

Nível acadêmico

Nº de conclusões em cursos autorizados

Não corporativos

CorporativosCursos EAD 
completos

Disciplinas 
EAD

Ensino fundamental 220 8 0

Ensino médio 545 153 0

EJA
Fundamental 1.296 96 0

Médio 5.366 308 0

Técnico profissionalizante 19.217 500 0

Superior

Sequencial
Formação específica 90 60 0

Complementação de estudos 2.234 0 0

Graduação

Bacharelado 8.592 2.083 0

Licenciatura 24.634 2.979 226

Bacharelado e licenciatura 489 3.344 0

Tecnológico 24.995 1.294 0

Disciplinas semipresenciais 0 1.574 0

Disciplinas a distância (20% da carga horária) 0 27.476 0

Disciplina em dependência na modalidade EAD 37 37 0

Pós-graduação

Lato sensu
Especialização 29.600 1.162 115

MBA 4.255 0 134

Stricto sensu
Mestrado 10 0 0

Doutorado 0 0 0

Disciplina a distância (parte de curso mais amplo) 37 75 0

Total 121.617 41.149 475

Instituição não oferece cursos autorizados/reconhecidos 68

Informação não disponível 43
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10.4 – Cursos autorizados: conclusões e área acadêmica

Quantidade de conclusões em cursos EAD autorizados/reconhecidos segundo as áreas de conhecimento na instituição, 
em 2012

Áreas de conhecimento

N° de conclusões em cursos autorizados

Não corporativos

CorporativosCursos EAD 
completos

Disciplinas EAD

Ciências Humanas – Educação 37.800 8.040 376

Ciências Humanas – Linguística, Letras e Artes 4.011 2.139 14

Ciências Humanas – Outros 1.052 1.016 0

Ciências Sociais – Direito 1.014 1.821 501

Ciências Sociais – Adm./Gestão 32.226 5.617 186

Ciências Sociais – C. Contábeis 822 909 0

Ciências Sociais – Negócios 12.188 425 0

Ciências Sociais – Comunicação 14 590 0

Ciências Sociais – Outros 1.084 71 0

Engenharia Civil 0 93 0

Engenharia Elétrica 0 0 0

Engenharia Mecânica 0 202 0

Engenharia – Outros 3.945 212 0

Ambiental

Ciências da Computação 632 1.171 0

Ciências Exatas – Matemática 2.041 796 0

Ciências Biológicas 1.142 241 0

Ciências Agrárias 232 0 0

Ciências da Saúde – Medicina 104 0 0

Ciências da Saúde – Enfermagem 601 1.651 0

Ciências da Saúde – Outros 2.768 3.702 61

Outros 7.855 4.161 659

Total 109.531 32.857 1.797

Instituição não oferece cursos autorizados/reconhecidos 66

Informação não disponível 50
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10.5 – Cursos livres: matrículas e modalidade de curso

Quantidade de matrículas em cursos EAD livres da instituição, em 2012, segundo a modalidade ofertada

Modalidades de cursos livres
N° de matrículas em cursos livres

Não corporativos Corporativos

Iniciação profissional 699.257 55.343

Treinamento operacional 6.375 240.653

Treinamento em habilidades sociais/comportamentais 77.939 188.318

Atualização 192.877 105.494

Aperfeiçoamento 152.387 128.279

Extensão universitária (cursos) 2.321.507 1.161

Preparatório para ENEM/vestibular etc. 21.843 0

Idiomas 29.751 3.777

Outros 66.920 3.102

Total 3.568.856 726.127

Instituição não oferece livres 41

Informação não disponível 38

10.6 – Cursos livres: matrículas e áreas de conhecimento

Quantidade de matrículas em cursos livres segundo as áreas de conhecimento na instituição, em 2012

Áreas de conhecimento
N° de matrículas em cursos livres

Não corporativos Corporativos

Ciências Humanas – Educação 45.374 79.737

Ciências Humanas – Linguística, Letras e Artes 31.472 22.032

Ciências Humanas – Outros 10.682 35.521

Ciências Sociais – Direito 101.594 2.525

Ciências Sociais – Adm./Gestão 183.094 75.658

Ciências Sociais – C. Contábeis 1.428 1.012

Ciências Sociais – Negócios 13.886 34.393

Ciências Sociais – Comunicação 14.588 1.111

Ciências Sociais – Outros 12.129 13.131

Engenharia Civil 0 0

Engenharia Elétrica 117 0

Engenharia Mecânica 0 0

Engenharia – Outros 10.677 0

Ciências da Computação 55.192 750

Ciências Exatas – Matemática 5.086 26.893

Ciências Biológicas 38.358 1.090

Ciências Agrárias 2.087 325

Ciências da Saúde – Medicina 820 541

Ciências da Saúde – Enfermagem 43.374 2.702

Ciências da Saúde – Outros 30.610 11.145

Outros 346.592 347.686

Total 947.160 656.252

Instituição não oferece livres 50

Informação não disponível 62
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10.7 – Cursos livres: conclusões e modalidade de curso1

Quantidade de conclusões em cursos EAD livres da instituição, em 2012, segundo a modalidade ofertada

Modalidades de cursos livres
N° de matrículas em cursos livres

Não Corporativos Corporativos

Iniciação profissional 546.880 20.916

Treinamento operacional 5.327 13.605

Treinamento em habilidades sociais/comportamentais 51.925 124.848

Atualização 145.479 70.929

Aperfeiçoamento 281.408 56.651

Extensão universitária (cursos) 53.288 543

Preparatório para ENEM/vestibular etc. 3.785 0

Idiomas 12.655 10

Outros 33.605 4.279

Total 1.134.352 291.781

Instituição não oferece livres 44

Informação não disponível 53

1 Foram ajustados os dados referentes a “Outros” de forma a permitir a análise dos resultados

10.8 – Cursos livres: conclusões e áreas de conhecimento

Quantidade de conclusões em cursos livres segundo as áreas de conhecimento na instituição, em 2012

Áreas de conhecimento
N° de matrículas em cursos livres

Não corporativos Corporativos

Ciências Humanas – Educação 154.800 2.163

Ciências Humanas – Linguística, Letras e Artes 6.023 417

Ciências Humanas – Outros 2.925 671

Ciências Sociais – Direito 64.664 2.383

Ciências Sociais – Adm./Gestão 137.760 32.634

Ciências Sociais – C. Contábeis 34.566 686

Ciências Sociais – Negócios 10.941 1.376

Ciências Sociais – Comunicação 12.056 465

Ciências Sociais – Outros 12.599 6.955

Engenharia Civil 120 0

Engenharia Elétrica 117 0

Engenharia Mecânica 0 0

Engenharia – Outros 659 0

Ciências da Computação 32.655 426

Ciências Exatas – Matemática 30.132 0

Ciências Biológicas 13.408 0

Ciências Agrárias 1.975 208

Ciências da Saúde – Medicina 820 306

Ciências da Saúde – Enfermagem 15.254 583

Ciências da Saúde – Outros 21.477 0

Outros 208.649 33.539

Total 761.600 82.812

Instituição não oferece livres 50

Informação não disponível 74
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10.9 – Evolução das matrículas em 2012: relativo a 2011

Caracterização da evolução das matrículas em cursos EAD da instituição no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013, 
em  relação ao ano 2011

Tipos de cursos
Evolução das matrículas no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013, em relação 

ao período anterior

Autorizados/
reconhecidos

Não corporativos

Aumentou < 10% 8

Aumentou 20% – 30% 25

Aumentou 40% – 50% 15

Aumentou 60% – 70% 3

Aumentou 70% – 80% 1

Aumentou 90% – 100% 4

Aumentou > 100% 7

Informação não disponível 10

Diminuiu < 10% 10

Diminuiu 20% – 30% 4

Diminuiu 40% – 50% 2

Diminuiu 60% – 70% 0

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 0

Diminuiu > 100% 2

Informação não disponível 0

Manteve-se o mesmo 21

Não se aplica 83

Corporativos

Aumentou < 10% 0

Aumentou 20% – 30% 7

Aumentou 40% – 50% 4

Aumentou 60% – 70% 0

Aumentou 70% – 80% 0

Aumentou 90% – 100% 0

Aumentou > 100% 1

Informação não disponível 0

Diminuiu < 10% 1

Diminuiu 20% – 30% 1

Diminuiu 40% – 50% 1

Diminuiu 60% – 70% 0

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 0

Diminuiu > 100% 1

Informação não disponível 1

Manteve-se o mesmo 9

Não se aplica 169

(continua)
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Caracterização da evolução das matrículas em cursos EAD da instituição no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013, 
em  relação ao ano 2011

Tipos de cursos
Evolução das matrículas no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013, em relação 

ao período anterior

Livres

Não corporativos

Aumentou < 10% 9

Aumentou 20% – 30% 36

Aumentou 40% – 50% 10

Aumentou 60% – 70% 4

Aumentou 70% – 80% 0

Aumentou 90% – 100% 2

Aumentou > 100% 9

Informação não disponível 12

Diminuiu < 10% 5

Diminuiu 20% – 30% 5

Diminuiu 40% – 50% 1

Diminuiu 60% – 70% 0

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 1

Diminuiu > 100% 0

Informação não disponível 1

Manteve-se o mesmo 10

Não se aplica 90

Corporativos

Aumentou < 10% 6

Aumentou 20% – 30% 11

Aumentou 40% – 50% 6

Aumentou 60% – 70% 5

Aumentou 70% – 80% 1

Aumentou 90% – 100% 0

Aumentou > 100% 4

Informação não disponível 3

Diminuiu < 10% 2

Diminuiu 20% – 30% 2

Diminuiu 40% – 50% 1

Diminuiu 60% – 70% 0

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 1

Diminuiu > 100% 0

Informação não disponível 0

Manteve-se o mesmo 12

Não se aplica 141

Informação não disponível: 40

(conclusão)
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10.10 – Evolução de matrículas previstas para 2013

Caracterização da evolução das matrículas em cursos EAD da instituição prevista no período de janeiro de 2013 a janeiro de 
2014, em relação a 2012

Tipos de cursos Evolução entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014, em relação a 2012

Autorizados/
reconhecidos

Não corporativos

Aumentou < 10% 17

Aumentou 20% – 30% 36

Aumentou 40% – 50% 16

Aumentou 60% – 70% 1

Aumentou 70% – 80% 6

Aumentou 90% – 100% 4

Aumentou > 100% 12

Informação não disponível 11

Diminuiu < 10% 2

Diminuiu 20% – 30% 1

Diminuiu 40% – 50% 0

Diminuiu 60% – 70% 1

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 0

Diminuiu > 100% 0

Informação não disponível 1

Manteve-se o mesmo 12

Não se aplica 72

Corporativos

Aumentou < 10% 7

Aumentou 20% – 30% 8

Aumentou 40% – 50% 3

Aumentou 60% – 70% 2

Aumentou 70% – 80% 0

Aumentou 90% – 100% 0

Aumentou > 100% 1

Informação não disponível 3

Diminuiu < 10% 1

Diminuiu 20% – 30% 0

Diminuiu 40% – 50% 0

Diminuiu 60% – 70% 0

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 0

Diminuiu > 100% 0

Informação não disponível 0

Manteve-se o mesmo 5

Não se aplica 162
(continua)
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Caracterização da evolução das matrículas em cursos EAD da instituição prevista no período de janeiro de 2013 a janeiro de 
2014, em relação a 2012

Tipos de cursos Evolução entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014, em relação a 2012

Livres

Não corporativos

Aumentou < 10% 10

Aumentou 20% – 30% 39

Aumentou 40% – 50% 17

Aumentou 60% – 70% 6

Aumentou 70% – 80% 2

Aumentou 90% – 100% 1

Aumentou > 100% 7

Informação não disponível 14

Diminuiu < 10% 1

Diminuiu 20% – 30% 0

Diminuiu 40% – 50% 0

Diminuiu 60% – 70% 0

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 0

Diminuiu > 100% 0

Informação não disponível 0

Manteve-se o mesmo 9

Não se aplica 86

Corporativos

Aumentou < 10% 12

Aumentou 20% – 30% 18

Aumentou 40% – 50% 5

Aumentou 60% – 70% 5

Aumentou 70% – 80% 0

Aumentou 90% – 100% 1

Aumentou > 100% 3

Informação não disponível 7

Diminuiu < 10% 2

Diminuiu 20% – 30% 0

Diminuiu 40% – 50% 1

Diminuiu 60% – 70% 0

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 0

Diminuiu > 100% 0

Informação não disponível 0

Manteve-se o mesmo 6

Não se aplica 132

Informação não disponível: 44

(conclusão)
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10.11 – Evasão de cursos EAD

Percentual de evasão nos diferentes cursos EAD oferecidos pela instituição, em 2012

Tipos de cursos
Índice médio de 

evasão (%)

Autorizados/reconhecidos em EAD
Não corporativos

Cursos EAD completos 11,74%

Disciplinas EAD 3,10%

Corporativos  0,80%

Livres
Não corporativos 10,05%

Corporativos  4,42%

Informação não disponível 64

10.12 – Causas de evasão

Causas de evasão nos cursos EAD segundo o tipo de curso

Causas de evasão

Tipos de cursos

Autorizados/reconhecidos Livres

Não corporativos

Corporativos Não corporativos CorporativosCursos EAD 
completos

Disciplinas EAD

Falta de tempo para 
estudar e participar do 
curso

60 22 2 55 25

Custo da matrícula e/ou 
mensalidades do curso

21 9 0 8 1

Viagens a trabalho 14 4 1 4 12

Desemprego 29 8 2 15 4

Falta de adaptação à 
metodologia

57 14 3 40 14

Acúmulo de atividades no 
trabalho

38 10 2 37 19

Impedimentos criados 
pela(s) chefia(s)

4 3 1 4 6

Outros 27 21 18 29 22

Informação não disponível 84

Outros (10.12)

Tempo de dedicação para família e filhos

Falta de acesso aos locais de estudo, problemas de transporte

Indisponibilidade de deslocamento para os encontros presenciais

Falta de acesso à tecnologia

Falta de interesse e responsabilidade

Excesso de atividades escolares

Conexão lenta de internet

Desinteresse

Dificuldade em acessar computadores ou internet muito lenta

(continua)
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Falta de foco

Problemas de saúde

Opção por outra disciplina

Problemas de infraestrutura nos polos

11 – Educandos11 – Educandos

11.1 – Educandos e gênero

Distribuição percentual dos educandos dos cursos EAD da instituição, em 2012, segundo o sexo

Sexo

Tipos de cursos

Autorizados/Reconhecidos Livres

Não corporativos

Corporativos Não corporativos CorporativosCursos EAD 
completos

Disciplinas 
EAD

Masculino 44,61% 49,35% 53,89% 44,86% 59,09%

Feminino 55,39% 50,65% 46,11% 55,14% 40,91%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Informação não disponível 66 73 59 88 80

Não se aplica 84 136 167 89 133

11.2 – Educandos e faixa etária

Perfil etário dos educandos dos cursos EAD da instituição, em 2012, segundo o nível/tipo de curso

Cursos Nível

Idade média dos educandos

Menor de 18 
anos

Entre 18 e 30 
anos

Entre 31 e 40 
anos

Maior de 40 
anos

Autorizados/ 
reconhecidos

Não 
corporativos

Ensino fundamental 5 4 5 0

Ensino médio 1 16 4 0

Ensino profissionalizante 0 20 12 3

Superior – graduação 0 27 23 1

Superior – pós-graduação 0 7 24 5

Disciplina(s) obrigatória(s) em 
qualquer nível

0 8 2 0

Corporativos

Ensino fundamental 0 1 0 0

Ensino médio 0 1 1 0

Ensino profissionalizante 0 3 2 0

Superior – graduação 0 3 7 0

Superior – pós-graduação 0 3 11 3

Disciplina(s) obrigatória(s) em 
qualquer nível

0 2 2 1

Livres
Não corporativos 2 40 25 1

Corporativos 1 10 25 4

Informação não disponível 77

(conclusão)
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11.3 – Educandos e nível e tipo de curso

Perfil ocupacional dos educandos dos cursos EAD da instituição, em 2012, segundo o nível/tipo de curso

Cursos Nível

Percentagem de educandos (%) quanto à sua situação ocupacional

Somente 
estuda

Estuda e 
trabalha

Estuda e está 
desempregado

Total %
Não se 
aplica

Informação 
não 

disponível

Autorizados/ 
reconhecidos

Não 
Corporativo

Ensino 
fundamental

26,93% 50,93% 17,50% 100% 132 89

Ensino médio 15,25% 65,60% 13,50% 100% 129 86

Ensino 
profissionalizante

11,04% 72,50% 12,50% 100% 116 95

Superior – 
graduação

12,73% 75,83% 8,27% 100% 100 105

Superior –  
pós-graduação

9,18% 84,53% 6,29% 100% 113 105

Disciplina(s) 
obrigatória(s) em 
qualquer nível

28,33% 68,33% 3,33% 100% 131 101

Corporativo

Ensino 
fundamental

0,00% 100,00% 0,00% 100% 144 89

Ensino médio 0,00% 100,00% 0,00% 100% 145 88

Ensino 
profissionalizante

10,00% 83,33% 6,67% 100% 144 88

Superior – 
graduação

5,00% 94,33% 0,67% 100% 143 89

Superior –  
pós-graduação

6,83% 89,67% 3,50% 100% 136 93

Disciplina(s) 
obrigatória(s) em 
qualquer nível

0,00% 100,00% 0,00% 100% 142 91

Livres
Não corporativos 12,30% 74,79% 12,91% 100% 76 112

Corporativos 6,31% 89,69% 4,00% 100% 105 101

12 – Aspectos gerais sobre a 12 – Aspectos gerais sobre a EADEAD na instituição na instituição

12.1 – Obstáculos em 2012

Obstáculos enfrentados pela instituição nos cursos EAD segundo o tipo de curso, em 2012

Obstáculos

Tipos de cursos

Autorizados/reconhecidos Livres

Não corporativos

Corporativos
Não 

corporativos
CorporativosCursos EAD 

completos
Disciplinas 

EAD

Resistência dos educadores à modalidade 
EAD

41 19 2 31 12

Resistência dos educandos à modalidade 
EAD

28 21 3 31 20

Custos de produção dos cursos 40 17 3 36 18

(continua)
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Suporte de TI para docentes 29 9 2 12 9

Suporte pedagógico e de TI para 
estudantes

31 13 1 24 10

Acordos sindicais que definem cargas 
horárias de trabalho docente

12 5 1 2 3

Desafios organizacionais de uma instituição 
presencial que passa a oferecer EAD

54 23 5 31 19

Evasão de educandos 64 11 3 51 23

Avaliação dos cursos 13 4 2 14 7

Demanda de educandos interessados nos 
cursos

27 4 0 20 9

Integração das NTICs aos cursos 16 10 4 10 11

Adequação dos cursos para educandos 
com necessidades educacionais especiais 
(para atender à legislação vigente)

28 14 2 19 10

Obtenção de lucros com os cursos 16 6 2 19 8

Outros 8 2 4 5 7

Informação não disponível 61 78 85 67 77

Outros (12.1)

Desinteresse do docente.

Em 2012, o NEAD ainda estava em fase de estruturação.

Falta de estrutura nos polos, atraso no repasse dos recursos, falta de pessoal para administrar o curso no campus ofertante.

Falta de profissional de TI inserido na equipe de EAD e falta de política para atuação de empregados tutores.

Infraestrutura dos CVTs onde foram oferecidas as turmas do projeto em EJA.

Legislação inadequada.

Liberação de tutores para cursos por parte das chefias.

Longo tempo para aquisição/produção de um curso de EAD.

Obstáculos à gestão mais simples dos recursos financeiros.

Maior conveniência referente aos cursos presenciais (rentabilidade e facilidade na execução).

Restrição do MEC.

Velocidade da internet.

(conclusão)
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12.2 – Recursos educacionais utilizados nos cursos

Perfil dos recursos educacionais usados em cada tipo de curso oferecido

Recursos educacionais utilizados nos cursos

Tipos de cursos

Autorizados/Reconhecidos Livres

Não corporativos

Corporativos
Não 

corporativos
CorporativosCursos 

EAD 
completos

Disciplinas 
EAD

Livros e materiais impressos produzidos para o 
curso

117 37 4 50 26

Livros eletrônicos (tablets) 22 9 2 18 15

Hipertextos 81 38 10 60 34

Multimídias em CDBs e dados 69 24 5 34 19

Teleaulas (aulas expositivas previamente gravadas) 61 27 3 32 19

Programas de áudio pré-gravados (incluindo 
podcasts)

40 17 3 28 15

Vídeos curtos (menos de 10 minutos) 93 39 10 69 47

Vídeos longos (mais de 10 minutos) 55 19 5 31 14

Whiteboard (lousa eletrônica) 28 10 2 18 11

Animação 63 34 9 65 41

Simulações 51 20 6 36 29

Jogos 45 22 6 46 24

Estudo de casos 82 35 11 63 38

Discussões em pequenos grupos 84 40 7 55 30

Solução de problemas como forma de 
aprendizagem

73 36 7 52 33

Objetos de aprendizagem livres 62 30 9 52 29

Objetos de aprendizagem licenciados 29 15 4 14 6

Saiba mais 44 25 7 43 31

Redes sociais (Orkut©, Facebook©, LinkedIn© etc.) 51 17 3 37 20

Blog 30 15 2 25 9

Microblogs (Twitter©) 8 9 2 13 9

Dispositivos móveis de aprendizagem (celulares, 3G 
etc.)

15 10 4 18 15

Fórum 122 54 10 79 47

E-mail 109 52 11 84 46

Lista de discussão 57 24 6 31 22

Chat 102 40 9 61 35

MSN 15 8 2 8 4

(continua)
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Perfil dos recursos educacionais usados em cada tipo de curso oferecido

Recursos educacionais utilizados nos cursos

Tipos de cursos

Autorizados/Reconhecidos Livres

Não corporativos

Corporativos
Não 

corporativos
CorporativosCursos 

EAD 
completos

Disciplinas 
EAD

LMS (software de gestão e aprendizagem) 60 38 9 59 41

Metaverso (Second Life®, por ex.) 4 5 3 3 4

Avaliações a distância (banco de questões) 87 45 11 70 43

Avaliações presenciais (banco de questões) 106 52 8 36 12

Tutoria remota por computador 92 45 8 68 41

Vídeo conferência em tempo real 36 16 4 17 9

Webconferência 54 21 6 23 17

Atendimento virtual a educandos 99 48 10 65 36

Flipbook, aulas ao vivo (webtv) 13 7 1 8 5

Ambiente para produção colaborativa de textos 36 21 4 22 19

Realidade aumentada 3 2 0 4 1

Comunidade de prática 12 7 3 14 15

Outros 10 3 1 7 2

Informação não disponível 34 52 65 43 55

Outros (12.2)Outros (12.2)

Atendimento pelo telefone

Audioaulas

Aula presencial

Aulas presenciais ao vivo nos polos

Biblioteca virtual

Midiateca, cafezinho (local social), textos (pdf); documentos da turma

Tarefas dissertativas, objetivas, estudos complementares

Teleaula

Tutoria presencial

(conclusão)
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12.3 – Evolução dos investimentos em EAD (2011-2012)

Evolução dos investimentos realizados pelas instituições em EAD no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013, em relação 
ao ano anterior

Tipos de cursos
Evolução dos investimentos no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013, em relação ao período 

anterior

Autorizados/
reconhecidos

Não corporativos

Aumentou < 10% 12

Aumentou 20% – 30% 30

Aumentou 40% – 50% 13

Aumentou 60% – 70% 7

Aumentou 70% – 80% 1

Aumentou 90% – 100% 2

Aumentou > 100% 3

Informação não disponível 21

Diminuiu < 10% 2

Diminuiu 20% – 30% 0

Diminuiu 40% – 50% 0

Diminuiu 60% – 70% 0

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 0

Diminuiu > 100% 1

Informação não disponível 0

Manteve-se o mesmo 22

Não se aplica 81

Corporativos

Aumentou < 10% 2

Aumentou 20% – 30% 5

Aumentou 40% – 50% 4

Aumentou 60% – 70% 1

Aumentou 70% – 80% 0

Aumentou 90% – 100% 0

Aumentou > 100% 0

Informação não disponível 2

Diminuiu < 10% 0

Diminuiu 20% – 30% 0

Diminuiu 40% – 50% 0

Diminuiu 60% – 70% 0

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 0

Diminuiu > 100% 1

Informação não disponível 1

Manteve-se o mesmo 9

Não se aplica 170

(continua)
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Evolução dos investimentos realizados pelas instituições em EAD no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013, em relação 
ao ano anterior

Tipos de cursos
Evolução dos investimentos no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013, em relação ao período 

anterior

Livres

Não corporativos

Aumentou < 10% 15

Aumentou 20% – 30% 27

Aumentou 40% – 50% 8

Aumentou 60% – 70% 6

Aumentou 70% – 80% 4

Aumentou 90% – 100% 1

Aumentou > 100% 3

Aumentou Informação não disponível 11

Diminuiu < 10% 1

Diminuiu 20% – 30% 2

Diminuiu 40% – 50% 0

Diminuiu 60% – 70% 0

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 0

Diminuiu > 100% 0

Informação não disponível 1

Manteve-se o mesmo 28

Não se aplica 87

Corporativos

Aumentou < 10% 4

Aumentou 20% – 30% 15

Aumentou 40% – 50% 8

Aumentou 60% – 70% 2

Aumentou 70% – 80% 0

Aumentou 90% – 100% 0

Aumentou > 100% 1

Aumentou Informação não disponível 3

Diminuiu < 10% 0

Diminuiu 20% – 30% 3

Diminuiu 40% – 50% 0

Diminuiu 60% – 70% 0

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 0

Diminuiu > 100% 0

Informação não disponível 1

Manteve-se o mesmo 18

Não se aplica  139

Informação não disponível: 39

(conclusão)
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12.4 – Investimento: área de maior relevância em 201212.4 – Investimento: área de maior relevância em 2012

Área de maior relevância de investimento das instituições em EAD, em 2012, segundo o tipo de curso

Áreas de investimentos

Tipos de cursos

Autorizados/Reconhecidos Livres

Não corporativos

Corporativos
Não 

corporativos
CorporativosCursos EAD 

completos
Disciplinas 

EAD

Contratação de pessoal 20 11 4 13 6

Capacitação de pessoal 21 10 2 18 11

Tecnologia e inovação 16 9 4 14 9

Vendas e marketing 3 1 0 7 3

Produção de novos cursos/módulos 
ou conteúdos 29 19 5 28 19

Logística e infraestrutura 17 0 1 6 1

Outras 1 1 0 4 2

Não se aplica 76 113 140 81 109

Informação não disponível 50 69 77 62 73

Outros (12.4)

Cursos de especialização

Gestão

Novas tecnologias

Pagamento de tutoria

Sob demanda



167

12.5 – Investimentos: evolução para 2013

Caracterização da evolução dos investimentos em cursos EAD da instituição prevista para o período de janeiro de 2013 a janeiro 
de 2014, em relação a 2012

Tipos de cursos Evolução dos investimentos entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014, em relação a 2012

Autorizados/Reconhecidos

Não 
corporativos

Aumentou < 10% 15

Aumentou 20% – 30% 31

Aumentou 40% – 50% 21

Aumentou 60% – 70% 5

Aumentou 70% – 80% 4

Aumentou 90% – 100% 4

Aumentou > 100% 5

Informação não disponível 21

Diminuiu < 10% 0

Diminuiu 20% – 30% 0

Diminuiu 40% – 50% 0

Diminuiu 60% – 70% 0

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 0

Diminuiu > 100% 0

Informação não disponível 0

Manteve-se o mesmo 20

Não se aplica 65

Corporativos

Aumentou < 10% 6

Aumentou 20% – 30% 7

Aumentou 40% – 50% 3

Aumentou 60% – 70% 0

Aumentou 70% – 80% 0

Aumentou 90% – 100% 0

Aumentou > 100% 0

Informação não disponível 4

Diminuiu < 10% 0

Diminuiu 20% – 30% 0

Diminuiu 40% – 50% 0

Diminuiu 60% – 70% 0

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 0

Diminuiu > 100% 0

Informação não disponível 0

Manteve-se o mesmo 10

Não se aplica 160

(continua)
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Caracterização da evolução dos investimentos em cursos EAD da instituição prevista para o período de janeiro de 2013 a janeiro 
de 2014, em relação a 2012

Tipos de cursos Evolução dos investimentos entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014, em relação a 2012

Livres

Não 
corporativos

Aumentou < 10% 14

Aumentou 20% – 30% 33

Aumentou 40% – 50% 12

Aumentou 60% – 70% 2

Aumentou 70% – 80% 2

Aumentou 90% – 100% 1

Aumentou > 100% 3

Informação não disponível 17

Diminuiu < 10% 0

Diminuiu 20% – 30% 0

Diminuiu 40% – 50% 0

Diminuiu 60% – 70% 1

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 0

Diminuiu > 100% 0

Informação não disponível 0

Manteve-se o mesmo 20

Não se aplica 86

Corporativos

Aumentou < 10% 5

Aumentou 20% – 30% 18

Aumentou 40% – 50% 11

Aumentou 60% – 70% 3

Aumentou 70% – 80% 0

Aumentou 90% – 100% 2

Aumentou > 100% 1

Informação não disponível 7

Diminuiu < 10% 1

Diminuiu 20% – 30% 0

Diminuiu 40% – 50% 0

Diminuiu 60% – 70% 0

Diminuiu 70% – 80% 0

Diminuiu 90% – 100% 0

Diminuiu > 100% 0

Informação não disponível 0

Manteve-se o mesmo 13

Não se aplica
 

130

Informação não disponível: 43

(conclusão)
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12.6 – Investimento – área de maior relevância prevista para 2013

Área de maior relevância prevista para receber investimentos institucionais em EAD em 2013, segundo o tipo de curso

Áreas de investimentos

Tipos de cursos

Autorizados/Reconhecidos Livres

Não corporativos

Corporativos
Não 

corporativos
CorporativosCursos EAD 

completos
Disciplinas 

EAD

Contratação de pessoal 19 10 5 9 8

Capacitação de pessoal 15 9 7 13 8

Tecnologia e inovação 26 17 3 18 12

Vendas e marketing 10 1 3 15 7

Produção de novos cursos/módulos ou 
conteúdos

32 19 5 29 17

Logística e infraestrutura 16 1 2 4 6

Outras 0 1 0 3 1

Não se aplica 65 104 131 79 100

Informação não disponível 49 70 76 62 73

Outras (12.6)

Demandas do mercado

Dependência

Divulgação

Novas tecnologias

12.7 – Lucratividade em 2012

Caracterização da lucratividade dos cursos EAD das instituições, em 2012

Ganho em relação ao ano anterior < 10% 12

Ganho em relação ao ano anterior 20% – 30% 30

Ganho em relação ao ano anterior 40% – 50% 13

Ganho em relação ao ano anterior 60% – 70% 0

Ganho em relação ao ano anterior 70% – 80% 0

Ganho em relação ao ano anterior 90% – 100% 2

Ganho em relação ao ano anterior > 100% 5

Perda em relação ao ano anterior < 10% 3

Perda em relação ao ano anterior 20% – 30% 2

Perda em relação ao ano anterior 40% – 50% 1

Perda em relação ao ano anterior 60% – 70% 0

Perda em relação ao ano anterior 70% – 80% 0

Perda em relação ao ano anterior 90% – 100% 0

Perda em relação ao ano anterior > 100% 0

Mesma do ano anterior 20

Informação não disponível 50

Não se aplica 83
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12.8 – Atendimento a pessoas com deficiência

Atendimento a educandos com deficiência nos cursos 
EAD da instituição, em 2012

Já atende a esse tipo de educando 74

Não prevê forma de atendimento a esse tipo de 
educando

43

Prevê formas de atender a esse tipo de educando 48

Informação não disponível 69

Outros (12.8)

Já atende

Acessibilidade e DOSVOX, material adaptado, meios eletrônicos, plugins para acessibilidade de pessoas com baixa visão; leitor de telas.

Acesso a portadores de necessidades especiais e software para leitura de pessoas portadoras de deficiência visual.

Acompanhamento de profissional de Libras e vídeos com legendas.

Adaptação de material para o braile; tradução simultânea das aulas para Libras; apoio psicopedagógico; produção de material com fontes 
aumentadas.

Adaptação de textos e materiais didáticos impressos.

Adaptação do conteúdo em áudio e braile e auxílio de intérprete de Libras.

Adaptação do material didático e melhorias na infraestrutura dos polos de apoio presencial.

Adaptação e adequação do ambiente virtual de aprendizagem e dos materiais de apoio e atividades.

Adaptações para deficientes físicos (acessibilidade no prédio).

Audioaulas, intérprete Libras.

Avaliação oral presencial no polo, disponibilidade de versão em áudio para os vídeos e teletransmissões, versão em Libras das aulas 
teletransmitidas, entre outros meios, dependendo da deficiência.

Cursos com texto e áudio, legenda, descrição de imagens.

Cursos em Flash® gradativamente sendo migrados para HTML, acessível a leitores de tela.

Cursos em Libras.

Auxílio de intérprete para pessoas com deficiência auditiva.

Deficiência visual (fornecimento de material didático/provas com letra maior; material para leitura em DOSVOX; aplicação de prova com ledor 
ou material em braile ou em leitura em DOSVOX); deficiência auditiva (intérprete de Libras).

Disponibilização de intérprete de Libras para deficientes auditivos. Provas em braile.

Estrutura diferenciada para a realização das provas presenciais.

HTML, locução etc.

Implementação de acessibilidade e preparação dos professores/tutores.

Infraestrutura adequada, cadeiras, computadores, salas especiais.

Infraestrutura física das unidades do SENAI para aulas presenciais.

LMS com possibilidade de leitura de tela.

Material didático adaptado, ambiente virtual de aprendizagem em fase de adaptação, polos de apoio presencial com estrutura física e 
equipamentos adaptados.

Núcleo de apoio ao discente com características para portadores de necessidades especiais que desenvolve aplicativos, avaliações, 
entrevistas e acompanhamento diferenciado.

(continua)
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Pretende atender

Alunos com deficiência auditiva com intérprete de Libras.

Laboratório acessível e banheiro com acessibilidade.

Acessibilidade com WCAG (web content accessibility guidelines – W3C)

Acessibilidade presencial e adaptações curriculares.

Acesso ao AVA por meio de aplicativos.

Acompanhamento individualizado de um professor, dependendo da deficiência.

Adaptação de infraestrutura e materiais didáticos, capacitação de docentes.

Aplicativo tradutor de Libras.

Atendimento especial e com professores especiais para o aluno.

Atendimento individual.

Áudio para deficientes físicos.

Avaliações e material pedagógico diversificados.

Capacitação de funcionários específicos para o atendimento a pessoas com deficiência; aquisição de recursos tecnológicos que atendam a 
esses alunos.

Cursos acessíveis, pessoal de atendimento treinado.

Cursos com recursos de acessibilidade.

Distribuição de notebooks adaptados.

Edição de material didático em braile.

Sites adaptados para softwares de leitura de tela para os deficientes visuais, garantindo acessibilidade à plataforma on-line, recurso disponível 
no momento.

Ferramentas de acessibilidade físicas e virtuais.

Libras, audiodescrição, livros em braile, leitores de tela e legendas.

Polos aptos a atender alunos com deficiência conforme UAB.

Provas adaptadas para deficientes visuais, locais com acessos facilitados.

Segue o que determina o MEC para facilitar a acessibilidade física e intelectual.

13 – Metodologia13 – Metodologia

13.1 – Metodologia: forma de estudo

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições segundo a forma de estudo

A maioria dos cursos EAD da instituição é 
autoinstrucional (o educando estuda sozinho, 
sem apoio de educadores e sem contato com os 
demais educandos).

40

A maioria dos cursos EAD da instituição prevê a 
interação, durante sua execução, de educador e 
educando e deste com seus pares.

191

Informação não disponível. 5

(conclusão)
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13.2 – Metodologia: esquema operacional

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições segundo o esquema operacional

Por correspondência, somente com textos 8

Por correspondência com textos e programas de 
vídeo

13

Por correspondência com textos, vídeos e kits de 
montagem

5

Por internet (on-line) 192

Por televisão com aulas gravadas 14

Por teleconferência com aulas ao vivo 26

Blended ou semipresencial (parte a distância e 
parte presencial)

102

Por teleconferência com aulas ao vivo 17

Combinação de: correspondência com internet 8

Combinação de: correspondência com televisão 0

Combinação de: correspondência com 
teleconferência

0

Combinação de: internet com televisão 4

Combinação de: internet com teleconferência 10

Outras combinações

12

Internet e presencial

Internet, atividades presenciais, videoconferência, 
webconferência, relação direta entre alunos/
tutores/professores

Internet com videoaula, videoconferência, material 
didático impresso e encontros presenciais

Livro-texto, ambiente virtual de aprendizagem, 
telefone (0800), sistematização final presencial

Material didático impresso da disciplina EAD 
entregue no início da capacitação presencial ao 
qual ela está atrelada

Material impresso e e-mail

Material impresso e internet

Material impresso enviado ao aluno + encontros 
presenciais e preceptoria nos polos + tutoria e 
atividades ambiente virtual de aprendizagem

Plataforma Moodle

Videoconferência

Informação não disponível 2

13.3 – Metodologia: formas de matrícula

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto à matrícula dos educandos

Os educandos podem se matricular a qualquer 
tempo e não dependem de formação de turmas 
para iniciar um curso.

71

Os educandos devem se inscrever e aguardar 
a formação de turmas: com no máximo 20 
educandos.

15

Os educandos devem se inscrever e aguardar 
a formação de turmas: com no máximo 30 
educandos.

58

Os educandos devem se inscrever e aguardar 
a formação de turmas: com no máximo 100 
educandos.

39

Os educandos devem se inscrever e aguardar a 
formação de turmas: com mais de 100 educandos.

9

Informação não disponível. 42

13.4 – Metodologia: periodicidade de oferta

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto à sua oferta ao público interessado

A maioria dos cursos é realizada com uma turma 
por semestre.

56

A maioria dos cursos é realizada com mais de uma 
turma por semestre: duas turmas.

35

A maioria dos cursos é realizada com mais de uma 
turma por semestre: três turmas.

7

A maioria dos cursos é realizada com mais de uma 
turma por semestre: mais de três turmas.

90

Informação não disponível. 48

13.5 – Metodologia: elaboração do curso

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto à sua elaboração

O especialista responsável pelo conteúdo é quem 
elabora o curso.

17

Uma equipe de EAD da instituição é a responsável 
pela elaboração do curso.

36

A equipe de EAD e o especialista responsável pelo 
conteúdo elaboram o curso em parceria.

150

Os cursos da instituição são elaborados por 
terceiros de forma terceirizada.

20

Informação não disponível. 13
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13.6 – Metodologia: validação dos cursos

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto à sua validação: em geral, antes de um 

curso EAD ser lançado ao público, ele

é testado, sendo realizado como curso piloto. 118

não é testado, sendo realizado diretamente junto 
ao público interessado.

27

Informação não disponível. 27

13.7 – Metodologia: duração dos cursos

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto à sua duração

A definição da duração de um curso EAD se baseia 
na duração dos cursos presenciais.

84

A definição da duração de um curso EAD 
considera as horas necessárias ao estudo dos 
materiais previstos.

54

A definição da duração de um curso EAD considera 
as horas necessárias ao estudo e à previsão de 
possíveis dificuldades no cumprimento das tarefas.

76

A definição da duração de um curso EAD considera 
as horas necessárias ao estudo sem considerar os 
fins de semana.

7

Informação não disponível. 14

13.8 – Metodologia: interface de navegação

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto à interface de navegação

Padronizada para todos os cursos por meio do uso 
de templates, que facilitam sua produção.

53

Variada, sendo que para cada curso são criados 
novos padrões.

30

Parte dela é padronizada e parte varia conforme o 
conteúdo do curso.

88

Padronizada obedecendo às restrições técnicas 
dos softwares utilizados, como o LMS.

46

Informação não disponível. 19

13.9 – Metodologia: pressupostos de aprendizagem

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto aos pressupostos de aprendizagem: 

a aprendizagem do educando resulta

da aquisição de informações transmitidas, de 
exercícios práticos e da memorização com reforços 
e repetição.

20

de processo de procura, seleção, processamento, 
organização e memorização da informação 
apresentada.

28

de processo que envolve a reorganização do 
conteúdo pela atividade mental do educando, por 
meio de suas capacidades cognitivas básicas, seus 
conhecimentos prévios, seus diferentes estilos e 
suas estratégias, suas motivações, suas metas e 
seus interesses.

170

Informação não disponível. 17

13.10 – Metodologia: arquitetura pedagógica dos 
cursos

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas instituições 
quanto à sua arquitetura pedagógica

Nos cursos, há uma metáfora que transporta o 
educando para uma realidade simulada na qual são 
desenvolvidos os conteúdos do curso.

48

Os cursos focam a teoria; a prática é realizada 
presencialmente.

30

Os exercícios ou atividades estão presentes em todo 
curso como recursos de aplicação da teoria.

196

Os cursos não possuem exercícios ou atividades, 
apenas questões de avaliação da aprendizagem.

12

Informação não disponível. 0

13.11 – Metodologia: estrutura do conteúdo

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto à estrutura do conteúdo: modelo 

de organização do conteúdo dos cursos

Linear ou sequencial 90

Hierárquico 3

Hipertextual 12

Misto 124

Informação não disponível 7
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13.12 Metodologia: natureza do conteúdo

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto à natureza do conteúdo: a maioria 

dos cursos EAD de sua instituição apresenta

exatamente o mesmo formato e conteúdo 
abordados nos cursos presenciais.

7

parte do conteúdo tem o mesmo formato daquele 
apresentado nos cursos presenciais.

50

conteúdos que foram totalmente reformulados para 
serem ofertados a distância.

75

conteúdos que foram pensados originalmente para 
serem ofertados a distância.

95

Informação não disponível. 9

13.13 – Metodologia: organização do conteúdo

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto à organização do conteúdo

Por competências 56

Por objetivos 36

Por ementas de conteúdo 106

Por currículo de cursos presenciais 18

Informação não disponível 16

Outros 4

Outro (13.13)

Competência, habilidades, ementas e bases tecnológicas

Competências e objetivos

Estrutura modular integrada

Matriz curricular autorizada

13.14 Metodologia: definição dos conteúdos

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto à decisão sobre o conteúdo a ser 

abordado: a definição dos conteúdos a serem abordados 
nos cursos depende

de necessidades detectadas junto aos públicos 
interno e externo.

128

de pesquisa de demanda de mercado. 73

dos profissionais disponíveis para sua elaboração. 47

de atendimento a políticas específicas 
da instituição.

93

Informação não disponível. 32

13.15 – Metodologia: mediação – papel educacional

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições segundo a mediação educacional: o papel 
da mediação educacional (professor, tutor, facilitador, 

mediador, suporte etc.) é

responder às questões dos educandos em todas 
as suas necessidades (conteúdo, dificuldades de 
acesso, problemas administrativos etc.).

179

atender aos educandos e preparar recursos 
didáticos para superar dificuldades específicas 
com o conteúdo do curso.

116

atender aos educandos e estimulá-los para que 
não desistam do curso.

114

Informação não disponível. 9

13.16 – Metodologia: mediação –  papel docente 
em chats e fóruns

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas instituições 
quanto ao papel do docente em chats e fóruns: o papel 

específico do docente nas atividades que envolvem fórum 
ou chat é

participar do fórum comentando as atividades dos 
educandos.

153

fazer uma síntese de cada um dos fóruns. 70
realizar chats para resolver dúvidas. 100
realizar aulas para todos os educandos por meio de 
chats.

29

acompanhar o desempenho do facilitador na 
condução do fórum e chats.

80

Não são usados fóruns e chats nos cursos a 
distância.

19

Informação não disponível. 26

13.17 – Metodologia: mediação – papel 
do mediador em chats e fóruns

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto ao papel do tutor/mediador em chats e 
fóruns: o papel específico do tutor/mediador nas atividades 

que envolvem fórum ou chat é

participar do fórum, comentando as atividades dos 
educandos.

158

fazer uma síntese de cada um dos fóruns. 64

realizar chats para resolver dúvidas. 94

realizar aulas para todos os educandos por meio 
de chats.

19

acompanhar o desempenho do facilitador na 
condução dos fóruns e chats.

65

(continua)
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Não há participação de tutor/mediador nos chats 
e fóruns.

10

Não são usados fóruns e chats nos cursos a 
distância.

20

Informação não disponível. 22

13.18 – Metodologia: exigência para acesso 
ao conteúdo

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas instituições 
quanto ao acesso do educando ao conteúdo: o aluno

tem acesso ao conteúdo total do curso ou da 
disciplina do curso do primeiro até o último dia.

87

somente acessa as unidades/disciplinas em 
sequência determinada, mediante aprovação em 
cada uma delas.

30

somente acessa as unidades/disciplinas em 
sequência determinada, em datas previamente 
determinadas pela agenda do curso.

84

acessa cada uma das unidades/disciplinas 
mediante a liberação realizada pelo docente.

24

acessa as unidades/disciplinas mediante os 
pagamentos realizados.

1

Informação não disponível. 9

13.19 – Metodologia: formas de participação 
do educando

Caracterização dos cursos EAD das instituições quanto à 
participação do educando: na maioria dos cursos, o estudante

lê os textos e responde questões. 26

estuda casos e situações problemas em que há 
aplicação do conteúdo.

22

elabora projetos que, para serem desenvolvidos, 
dependem do auxílio da tutoria.

4

tem acesso à informação de diversas formas (textos, 
animações etc.) e apresenta o resultado da sua 
aprendizagem respondendo questões.

170

Informação não disponível. 13

13.20 – Metodologia: tipo de atividades 
do educando

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto às atividades do educando

Individuais 108

Individuais e em grupo 122

Grupo 0

Informação não disponível 5

13.21 – Metodologia: meios de comunicação 
educando/educador

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto à interação do educando com o(s) 

educador(es)

Fórum 188

Chat 143

Skype™ 10

Telefone 71

E-mail 194

Blog 12

Microblog (Twitter©) 0

Carta 5

Fax 2

TV, em transmissão de aulas ao vivo (tempo real) 15

Celular com mensagem de texto 5

Não há interação com educadores 9

Informação não disponível 11

13.22 – Metodologia: meios de comunicação 
educando/educando

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto à interação do educando com os 

demais educandos

Fórum 181

Chat 146

Skype™ 9

Telefone 42

E-mail 190

Blog 12

Microblog (Twitter©) 3

Carta 5

Fax 0

Tv, em transmissão de aulas ao vivo (tempo real) 8

Celular com mensagem de texto 13

Não há interação com outros educandos 20

Informação não disponível 12

(conclusão)
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13.23 – Metodologia: papel da avaliação 
da  aprendizagem

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto ao papel da avaliação da 

aprendizagem: a avaliação da aprendizagem nos cursos se 
assemelha a uma

balança de dois pratos: serve para comparar 
o desempenho do educando com critérios 
preestabelecidos, tendo em vista melhorar 
sua aprendizagem.

167

peneira: faz a triagem daqueles que serão 
aprovados e reprovados no curso.

39

Não é feita avaliação da aprendizagem nos cursos. 8

Informação não disponível. 21

13.24 – Metodologia: aspectos gerais de avaliação 
da aprendizagem

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto à avaliação da aprendizagem

A avaliação é prevista para ser realizada 
presencialmente no final do curso/disciplina e 
aprova ou reprova o educando.

96

A avaliação do educando é prevista para ser 
realizada a distância e aprova ou reprova o 
estudante.

61

A avaliação do educando é prevista para ser 
realizada em todas as unidades/disciplinas do curso.

131

A reprovação do educando na avaliação final o 
encaminha para recuperação.

74

A reprovação do educando na avaliação o faz 
refazer o curso/disciplina/unidade.

59

Não há avaliação final; o educando somente é 
avaliado nas unidades/módulos/disciplinas do curso.

11

O educando realiza sua autoavaliação durante todas 
as unidades/módulos/disciplinas do curso.

41

Informação não disponível. 14

13.25 – Metodologia: formas de aprendizagem

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto ao tipo de avaliação da aprendizagem, 

que é realizada

on-line, com questões objetivas (alternativa/certo-
errado/correspondência etc.) corrigidas pelo 
sistema.

110

on-line, por meio de questões abertas corrigidas por 
um(a) educador(a).

61

on-line, com questões objetivas corrigidas pelo 
sistema e com questões dissertativas (abertas) 
corrigidas por um(a) educador(a).

91

presencialmente, com questões objetivas corrigidas 
por um(a) educador(a).

107

presencialmente, com questões dissertativas 
(abertas) corrigidas por um(a) educador(a).

104

a distância, com entrega de relatórios de uma 
atividade prática corrigida por um(a) educador(a).

61

a distância, por meio de entrega de trabalho de 
pesquisa realizado a distância e corrigido por um(a) 
educador(a).

78

a distância, por meio de portfólio que é avaliado por 
um(a) educador(a).

28

Informação não disponível. 14

Outros. 23

Outros (13.25)

A avaliação é feita pela participação nos fóruns.

Apresentação presencial de estudos individuais.

Apresentação presencial de TCC.

Atividade on-line objetiva semanal.

Dinâmica de grupo, apresentações de trabalho.

Fórum.

Frequência presencial e virtual.

Geralmente não há avaliação.

On-line, entrega de trabalhos e avaliações presenciais.

Parte on-line e parte presencial.

Por meio de atividades práticas (educação física).

Presencial com uso de sistema on-line.

Presencial objetiva corrigida pelo sistema.

Presencialmente, via cartões de resposta.

Projeto de intervenção.

Presencialmente com seminário e portfólio.

Seminários.

Seminários presenciais.

Seminários presenciais; aplicação de softwares.

(continua)

(conclusão)
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13.26 – Metodologia: certificação

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas instituições 
quanto à certificação do educando: a certificação do 

educando num curso depende

do número de acessos ao curso, da participação 
nas atividades de fórum e acerto de 70% na 
avaliação final.

38

do número de acessos ao curso, da participação 
nas atividades de fórum e acerto de 50% na 
avaliação final.

8

de obtenção de 70% de acertos na avaliação final. 57

de obtenção de 50% de acertos na avaliação final. 11

do número de acessos e aprovação em todas 
as unidades do curso com 70% nas atividades 
propostas.

44

do número de acessos e aprovação em todas 
as unidades do curso com 50% nas atividades 
propostas.

6

de aprovação em todas as unidades do curso com 
70% nas atividades propostas.

68

de aprovação em todas as unidades do curso com 
50% nas atividades propostas.

8

de nota de trabalho final ou de pesquisa com no 
mínimo 5,0.

11

de nota de trabalho final ou de pesquisa com no 
mínimo 7,0.

45

de participação (acesso) a pelo menos 50% do 
curso.

4

de participação (acesso) a pelo menos 70% do 
curso.

37

de nota do portfólio do educando entre 7,0 e 10. 10

Informação não disponível. 18

Outros. 59

Outros (13.26)

100% de acesso aos conteúdos.

51% prova presencial.

60 pontos de atividades no AVA e 40 de prova presencial.

60% de aprovação nas atividades propostas.

60% de aproveitamento nas notas e 75% de frequência sob a 
carga horária presencial.

Nota mínima de 6,0 (seis) para aprovação.

Acerto de 60% na avaliação final.

Acesso a 100% do curso e participação nas atividades de fórum.

Acesso a 90% do curso.

Acesso ao ambiente do curso, participação nas atividades e 
fóruns. No caso de cursos de especialização, aprovação nas 
disciplinas com 6,0 como nota mínima.

Aprovação em prova objetiva, obtendo 50% + 1 de acertos.

Aprovação em todas as disciplinas do curso, sendo 20% da nota 
computada por meio da participação em fóruns e 80% da nota 
computada na avaliação presencial obrigatória.

Aprovação em todas as unidades do curso com 75% das 
atividades propostas.

Teleaulas 100% assistidas.

Avaliações com 60% de aproveitamento.

Avaliações presenciais (avaliação continuada e atividade 
interdisciplinar) e atividades em grupo.

Conforme legislação, 75% da carga horaria e aprovação 
conforme regimento escolar.

Avaliação de atividades presenciais e virtuais, sendo a nota 
presencial preponderante, com nota mínima de 6,0.

Participação nas atividades no AVA, da entrega de atividades e 
acerto de 60% nas avaliações presenciais ou a distância.

Aprovação em todas as unidades do curso com 75% nas 
atividades propostas.

Nota do educando na graduação entre 6,0 e 10,0.

Obtenção de 60% da pontuação nas atividades propostas.

Obtenção de 60% de acertos na avaliação final.

Obtenção de 60% de acertos na avaliação final de cada disciplina 
do curso.

Obtenção de 60% de aproveitamento total do curso, incluindo 
provas, avaliações a distância, participação em fóruns, entrega 
de tarefas e atividades presenciais.

Obtenção de no mínimo 70% na nota final do curso (a 
distribuição dos pesos é feita por módulo).

Participação (acesso) em pelo menos 85% do curso.
(continua)
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Modalidade do curso. Em disciplinas semipresenciais, as regras 
são as mesmas para toda graduação, obviamente. Para os 
cursos de extensão, devem ser cumpridas 75% das atividades de 
cada módulo.

Projeto pedagógico do curso.

Número de acessos e aprovação em todas as unidades do curso, 
com 50% nas atividades propostas e mais 50% na avaliação final.

Número de acessos, da participação nas atividades de fóruns, da 
participação nas atividades propostas em todas as unidades do 
curso, do alcance de média global mínima de 60%.

Aprovação em todas as unidades do curso com 60% nas 
atividades propostas.

Frequência de 75% e aproveitamento igual ou superior a 6,0.

Média 7,0.

Média 7,0 sem avaliação final e média 6,0 após avaliação final.

Média maior ou igual a 50% nas provas presenciais e nas 
atividades no AVA.

Navegação no curso de 80 a 100%. Nos cursos de atualização 
gramatical, matemática básica e financeira, acerto de 50% na 
atividade final.

Rubrica de interatividade nos fóruns e nota da atividade individual 
e/ou coletiva (formações com certificação).

Nota 7,0 para obtenção de certificado em cursos com tutoria.

Nota do portfólio com no mínimo 5,0.

Nota final igual ou maior que 7,0.

Número de acessos ao curso, da participação nas atividades de 
fórum e acerto de 60% no final da disciplina.

Obtenção de 60% de acertos e realização de estágio curricular 
obrigatório.

Participação do aluno nas atividades a distância (fórum, chat, quiz, 
tarefas, wiki) e atividades presenciais (avaliação escrita, trabalhos, 
seminários etc., preponderando as presenciais em 60%).

Participação e atividades avaliativas com, no mínimo, 70% do 
total de curso.

Participação nas atividades didáticas e elaboração do projeto de 
intervenção.

Participação nas sessões presenciais e mínimo de 80% na 
avaliação final.

Presença nas dinâmicas presencias dos polos.

Prova on-line e presenciais.

Realização de 75% das atividades do ambiente virtual de 
aprendizagem e alcance da nota mínima de 6,0 em todas as 
disciplinas do curso.

Realização de estágio e apresentação de trabalho final.

Realizar todas as atividades obrigatórias e a pesquisa 
de satisfação.

Trabalhos feitos a distância (40%) e prova presencial (60%). A 
aprovação requer 60% dos pontos.

13.27 – Metodologia: objetivo da avaliação do curso

Caracterização dos cursos EAD oferecidos pelas 
instituições quanto ao uso da avaliação do curso: 

a avaliação do curso feita pelos educandos é usada para

demitir profissionais de mediação educacional 
(professores, tutores, mediadores, monitores etc.).

6

aumentar ou diminuir os horários de plantões de 
mediação educacional.

22

reformular ou aperfeiçoar o curso. 193

orientar a elaboração de novos cursos. 119

verificar a satisfação do cliente. 123

Não é realizada a avaliação de curso. 10

Informação não disponível. 21

(conclusão)(continuação)
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13.28 – Metodologia: pontos fortes e fracos dos cursos EAD

Pontos fortes e fracos apontados pelos educandos na avaliação do curso

Pontos fortes segundo a avaliação dos educandos Pontos fracos segundo a avaliação dos educandos

Acompanhamento da tutoria 124 Acompanhamento da tutoria 30

Conteúdo do curso 159 Conteúdo do curso 9

Atividades propostas no curso 62 Atividades propostas no curso 36

Recursos didáticos (textos, vídeos, animações 
entre outros)

96
Recursos didáticos (textos, vídeos, animações 

entre outros)
29

Interação com colegas 20 Interação com colegas 97

Avaliação 17 Avaliação 41

Participação em fórum 19 Participação em fórum 71

Participação em chat 8 Participação em chat 102

AVA 65 AVA 43

Informação não disponível 44 Informação não disponível 71

Outros 3 Outros 34

Outros pontos fortes (13.28)

Acompanhamento do professor/tutor.

Prestígio da instituição.

Videoconferência.

Outros pontos fracos (13.28)

Banda de acesso.

Acesso à internet.

Acompanhamento da tutoria no polo.

Atendimento do coordenador de curso no polo.

Carga horária.

Dificuldade no conteúdo dos cursos.

Dificuldades técnicas e Wikis.

Disponibilidade de horário deles mesmos.

Diversidade de mídias complementares para alguns tipos de 
cursos.

Duração dos cursos.

Evasão.

Exigência de flexibilidade do tutor e de disponibilidade de mais 
bolsas de estudo.

Falta de estrutura dos polos presenciais.

Falta de material impresso.

Falta de tempo dos educandos.

Horário de realização do curso.

Horário dos encontros presenciais.

Incapacidade de administração do tempo.

Infraestrutura de internet e rede.

Dificuldades de relacionamento com a coordenação dos CVTs 
que não dão suporte aos alunos.

Grade de plantões pedagógicos.

Lentidão da resposta de alguns professores.

Pouco tempo de acesso.

Navegabilidade.

Precisa de tutoria.

Tempo para os estudos.

Tempo para realização do curso.

Tempo que dedica à realização das atividades on-line.

Valores pagos.

Velocidade da internet.

13.29 Metodologia: oferta educacional

Além de oferecer cursos, sua instituição também fornece 
produtos e serviços de EAD?

Sim 42

Não 210
(continua)

(conclusão)
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Comentários gerais1

•	 A metodologia de educação a distância foi desen-
volvida pela instituição por meio da tutoria pre-
sencial, que possibilita ao estudante o ingresso 
gradativo ao processo de ensino-aprendizagem 
mediado pelas novas tecnologias educacionais. São 
entregues livros, que são a base do aprendizado, 
e videoaulas, contendo o material audiovisual do 
curso. A metodologia também disponibiliza o 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) que, por 
intermédio da internet, oferece ao aluno suporte 
acadêmico e de conteúdo (...). Uma ferramenta 
de mediação entre professores e alunos e entre 
alunos que permite o esclarecimento de dúvidas, 
acompanhamento de desempenho individual e 
atendimento acadêmico.

•	 Os dados fornecidos contemplam apenas os cursos 
oferecidos no âmbito do sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) da CAPES/MEC e que 
estão sob a responsabilidade da Secretaria Geral de 
Educação a Distância (...). No entanto, existem na 
instituição outras iniciativas em EAD, como cursos 
de atualização, especialização e aperfeiçoamento 
oferecidos pela pró-reitoria de extensão (...), por 
exemplo, o curso “Formação continuada a Distân-
cia em Conselhos Escolares: Inovação e Pesquisa a 
Serviço da Produção de Conhecimento e de Tecno-
logia, numa Perspectiva de Efetiva Cidadania” e o 

“Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de 
Educação/PRADIME”, entre muitos outros; projeto 

“Portal dos Professores” (vinculado ao programa de 
apoio aos educadores: espaço de desenvolvimento 
profissional, financiado pela PROEXT/MEC/SESU) 
que, entre outras ações, oferece cursos a distân-
cia no atendimento das necessidades formativas 
de professores de diferentes níveis e modalidades 
de ensino. A maioria desses cursos em EAD cujos 
dados não foram contemplados nas respostas ao 
questionário são também autorizados/reconheci-
dos pelo Ministério da Educação (...).

•	 Em relação ao item 1 – subitem 1.1 – tipo de for-
necimento de produtos e serviços realizado pela 

1 Foram considerados os comentários e observações que con-
tribuem para a melhor compreensão das respostas do ques-
tionário e da EAD nas instituições. Não foram consideradas as 
críticas, que serão analisadas e incorporadas, nem os elogios, 
que a equipe da ABED agradece. Foram também alteradas 
frases que pudessem identificar as instituições respondentes.

empresa em 2012, nossa empresa disponibilizou 
produtos e serviços para cursos presenciais e a dis-
tância e implantamos todos os cursos que foram 
planejados. No que diz respeito ao item 7 – subi-
tem 7.3 – Caracterização dos cursos EAD ofereci-
dos pela instituição, quanto à matricula dos edu-
candos, nossa empresa abre turmas de acordo 
com a necessidade das empresas (...) Então um 
mesmo curso pode ser realizado por várias tur-
mas em qualquer momento. Os alunos de cada 
turma fazem os cursos individualmente e, por 
isso, as turmas não possuem um número mínimo 
ou máximo de alunos. Isso também responde o 
item 7 – subitem 7.4 – Caracterização dos cursos 
EAD oferecidos pela instituição quanto à oferta 
ao público interessado.

•	 No tocante ao item 7 – subitem 7.5 – Caracterização 
dos cursos EAD oferecidos pela instituição quanto 
à sua elaboração, nossos cursos são produzidos da 
seguinte forma: a) o cliente de uma das empresas 
(...) nos solicita um curso EAD. b) a equipe de EAD 
(...) colhe o briefing e analisa qual tipo de EAD será 
desenvolvida e analisa qual fornecedor (terceiro) 
está apto a atender tal demanda. c) fazemos uma 
proposta comercial com o valor e descrição de 
toda produção do curso e apresentamos ao cliente 
solicitante. d) mediante o aceite da proposta, ini-
ciamos a produção do curso. Nesse caso, o for-
necedor (terceiro) começa o que chamamos de 
PIV – Planejamento Instrucional e Visual. e) daí 
por diante cada etapa de produção a (...) e cliente 
solicitante validamos o conteúdo com o fornece-
dor. f) o curso é publicado como piloto no LMS, 
quando está scormizado, e pronto. g) na medida 
em que é validado e aprovado, é aberto para os 
alunos que tiverem de realizar o curso. No que se 
refere ao item 1 – subitem 1.6 – Porcentagem de 
novos clientes atendidos em 2012, nossa empresa 
só produz cursos EAD para as 9 empresas do grupo 
(...), portanto, nunca temos novos clientes. Temos 
novas demandas dos mesmos clientes.

•	 Em seus 16 anos de atuação (...), desenvolveu 40 
cursos de formação nos níveis de extensão e espe-
cialização e, considerando-se que alguns foram 
aplicados mais de uma vez, totaliza 111 ofertas. Em 
2013, 15 cursos já estão na fase de planejamento, 
14 em execução ou com início previsto para o 
primeiro semestre e 6 com previsão de início no 
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segundo semestre de 2013. Dos 52.234 matricula-
dos, 3.381 encontram-se em processo de formação 
e 33.660 já estão formados. As políticas públicas, 
ligadas ao Ministério da Saúde, contempladas pelos 
cursos de formação, são: envelhecimento e saúde 
da pessoa idosa, vigilância sanitária, impactos da 
violência, biossegurança, controle e assistência à 
tuberculose, humanização da gestão e da atenção 
à saúde, educação permanente em saúde, conse-
lhos tutelares e conselhos dos direitos da criança 
e do adolescente, vigilância alimentar e nutricio-
nal, vigilância do óbito materno, infantil e fetal e 
atuação em comitês de mortalidade, entre outras. 
Desde 2008, a (...) desenvolve uma ação interse-
torial junto ao ministério da educação através 
do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
oferecendo 5 cursos: Vigilância Sanitária, Gestão 
em Saúde, Gestão de Projetos de Investimento em 
Saúde, Formação de Facilitadores da Educação 
Permanente em Saúde e Formação de Ativação 
de Processos de Mudança na Formação Superior 
de Profissionais de Saúde – dados dos produtos/
ações desenvolvidas nos últimos 8 anos (2005 a 
abril de 2013) (...).

•	 Cursos implantados: especialização, 13; aperfeiçoa-
mento, 19; atualização, 8; total, 40. Vale ressaltar 
que a maior parte desses cursos foi ofertada mais 
de uma vez, totalizando 111 ofertas.

•	 Alunos e tutores alunos matriculados – 52.234 
alunos em curso; 3.381 evadidos; 9.897 alunos 
formados; 33.660 tutores; 1.743 tutores formados. 
Destaca-se que mais de 3.000 alunos formados 
retornaram para outros cursos e mais de 300 tuto-
res formados participaram de mais de um curso.

•	 (...) é uma instituição educacional focada na oferta 
de cursos de alta qualidade. Visão da empresa: “um 
centro de serviços educacionais moderno, inova-
dor e de alta qualidade”. Missão da organização: 

“oferecer ensino de qualidade por todos os meios 
disponíveis e para o maior número de pessoas”.

•	 (...) as primeiras atividades acadêmicas inicia-
ram-se em 2003, com palestras para sensibiliza-
ção dos professores, alunos e demais interessados 
no tema e, a partir de 2005, efetivamente tiveram 
início as ações na modalidade a distância com 
um curso de aperfeiçoamento em Inclusão Edu-
cacional, em parceria (...) Posteriormente, as ações 
expandiram-se para o curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas, vinculado ao Pró-licenciatura, 
mantido pela Secretaria de Educação a Distância – 
Ministério da Educação (SEED/MEC), iniciando 
as atividades em 2006, com formação para com 
o ambiente virtual de aprendizagem – Moodle e 
formação de professores para trabalhar com a gra-
duação. Após essas parcerias, a partir de 2007 a (...), 
tendo seu núcleo de educação a distância constitu-
ído internamente desde 2005, formalizou o termo 
de cooperação entre a Universidade Aberta do 
Brasil, antes vinculada à SEED/MEC. Atualmente, 
esse programa está vinculado à UAB/CAPES. (...) 
conta, em 2011, com 10 cursos em andamento de 
nível superior, pós-graduações e aperfeiçoamento 
(dos quais 4 são de graduação, 5 de especializações 
e 1 de aperfeiçoamento), há aproximadamente 5.000 
alunos, 50 professores, 20 equipes de EAD. As 
prospecções vão a todos os níveis de ensino, no que 
tange especializações e aperfeiçoamentos, tendo 
em vista a formação docente e áreas afins a serem 
efetivados. A educação a distância não é somente 
uma “nova” proposta educacional-pedagógica, é 
também uma forma de inserção de indivíduos 
na sociedade atual, que demanda o uso de novos 
instrumentos tecnológicos.

•	 Não identificamos uma questão que explorasse 
a formação e capacitação dos funcionários que 
compõem a equipe EAD da instituição.

•	 Observações de uma instituição:
•	 Infelizmente, foi-nos disponibilizado um prazo 

muito limitado para responder ao questioná-
rio, o que pode ter causado omissões e falhas.

•	 Houve dificuldades na apresentação das respos-
tas do item 7 sem adotar posições e/ou inter-
pretações pessoais.

•	 Nas tabelas referentes aos índices de concluin-
tes (aprovados em disciplina EAD), os dados 
referentes aos cursos mais amplos não estão 
disponíveis no momento. Foi inserido no total 
da coluna correspondente o valor zero, mas o 
número de alunos aprovados não é conhecido.

•	 Observar que o número de matrículas nos 
cursos refere-se a alunos matriculados. Nas 
matrículas em disciplinas, um mesmo aluno 
pode estar matriculado em uma ou mais destas.

•	 A avaliação dos LMS e da tecnologia poderiam 
ser inseridos.
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•	 A EAD está em processo de estruturação em nova 
unidade única de capacitação da autarquia. Os 
dados expressam a junção de práticas de dois seto-
res responsáveis pela EAD, aos públicos interno e 
externo, em 2012.

•	 (...) atua na oferta de cursos preparatórios para con-
cursos públicos com foco na advocacia pública e 
prevê atuar no campo de capacitação jurídica com 
reconhecimento do MEC. (...) iniciou uma gestão 
de negócios mais madura a partir de 2011, por isso 
não possuímos dados precisos e indicadores bem 
definidos. A pesquisa nos auxiliou a identificar os 
indicadores ligados à associação e passaremos a 
monitorá-los a partir de agora.

•	 (...) foi credenciada e autorizada para ministrar 
cursos de pós-graduação a distância, em 19 de 
setembro de 2011 (...) A experiência em educação a 
distância conta com mais de 10 anos, contando-se 
o período em que sua mantenedora foi responsável 
por serviços em educação a distância, como pro-
dução de materiais didáticos impressos e digitais, 
videoaulas, capacitação de tutores etc. O número 
de concluintes considerado refere-se até janeiro de 
2013. Tal observação justifica-se, pois os estudantes 
podem concluir o curso no período de 8 a 18 meses.

•	 (...) Oferece somente cursos livres de línguas, Infor-
mática e cursos pré-vestibulares, além de ser man-
tenedora dos 15 polos de apoio presencial (...) do 
governo de estado; além disso (...) é responsável 
por vários cursos que não estão inseridos nesse 
Censo nem os cursos ofertados através do sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB).

•	 (...) Possui um curso sequencial em Tecnologia da 
Informação há mais de 10 anos, na modalidade 
semipresencial, adotando metodologias ativas e 
usando AVA com muitos recursos/ferramentas.

•	 (...) Oferta cursos a distância a seus empregados há 
oito anos e, nesse período, a demanda tem aumen-
tado, exigindo cada vez mais dedicação e melhoria 
nos processos.

•	 A instituição (...) pretende, ao longo do ano, oti-
mizar e melhorar ainda mais o ensino, proporcio-
nando um melhor acesso do educando ao educador 
com vista a uma melhoria satisfatória do ensino 
e da educação.

•	 A instituição está em processo de repensar novas 
políticas de EAD para implementação de novos 
cursos e de disciplinas nesta modalidade.

•	 A instituição oferece apostilas para download como 
serviços EAD.

•	 A instituição pretende retomar, em 2013, a oferta 
de cursos livres (de extensão), capacitar pessoal 
para poder reestruturar o EAD, a fim de creden-
ciar cursos de pós-graduação via EAD.

•	 A instituição teve seu credenciamento para EAD 
publicado no Diário Oficial em janeiro de 2013, 
a partir de um curso de graduação em Gestão 
da Tecnologia da Informação. O curso ainda não 
foi oferecido. O instrumento foi respondido com 
base nas disciplinas semipresenciais ofertadas nos 
cursos de graduação presenciais reconhecidos e em 
cursos de aperfeiçoamento e extensão.

•	 A partir de 2013, o cenário de educação a distância 
(...) será bem mais otimista e promissor, conside-
rando-se que o projeto de estruturação do núcleo 
de EAD foi autorizado e validado em dezembro 
2012.

•	 (...) no ano de 2012, ofereceu curso do PROINFO 
Integrado/MEC, E-TEC Brasil, Pró-funcionário, 
utilização do portal do RNP – webconferência/
Ministério das Comunicações. Sendo (...) a admi-
nistradora dos referidos cursos e webconferência 
no estado.

•	 (...) aguarda o trâmite de seu processo de creden-
ciamento institucional para oferta de cursos de 
graduação e pós-graduação a distância, em 10 polos 
de apoio presencial.

•	 (...) devido ao seu porte administrativo e à sua 
organização acadêmico-espacial, fundamento da 
existência de um grande número de unidades de 
ensino, institutos e órgãos de integração (museus, 
casas de cultura etc.), desenvolve cursos na moda-
lidade EAD com diversas especificidades. Por isso, 
em algumas questões, foram assinaladas mais de 
uma alternativa; em outras, as informações que 
recebemos das unidades não foram suficientes 
para assinalarmos alguma opção oferecida. Sendo 
assim, pedimos sinceras desculpas pela ausência de 
informações em algumas questões e agradecemos 
imensamente pela oportunidade de participar do 
Censo ABED 2012.

•	 (...) está credenciada junto à Universidade Aberta 
do Brasil (UAB), mas ainda não ofereceu nenhum 
curso à distância pela UAB. O item 2.8 foi respon-
dido como se a (...) tivesse feito também oferta de 
curso a distância porque não há opção de informar 



183

que não houve oferta de cursos nessa modalidade. 
Está em curso o processo de institucionalização 
da EAD nesta (...) (elaboração do regimento). A (...) 
teve o projeto de capacitação PACC/2013 aprovado 
pela UAB/CAPES, para oferta de quatro cursos, 
iniciando no segundo semestre de 2013 e termi-
nando no fim do primeiro semestre de 2014. Serão 
ofertados cursos de Tutoria, Produção de Material 
Didático para EAD (conteudista), Gestão de Sis-
temas e Suporte a Cursos de EAD. Esses serão os 
primeiros cursos a serem ofertados à distância pela 
(...), dentro dos padrões da UAB/CAPES. A (...) tem 
larga experiência em curso presencial mediado 
por tecnologia – com transmissão por TV para os 
municípios do interior, assistidas presencialmente 
pelos alunos em sala de aula, acompanhados por 
um professor-assistente (acompanha os alunos e, 
eventualmente, substitui o professor titular, em 
caso de falha de transmissão). Como esses são 
considerados presenciais (o aluno precisa regis-
trar presença em sala de aula), não inclui dados 
relativos a eles na pesquisa. Possuem estrutura 
diferente dos cursos a distância: não têm tutoria 
nem videoaula.

•	 A (...) possui uma unidade de educação a distância 
e todas as ações desenvolvidas buscam atender ao 
público interno e externo. Temos buscado corrigir 
as deficiências e consolidar a EAD.

•	 A (...) através da sua diretoria de tecnologias educa-
cionais, apresenta como foco principal na modali-
dade da educação mediada por tecnologia os cursos 
de formação inicial e continuada de professores da 
rede pública de ensino. Suas principais parcerias 
são com a CAPES, a Secadi e a SEB, além de secre-
tarias estaduais e/ou municipais de educação e/ou 
ciência e tecnologia. A (...) tem procurado cumprir 
com a missão de difusão do conhecimento e maior 
acesso à educação pela população brasileira. Ainda 
encontramos obstáculos pedagógicos e de gestão, 
bem como ainda enfrentamos preconceito interno 
e externo à modalidade EAD. Por outro lado, temos 
vencido uma série de barreiras, como uma maior 
institucionalização da EAD na (...), e obtido índices 
bastante satisfatórios nas avaliações realizadas de 
nossas ações. Congratulo a ABED pela iniciativa 
da realização deste Censo, que certamente ajudará 
a balizar as ações de EAD no Brasil.

•	 A (...) oferece disciplinas a distância para os cursos 
presenciais da instituição, optando por realizar 
20% da carga horária na modalidade EAD.

•	 Acho que houve problemas com a recepção da 
equipe da ABED, pois já recebi feedback sobre 
as considerações que havia feito nesse campo. 
Comentei que, embora tenhamos prazer em cola-
borar, achei o questionário excessivamente longo, 
houve problema com a conexão e me senti insegura 
quanto ao envio dos dados. Minha preocupação 
se mostrou pertinente, visto que me pedem nova-
mente para responder o que já havia respondido.

•	 Acredito que a opção de matrículas de alunos 
aos cursos deva aparecer na resposta à opção 

“Vestibular”.
•	 (...) irá ampliar seus cursos a distância em 2013, 

serão dois cursos técnicos e quatro cursos de qua-
lificação profissional. Ampliando assim o nosso 
número de matrículas e inovando cada vez mais 
com a educação a distância.

•	 Agradeço pela oportunidade de participarmos do 
censo ABED. Ficamos à disposição para maiores 
esclarecimentos.

•	 Ainda estamos em fase de implantação do EAD 
na instituição.

•	 Algumas questões deste questionário são muito 
vagas.

•	 Algumas questões são difíceis de responder, haja 
visto que cada instituição trabalha com formatos 
muitos diferentes. Nosso estado (...) não permite 
o credenciamento de instituições de ensino pelo 
CEE para ofertar cursos totalmente à distância, o 
que prejudica muito as instituições locais. Temos 
instaladas em nossas cidades polos de outros esta-
dos que ofertam cursos totalmente à distância. 
O público hoje não quer frequentar sala de aula, 
mesmo que seja uma vez por semana, em contra-
partida, reclama de não se adaptar às novas tec-
nologias da educação.

•	 Alguns cursos superiores utilizam a plataforma 
Moodle como apoio as disciplinas presenciais.

•	 Alguns itens ficaram restritos a respostas preexis-
tentes, não sendo fidedignas todas as respostas.

•	 As informações aqui apresentadas tiveram como 
base o relatório anual de execução da coordenação 
geral de educação a distância (...) O fato de (...) ser 
uma escola de governo traz algumas especificida-
des referentes à oferta de cursos a distância que 
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o questionário não permite alcançar, como o fato 
de seus cursos serem oferecidos gratuitamente aos 
servidores públicos.

•	 As melhores estratégias que utilizamos estão liga-
das à resolução estruturada de casos.

•	 Consideramos importante um papel fiscalizador 
por parte da ABED, estipulando que as institui-
ções e profissionais que desejarem filiar-se preci-
sam seguir critérios e compromissos claros com 
a educação, tais como: não permitir emissão de 
certificado sem comprovação de estudo e carga 
horária adequada à grade do curso; não permi-
tir a comercialização de certificados com carga 
horária elevada mediante o envio de uma redação/
trabalho de conclusão ou uma simples avaliação 
realizada em poucos minutos etc. Consideramos 
fundamental uma postura mais atuante por parte 
da ABED em relação a práticas que tendem a dene-
grir a categoria. Para nós, é uma honra e uma 
grande satisfação poder contribuir com o Censo 
mais uma vez.

•	 É importante esclarecer que, apesar de a plataforma 
EAD|inspire ser nova (iniciou suas atividades em 
2011), sua origem vem de uma outra experiência 
(EAD|duo), existente desde 2005 e que teve suas 
atividades paralisadas. Portanto, ao longo desse 
período, tivemos várias experiências com proje-
tos pilotos e cursos internacionais com resultados 
positivos. Agora, damos sequência a esse trabalho 
com a nova empresa.

•	 Em 2013, teremos ampliação de oferta de cursos e 
vagas na modalidade.

•	 Ao respondermos o questionário, preenchemos 
dados referentes ao ensino médio, nível de ensino 
que nossa instituição não oferece. No entanto, o 
formulário não permitiu a correção. Favor des-
considerar essas resposta.

•	 (...) Aproveito para agradecer pela prorrogação do 
prazo de entrega.

•	 Estamos aperfeiçoando a cada dia nossa educação 
corporativa.

•	 Estamos buscando a eficiência e eficácia do AVA 
no que tange à obtenção de mais recursos dispo-
níveis para os alunos. Avaliamos nosso trabalho 
a cada trimestre, buscando melhorias a fim de 
atender aos alunos e professores.

•	 Estamos sempre em busca de novas tecnologias e 
formas de melhor atender ao aluno EAD.

•	 Excelente ferramenta de pesquisa. Sugiro incluir 
mais perguntas sobre desempenho de tutores 
e professores em próximos questionários, em 
virtude da importância deles no processo de 
ensino-aprendizagem.

•	 Importante observar que a instituição oferece 
somente duas modalidades de cursos – discipli-
nas com 20% de EAD em alguns bacharelados 
e licenciaturas e cursos de extensão destinados 
prioritariamente aos públicos internos (estudantes, 
professores e técnicos administrativos).

•	 Iremos oferecer cursos livres a distância em 2014.
•	 Na resposta ao item 3.2 do questionário, só foi pos-

sível marcar a resposta “Informação não disponí-
vel”, uma vez que preenchidas todas as informa-
ções aparecia uma mensagem de erro solicitando 
que fosse preenchido o número total de cursos, 
mesmo a informação já tendo sido devidamente 
preenchida. Dessa forma, inserimos nesse espaço 
a resposta correta ao item em questão (3.2): cur-
sos na área de Ciências Humanas-Educação: 4; 
cursos na área da Ciências Sociais-Adm/Gestão: 
1; Engenharias-Outros (Formas Alternativas de 
Energia): 1; Ciência da Computação: 2; Ciências 
Exatas-Matemática: 1; Ciências da Saúde (Pro-
cessamento e Controle de Qualidade em Carne, 
Leite e Ovos; Farmacologia: Atualizações e Novas 
Perspectivas; Nutrição Humana e Saúde): 3; total 
de cursos: 12.

•	 Não foi possível incluir no questionário dados 
referentes à pós-graduação lato sensu, uma vez 
que apresentam um percentual na modalidade a 
distância dentro das próprias disciplinas, sendo 2% 
de cada disciplina em EAD. Dessa forma, as disci-
plinas que ocorreram na modalidade b-learning 
não foram contempladas pelo questionário. Com 
relação à evasão dos cursos livres, cabe salien-
tar que todos os alunos foram matriculados em 
uma série de cursos gratuitos de conhecimento 
geral e, por não serem obrigatórios, apenas como 
parte de oferta de horas complementares, resul-
taram em um índice tão significativo (aproxima-
damente 70%).

•	 Não houve finalização/conclusão de cursos em 2012.
•	 No que tange aos cursos autorizados (no caso, 

cursos técnicos), a taxa de evasão não é equiva-
lente ao cálculo extraído com base no número 
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de matriculados e concluintes, tendo em vista a 
duração dos cursos serem superiores a 12 meses.

•	 Nossa experiência, desde 2009, tem demonstrado 
que há um crescimento na confiabilidade dos cur-
sos quanto à sua qualidade. Temos tido a oportu-
nidade de capacitar um maior número de profis-
sionais para trabalhar nesta modalidade, o que 
vem a caracterizar uma mudança de paradigma 
relacionado ao preconceito em relação à EAD.

•	 Nossa instituição oferece a modalidade de EAD 
atualmente para cursos livres não certificados. 
Iremos, a partir do 1ºsemestre, oferecer cursos 
de qualificação profissional e, no 2º, técnico pro-
fissional. Não produzimos tecnologia ou soluções, 
utilizamos as de terceiros e formamos e capacita-
mos nossa equipe para a produção desses serviços.

•	 (...) no ano de 2013, está finalizando os cursos téc-
nicos em Serviços Públicos, Hospedagem e Manu-
tenção e Suporte em Informática. No ano de 2013, a 
previsão de oferta para o 2º semestre (...) de cinco 
cursos a distância. Agradecemos a oportunidade 
de participação no Censo ABED.

•	 O ensino a distância é cada vez mais comum entre 
os estudantes e interessados em adquirir conhe-
cimento ou atualização.

•	 O núcleo de educação a distância (...) está na expec-
tativa de novos cursos nessa modalidade. Estamos 
esperando o resultado da CAPES.

•	 (...) está ampliando a sua oferta de educação a dis-
tância com a disponibilização de cursos técnicos 
e de qualificação profissional a distância.

•	 (...) oferece cursos na modalidade Iniciação Pro-
fissional. Estima-se que, para o ano de 2014, serão 
implantados cursos em qualificação profissional e 
habilitação técnica, que já estão prontos, cabendo 
(...) apenas executar. O (...) tem encontrado difi-
culdades quanto às metodologias de acompanha-
mento e definição do papel de cada ator neste pro-
cesso de educação a distância.

•	 O tutor do (...) é formado por consultores e espe-
cialistas na área de EAD. O papel do tutor também 
é o de facilitador e mediador.

•	 O (...) é uma instituição de educação de jovens e 
adultos que conta com o ensino fundamental e 
médio. As aulas ocorrem diariamente, embora 
a presença não seja obrigatória. Quando o aluno 
se sente preparado, ele marca a avaliação, sendo 

que ele tem o mesmo prazo do curso presencial 
para concluir.

•	 Os cursos (...) têm um ambiente virtual de 
ensino-aprendizagem que alia modernidade e 
tecnologia para atuar na educação a distância. Por 
meio do ambiente virtual de aprendizagem desen-
volvido pela (...), é possível acessar todo o conteúdo 
dos cursos sem a necessidade de cumprir horários 
rígidos ou se deslocar para assistir a palestras ou 
aulas longas e cansativas teletransmitidas (exceto 
quando necessário para avaliação final) (...). Atra-
vés de um simples aparelho conectado à internet, 
é possível acessar todo o conteúdo estruturado por 
renomados profissionais da área, com experiên-
cia em educação a distância. Qualquer momento 
livre pode ser utilizado para estudar e aprender, 
podendo-se fazer uso de objetos do dia a dia, como 
celulares, tablets, notebooks, players de áudio e 
vídeo, entre outros. Os materiais, que compreen-
dem arquivos de texto, audioaulas e videoaulas, 
podem ser assistidos em qualquer horário e local.

•	 Os cursos oferecidos por meio da EAD têm sido 
um sucesso em nossa escola. Temos alcançado um 
número considerável de alunos que não teriam 
tempo de cursar na modalidade presencial. Ainda 
precisamos melhorar muito, principalmente na 
qualidade da internet utilizada para ofertar nos-
sos cursos que ainda é de 1 mega.

•	 Os cursos são autoinstrucionais, porém há a pos-
sibilidade de interação entre os participantes.

•	 Os cursos são oferecidos por meio de um consórcio 
de universidade públicas sediadas no estado (...)

•	 Por determinação do controlador, não é possível 
responder questões sobre quantitativos de matrí-
culas, questões financeiras e de cunho estratégico. 
Sugerimos divulgar o resultado desta pesquisa de 
forma magnética (além da forma impressa).

•	 (...) atualmente oferta apenas disciplinas na moda-
lidade EAD para os cursos presenciais reconheci-
dos, em consonância com a Portaria 4.059/2004. 
Abrangendo cerca de 90% dos cursos superiores 
presenciais ofertados, em 2012, tivemos mais de 
5.600 matrículas, distribuídas em oito discipli-
nas EAD.

•	 Sinto muito que tenha tido tão pouco tempo para 
responder o questionário. Acredito que poderia 
ter colaborado mais.
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•	 Somos iniciantes em EAD no que se refere à oferta 
de cursos. Precisamos melhorar muito, mas 2013 
será decisivo para que isso ocorra.

•	 Sugerimos que as questões da pesquisa nos sejam 
enviadas no início do ano para que haja tempo 
suficiente para discussão com a equipe além do 
levantamento de dados em si.



Anexo III – dados processados: 
empresas fornecedoras de 
produtos e serviços de EAD

1 – Identificação do fornecedor1 – Identificação do fornecedor

1.1 – Unidade da Federação

Unidade da Federação Quantidade

Acre 0

Alagoas 0

Amapá 0

Amazonas 0

Bahia 3

Ceará 2

Distrito Federal 2

Espírito Santo 1

Goiás 0

Maranhão 0

Mato Grosso 0

Mato Grosso do Sul 0

Minas Gerais 6

Pará 0

Paraíba 0

Paraná 3

Pernambuco 1

Piauí 0

Rio de Janeiro 3

Rio Grande do Norte 1

Rio Grande do Sul 2

Rondônia 0

Roraima 0

Santa Catarina 4

São Paulo 13

Sergipe 1

Tocantins 0

1.2 – Redes sociais

Participação em rede social Quantidade

Não participa 5

Própria empresa 9

Facebook© 30

LinkedIn© 21

Orkut© 5

Twitter© 23

Outras 5

Outras (1.2)Outras (1.2)

Flickr©

Blog

Ning©

SocialBase©

Koiné

2 – Características2 – Características

2.1 – Categoria administrativa

Categoria administrativa Quantidade

Instituição educacional pública federal 2

Instituição educacional pública estadual 1

Instituição educacional pública municipal 0

Instituição educacional privada com fins lucrativos 
(escola, centro de treinamento, instituto de ensino 
etc.)

3

Instituição educacional privada sem fins lucrativos 
(comunitária, confessional, filantrópica)

5

Fundação educacional 1

Secretaria estadual de educação 0

Secretaria municipal de educação 0

Instituição do sistema “S” (SENAI, SESI, SENAC, 
SESC, SENAT, SEBRAE etc.)

4

Empresa não exclusivamente educacional 
(consultoria, desenvolvimento de projetos etc.)

22

Órgão público militar 0

Órgão público do setor judiciário 0

Órgão público do setor de saúde 0

Organização não governamental (ONG) 0

Outras 4
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Outras (2.1)

Empresa desenvolvedora de tecnologia educacional

Universidade corporativa: secretaria de fazenda estadual

Pública federal

Empresa pública federal de economia fechada

2.2 – Porte

Porte Quantidade

Microempresa 10

Pequena empresa 11

Média empresa 5

Grande empresa 16

2.3 – Tempo no mercado educacional

Tempo no mercado educacional Quantidade

1 ano 0

2 anos 2

5 anos 8

10 anos 8

Mais de 10 anos 24

Informação não disponível 0

2.4 – Tempo em EAD

Tempo em que atua no âmbito da EAD Quantidade

1 ano 0

2 anos 4

5 anos 11

10 anos 11

Mais de 10 anos 15

Informação não disponível 1

2.5 – Tipo de oferta em EAD

Tipo de oferta no âmbito da educação 
a distância (EAD)

Quantidade

Apenas cursos autorizados/reconhecidos 
por órgão legal (MEC, CNE, CEE).

0

Apenas cursos livres (os que não 
necessitam de autorização de órgão legal 
para serem oferecidos).

0

Apenas cursos corporativos (podem ser 
autorizados/reconhecidos ou livres).

0

Apenas produtos e serviços de EAD (não 
oferece cursos).

20

Apenas cursos autorizados e livres. 0

Apenas cursos autorizados e corporativos. 0

Apenas cursos livres e corporativos. 0

Apenas cursos livres e produtos e 
serviços EAD.

2

Apenas cursos autorizados e produtos e 
serviços EAD.

1

Apenas cursos corporativos e produtos e 
serviços EAD.

4

Apenas cursos autorizados, corporativos 
e produtos e serviços EAD.

1

Apenas cursos livres, corporativos e 
produtos e serviços EAD.

3

Apenas cursos autorizados, livres e 
produtos e serviços EAD.

6

Apenas cursos autorizados, livres e 
corporativos.

1

Todos os tipos de cursos (autorizados, 
livres e corporativos) produtos e serviços 
EAD.

4
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3 – Características dos produtos e serviços 3 – Características dos produtos e serviços 
da empresa/instituiçãoda empresa/instituição

3.1 – Tipo de fornecimento

Tipo de fornecimento de produtos e serviços realizado pelas 
empresas/instituições, em 2012

Forneceu apenas produtos e serviços para 
EAD; não implantou cursos.

14

Forneceu produtos e serviços para cursos 
presenciais e para cursos a distância, mas 
não implantou nenhum curso.

27

3.2 –Tipo de produto/serviço

Produtos/serviços Menos de 10

Cursos completos a distância 11

Produção de conteúdo 12

Cursos presenciais 19

Design instrucional 5

Animações, arte e programação 12

Simuladores 15

Jogos 19

Locação de provedor 21

Desenvolvimento ou implantação de LMS 17

Objetos de aprendizagem 10

Vídeos 14

Produção de slides 8

Capacitação de tutores para EAD 13

Produções com realidade aumentada 14

Produção em mobile learning 14

Produções para tablets 13

Outros 5

Outros (3.2)

Consultoria para projetos educacionais

Cursos completos a distância

Desenvolvimento de identidades visuais de material didático

Edição de sites e revistas

Mapeamento de perfil de aprendizagem

Tutoria

3.3 – Produtos mais fortes

Levantamento dos 3 produtos mais fortes das empresas/
instituições em 2012, considerando apenas a produção 

de cursos completos

Conteúdo 34

Planejamento pedagógico 25

Design instrucional 26

Produção e adequação de mídia 20

Avaliação da aprendizagem 13

Outros 8

Outros (3.3)

Desenvolvimento e implantação de LMS

Gestão de portais EAD

Hospedagem, produção, desenvolvimento e suporte em Moodle

Mapeamento de perfil de aprendizagem

Plataformas de gestão em EAD

Produção de sites e revistas

Suporte ao ambiente

Uso de TICs

3.4 – Categoria administrativa do cliente

Categoria administrativa Quantidade

Instituição educacional privada
Respostas invalidadas, pois 
os respondentes indicaram 

a categoria da própria 
instituição/empresa e não a 

dos clientes.

Fundação educacional

Secretaria de educação

Empresa

Órgão público

3.5 – Porte do cliente

Porte empresarial/institucional 
dos clientes

Quantidade

Microempresa 123

Pequena empresa 57

Média empresa 173

Grande empresa 363
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3.6 – Evolução número de clientes

Porcentagem de novos clientes atendidos 
em 2012, tendo como referência o 

atendimento feito em 2011
Quantidade

Menos de 10% 8

Entre 10 e 20% 16

Entre 21 e 40% 7

Entre 41 e 60% 6

Entre 61 e 80% 2

Mais de 81% 2

3.7 – Produtos desenvolvidos e áreas 
de conhecimento

Áreas de conhecimento
Porcentagem 
de produtos

Ciências Humanas – Educação 24,92%

Ciências Humanas – Linguística, Letras e 
Artes

4,62%

Ciências Humanas – Outros 3,46%

Ciências Sociais – Direito 15,30%

Ciências Sociais – Adm./Gestão 17,31%

Ciências Sociais – C. Contábeis 2,04%

Ciências Sociais – Negócios 3,54%

Ciências Sociais – Comunicação 0,58%

Ciências Sociais – Outros 4,23%

Engenharia Civil 33,8%

Engenharia Elétrica 4,04%

Engenharia Mecânica 0,58%

Engenharia – Outros 1,54%

Ciências da Computação 20,00%

Ciências Exatas – Matemática 20,00%

Ciências Biológicas 0,00%

Ciências Agrárias 30,00%

Ciências da Saúde – Medicina 15,62%

Ciências da Saúde – Enfermagem 1,00%

Ciências da Saúde – Outros 1,38%

Outros 40,00%

Outros (3.7)

Produção de conteúdo jornalístico (Ciências Humanas)

Gestão cultural (Ciências Sociais)

Alimentos e Logística (Engenharia)

Odontologia, Segurança no Trabalho (Saúde)

Planejamento, Organização e Aprendizagem, Bebidas, Mineração, 
Petróleo, Gás, Engenharia, Educação Profissional Tecnológica

4 – Metodologia4 – Metodologia

4.1 – Forma de estudo dos cursos EAD

Caracterização dos cursos EAD produzidos 
pelas empresas/instituições quanto à 

forma de estudo
Quantidade

A maioria dos cursos EAD da instituição é 
autoinstrucional (o educando estuda sozinho, 
sem apoio de educadores e sem contato com 
os demais educandos).

9

A maioria dos cursos EAD da instituição prevê 
a interação educador e educando e deste com 
seus pares durante sua execução.

26

Informação não disponível. 3

4.2 – Esquema operacional dos cursos EAD

Caracterização dos cursos EAD produzidos 
pelas empresas/instituições quanto ao 

esquema operacional
Quantidade

Por correspondência somente com textos 0

Por correspondência com textos e programas 
de vídeo

2

Por correspondência com textos, vídeos e kits 
de montagem

1

Por internet (on-line) 31

Por televisão com aulas gravadas 1

Por teleconferência com aulas ao vivo 1

Blended ou semipresencial (parte a distância e 
parte presencial)

15

Combinação de correspondência com internet 0

Combinação de correspondência com televisão 0

Combinação de correspondência com 
teleconferência

0

Combinação de internet com televisão 1

Combinação de internet com teleconferência 2

Informação não disponível 3
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4.3 – Produção dos cursos EAD

Caracterização dos cursos EAD 
produzidos pelas empresas/instituições 

quanto à sua elaboração: a maioria dos 
cursos é produzida

Quantidade

a partir do conteúdo bruto fornecido pelo 
cliente.

12

com especialista de conteúdo indicado pelo 
cliente.

3

a partir de conteúdos desenvolvidos pela 
instituição e aprovado pelo cliente.

12

Outro. 3

Sem informação disponível. 4

Outros (4.3)

Com especialista da área mais equipe interna.

Construção colaborativa: os cursos atendem as demandas 
internas das instituições conveniadas e podem conter módulos 
direcionados para assuntos específicos.

Conteúdos próprios da empresa.

4.4 – Validação dos cursos EAD

Caracterização dos cursos EAD 
produzidos pelas empresas/instituições 

quanto à sua validação: em geral, antes 
de ser entregue ao cliente, o curso de EAD

Quantidade

é testado pelo cliente, sendo realizado 
como curso piloto, com reformulações pela 
instituição.

21

não é testado, mas prevê reformulações pela 
empresa/instituição, se necessárias.

7

não é testado nem prevê reformulações pela 
empresa/instituição.

0

Informação não disponível. 5

4.5 – Interface de navegação

Caracterização dos cursos EAD produzidos 

pelas empresas/instituições quanto à 

interface de navegação
Quantidade

Padronizada para todos os cursos com o uso de 

templates que facilitam sua produção.
2

Variada, sendo que para cada curso são 
criados novos padrões.

4

Parte é padronizada e parte varia conforme o 
conteúdo do curso.

19

Padronizada obedecendo às restrições 
técnicas dos softwares utilizados, como, por 
exemplo, o LMS.

3

Informação não disponível. 4

4.6 – Pressupostos de aprendizagem

Caracterização dos cursos EAD produzidos  
pelas empresas/instituições quanto aos  

pressupostos de aprendizagem:  
a aprendizagem do educando resulta

 
 

Quantidade

da aquisição de informações transmitidas, 
com base em exercícios práticos e 
memorização com reforços e repetição.

1

de processo de procura, seleção, 
processamento, organização e memorização 
da informação apresentada.

3

de processo que envolve a reorganização do 
conteúdo pela atividade mental do educando, 
por meio de suas capacidades cognitivas 
básicas, seus conhecimentos prévios, seus 
diferentes estilos e suas estratégias, suas 
motivações, suas metas e seus interesses.

23

Informação não disponível. 4

4.7 – Arquitetura pedagógica dos cursos

Caracterização dos cursos EAD 
produzidos pelas empresas/instituições 
quanto à sua arquitetura pedagógica

Quantidade

Nos cursos, há uma metáfora que transporta o 
educando para uma realidade simulada onde 
são desenvolvidos os conteúdos do curso.

10

Os cursos focam a teoria; a prática é realizada 
presencialmente.

5

Os exercícios ou atividades estão presentes 
em todo curso como recursos de aplicação 
da teoria.

21

Os cursos não possuem exercícios ou 
atividades, apenas questões de avaliação da 
aprendizagem.

5

Outros. 2

Informação não disponível. 4

(continua)

(conclusão)
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Outros (4.7)

Desenvolvimento por meio de metodologia reflexiva, provocada 
por questionamentos direcionados a construção do conhecimento 
de forma colaborativa, baseada em ferramentas de interatividades.

Os cursos são contextualizados, tendo como referência a 
realidade dos estudantes.

4.8 – Estrutura do conteúdo

Caracterização dos cursos EAD 
produzidos pelas empresas/instituições 

quanto à estrutura do conteúdo
Quantidade

Linear ou sequencial 3

Hierárquico 1

Hipertextual 3

Misto 21

Informação não disponível 2

4.9 – Estrutura do conteúdo

Caracterização dos cursos EAD produzidos 
pelas empresas/instituições quanto à 

organização do conteúdo
Quantidade

Por competências 9

Por objetivos 7

Por ementas de conteúdo 9

Por currículo de cursos presenciais 2

Informação não disponível 3

4.10 – Seleção do conteúdo

Caracterização dos cursos EAD produzidos 
pelas empresas/instituições quanto 

à decisão sobre o conteúdo a ser 
abordado: a definição dos conteúdos a 
serem abordados nos cursos depende

Quantidade

de necessidades detectadas junto ao público 
interno e externo.

18

de pesquisa de demanda de mercado. 6

de atendimento às exigências do cliente. 14

Informação não disponível. 4

4.11 – Recursos produzidos

Recursos didáticos produzidos para 
os clientes

Quantidade

Textos 26

Vídeos (programas de aulas gravadas) 20

Vídeos (para ilustração do conteúdo abordado) 23

Programas de TV com aulas ao vivo 9

Jogos 16

Simulações 17

Hipertextos 21

Links de endereços na internet 24

Programas de rádio 9

Narração oral para os textos da tela 18

Apresentações em PowerPoint® 18

Animações que explicam o conteúdo 23

Animações ilustrativas 21

Realidade aumentada 9

Metaverso (ex.: Second Life®) 10

Outros 3

Outros (4.11)

Conteúdo jornalístico

Situações e atividades de aprendizagem

4.12 – Acesso do aluno ao conteúdo

Caracterização dos cursos EAD 
produzidos pelas empresas/instituições 

quanto ao acesso do educando ao 
conteúdo: o acesso do educando ao 

conteúdo depende

Quantidade

da sua aprovação na avaliação de cada uma 
das unidades.

4

da duração da unidade estabelecida em 
agenda pré-programada.

4

apenas dele, pois pode seguir a sequencia 
que desejar no tempo de duração do curso.

5

da liberação docente para o estudo da 
unidade.

9

Informação não disponível. 7
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4.13 – Atividades discentes nos cursos

Caracterização dos cursos EAD 
produzidos pelas empresas/instituições 
quanto à participação do educando: 

na maioria dos cursos, o educando

Quantidade

lê os textos e responde questões. 1

estuda casos e situações problemas em que 
há aplicação do conteúdo.

8

elabora projetos que, para serem 
desenvolvidos, dependem do auxílio da tutoria.

1

tem acesso à informação de diversas formas 
(textos, animações etc.) e apresenta o 
resultado da sua aprendizagem respondendo 
questões.

17

Informação não disponível. 2

4.14 – Tipo de atividades desenvolvidas pelos 
educandos

Caracterização dos cursos EAD 
produzidos pelas empresas/instituições 
quanto às atividades do educando

Quantidade

Individuais 14

Individuais e em grupo 13

Em grupo 0

Informação não disponível 2

4.15 – Papel da avaliação da aprendizagem

Caracterização dos cursos EAD produzidos 
pelas empresas/instituições quanto ao 

papel da avaliação da aprendizagem: 
a avaliação da aprendizagem nos cursos 

se assemelha a uma

Quantidade

balança de dois pratos: serve para comparar 
o desempenho do educando com critérios 
preestabelecidos, tendo em vista melhorar sua 
aprendizagem.

19

peneira: faz a triagem daqueles que serão 
aprovados e reprovados no curso.

4

Não é feita avaliação da aprendizagem nos 
cursos.

1

Informação não disponível. 5

4.16 – Dinâmica da avaliação da aprendizagem

Caracterização dos cursos EAD 
produzidos pelas empresas/instituições 
quanto à avaliação da aprendizagem

Quantidade

A avaliação é prevista para ser realizada 
presencialmente no final do curso/disciplina e 
aprova ou reprova o educando.

9

A avaliação do educando é prevista para ser 
realizada a distância e aprova ou reprova o 
educando.

10

A avaliação do educando é prevista para ser 
realizada em todas as unidades/disciplinas do 
curso.

12

A reprovação do educando na avaliação final o 
encaminha para recuperação.

6

A reprovação do educando na avaliação o faz 
refazer o curso/disciplina/unidade.

6

Não há avaliação final; o educando somente 
é avaliado nas unidades/módulos/disciplinas 
do curso.

2

O educando realiza sua autoavaliação durante 
todas as unidades/módulos/disciplinas do 
curso.

7

Informação não disponível. 5

4.17 – Tipo de avaliação da aprendizagem

Caracterização dos cursos EAD produzidos 
pelas empresas/instituições quanto ao 
tipo de avaliação da aprendizagem: 
a avaliação da aprendizagem é realizada

Quantidade

on-line, com questões objetivas (alternativa/
certo-errado/correspondência etc.) corrigidas 
pelo sistema.

7

on-line, por meio de questões abertas 
corrigidas por um(a) educador(a).

0

on-line, com questões objetivas corrigidas pelo 
sistema e com questões abertas corrigidas por 
um(a) educador(a).

3

presencialmente, com questões objetivas 
corrigidas por um(a) educador(a).

2

presencialmente, com questões abertas 
corrigidas por um(a) educador(a).

1

a distância, com entrega de relatórios de 
uma atividade prática corrigidas por um(a) 
educador(a).

1

(continua)
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por meio de entrega de trabalho de pesquisa 
realizado a distância e corrigido por um(a) 
educador(a).

2

por meio de portfólio que é avaliado por um(a) 
educador(a).

2

Outros. 4

Informação não disponível. 6

Outros (4.17)

A forma de avaliação é determinada de acordo com o projeto 
pedagógico de cada instituição, podendo envolver avaliação 
contínua composta por atividades e interatividades e/ou avaliação 
final presencial/on-line.

Há uma combinação de distintos instrumentos avaliativos.

On-line, por meio de questões abertas e fechadas.

Temos de todas as formas e o critério é do cliente.

4.18 – Avaliação do curso

Caracterização dos cursos EAD 
produzidos pelas empresas/instituições 

quanto à avaliação do curso: 
o questionário de avaliação é

Quantidade

elaborado pela empresa/instituição para 
ser aplicada pelo cliente e preenchido pelos 
educandos.

8

elaborado pelos próprios clientes para ser 
preenchido pelos educandos.

4

previsto apenas para o piloto para 
aperfeiçoamento e reformulação do curso.

0

elaborado pela empresa/instituição e aplicado 
aos clientes para verificar a satisfação em 
relação ao produto.

8

Informação não disponível. 7

Outros. 2

Outros (2.18)

Elaborada pelo autor/ especialista.

Elaborada pela empresa/instituição/cliente para ser aplicada 
pelo cliente e preenchida pelos educandos para promover o 
aperfeiçoamento, a reformulação do curso e para verificar a 
satisfação em relação ao produto.

Comentários gerais

•	 Muitas respostas dependiam da metodologia de 
cada instituição em que trabalhamos, podendo 
funcionar de forma diferente em cada caso. Assim, 
a maioria foi considerada como critério de resposta.

•	 Nosso principal trabalho é de assessoria e consul-
toria a projetos educacionais em geral, com maior 
foco em educação profissional e em educação cor-
porativa. EAD é parte disso tudo, cada vez mais 
integrada ao conjunto das ações educacionais, sem 
distinção dessa modalidade.

•	 Produzimos materiais didáticos impressos e em 
meio digital. Produção de livros didáticos para 
tablets.

•	 A tendência para 2013 é o crescimento desse tra-
balho desenvolvido pela empresa, só no primeiro 
semestre teremos dois cursos que atenderão a uma 
média de 400 alunos.

•	 O fornecimento de produtos e serviços se dá por 
meio de construção conjunta com outras secre-
tarias de fazenda estaduais conforme convênio 
firmado intitulado (...) e projeto de trilhas de capa-
citação para servidores (...) ou construção de cur-
sos para troca, através de convênio de cooperação 
técnica ou disponibilização de vagas gratuitas em 
cursos EAD em nosso AVA para outras institui-
ções públicas que integrem a cadeia de valor da (...). 
Através do (...), em 2012, já prestamos consultoria 
para implantação e customização do Moodle, trei-
namos servidores (...) para administração e tutoria 
em AVA e ofertamos cursos gratuitos EAD para 
secretarias (...) de SP, PE, PB, PI, MA, AM, PA, PR, 
RS, RJ, TO, RR, MG, RN e ES.

•	 Nossa realidade é diferente, pois trabalhamos com 
educação corporativa. Os cursos são autoinstru-
cionais e toda a capacitação é feita a distância. 
Obs.: incluímos a seguir complemento de respos-
tas, tendo em vista que o sistema não permitiu 
inclusão de mais de uma opção: item 1.4 – con-
siderar também: Instituição educacional privada 
com fins lucrativos (escola, centro de treinamento, 
instituto de ensino, etc.) – Outros – especifique: 
Empresas (área de treinamento corporativo/edu-
cação corporativa).

•	 Vemos que o desenvolvimento de conteúdos tem 
crescido constantemente, principalmente no mer-
cado acadêmico. Grande parte dos materiais está 

(conclusão)
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tornando-se videoaulas. Cursos com conteúdo com 
tempo de “validade” curta são desenvolvidos em 
rapid learning. A utilização de personagens em 
cursos vem sendo constantemente questionada e 
temos abandonado a utilização, exceto em casos 
em que o cliente exige.

•	 (...) as primeiras atividades acadêmicas da insti-
tuição iniciaram-se em 2003 com palestras para 
sensibilização dos professores, alunos e demais 
interessados no tema, e a partir de 2005 efeti-
vamente tiveram início ações na modalidade a 
distância com um curso de aperfeiçoamento em 
Inclusão Educacional, em parceria com o Insti-
tuto (...). Posteriormente, as ações expandiram-se 
para curso de licenciatura em Ciências Biológi-
cas, vinculado ao Pró-licenciatura, mantido pela 
Secretaria de Educação a Distância-Ministério da 
Educação-SEED/MEC, iniciando as atividades em 
2006, com formação com o ambiente virtual de 
aprendizagem – Moodle e formação de professo-
res para trabalhar com a graduação. Após essas 
parcerias, a partir de 2007, a (...), tendo seu núcleo 
de educação a distância constituído internamente 
desde 2005, formalizou o termo de cooperação 
entre a Universidade Aberta do Brasil, antes vin-
culada à SEED/MEC. Atualmente, esse programa 
está vinculado à UAB/Capes. A (...) conta, em 2011, 
com 10 cursos em andamento de nível superior, 
pós-graduações e aperfeiçoamento. Desses cursos, 
4 são de graduação, 5 em nível de especializações, 
1 aperfeiçoamento, aproximadamente 5.000 alu-
nos, 50 professores, 20 equipes de EAD. As pros-
pecções vão a todos os níveis de ensino, no que 
tange à especializações e aperfeiçoamentos, tendo 
em vista a formação docente e áreas afins a serem 
efetivados. A educação a distância não é somente 
uma “nova” proposta educacional-pedagógica; é 
também uma forma de inserção de indivíduos na 
sociedade atual, que demanda pelo uso de novos 
instrumentos tecnológicos.

•	 A EAD da (...) encontra-se em processo de reestru-
turação; cursos e demais atividades serão retoma-
dos a partir do 2º semestre de 2013.

•	 Os cursos da (...) têm um ambiente virtual de 
ensino-aprendizagem que alia modernidade e 
tecnologia para atuar na educação a distância. 
Por meio do ambiente virtual de aprendizagem 
desenvolvido pela (...), é possível acessar todo o 

conteúdo dos cursos sem a necessidade de cum-
prir horários rígidos ou se deslocar para assistir 
a palestras ou aulas longas e cansativas teletrans-
mitidas (exceto quando necessário para avaliação 
final). Aqui, o aluno faz o seu horário, estuda e 
realiza as atividades de forma flexível, rápida e 
econômica. Isso faz dos cursos da (...) a melhor 
opção para quem deseja estudar pós-graduação 
(especialização/MBAs), preparar-se para concursos 
ou até mesmo realizar cursos livres para adqui-
rir, aprofundar e ampliar o conhecimento, dando 
continuidade aos estudos. Através de um simples 
aparelho conectado à internet, é possível acessar 
todo o conteúdo estruturado por renomados pro-
fissionais da área, com experiência em educação 
a distância. Qualquer momento livre pode ser uti-
lizado para estudar e aprender, podendo-se fazer 
uso de objetos do dia a dia, como celulares, tablets, 
notebooks, players de áudio e vídeo, entre outros. 
Os materiais, que compreendem arquivos de texto, 
audioaulas e videoaulas, podem ser assistidos em 
qualquer horário e local.

•	 Nós fornecemos produtos e serviços para EAD e 
implantamos cursos. Não existe essa opção. Vejam: 
1 – Características dos produtos e serviços da 
empresa/instituição 1.1 – Tipo de fornecimento 
de produtos e serviços realizado pela empresa/ins-
tituição em 2012 – fornecemos apenas produtos e 
serviços para EAD; não implantamos cursos; forne-
cemos produtos e serviços para cursos presenciais 
e para cursos a distância, mas não implantamos 
nenhum curso. Por isso, não nos sentimos à von-
tade para assinalar uma das opções indicadas (...).
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Anexo IV – Professores

1 – Identificação do professor independente1 – Identificação do professor independente

1.1 Unidade da Federação

Estado Quantidade

Distrito Federal 3

Goiás 2

Mato Grosso do Sul 1

Minas Gerais 3

Paraíba 1

Paraná 2

Rio Grande do Sul 2

Santa Catarina 3

São Paulo 13

Sergipe 2

1.2 – Participação em redes

Participantes de rede social

SIM 30

NÃO 2

1.3 – Redes das quais participa

Redes sociais Quantidade

Facebook© 27

Orkut© 11

LinkedIn© 22

Twitter© 17

Não participa 2

Outras 4

Outras (1.3)

Conecta, Google+©, Pinterest© e outras

1.4 – Área de atuação

Modalidades Quantidade

Apenas em educação a distância 4

Educação a distância e presencial 28

1.5 – Tempo de atuação em EAD

Experiência no mercado Quantidade
Há menos de 1 ano 5

Entre 1 e 2 anos 2

Entre 3 e 5 anos 15

Entre 6 e 10 anos 6

Há mais de 10 anos 4

1.6 – Atividades desenvolvidas

Tipos de cursos Quantidade

Cursos presenciais 42

Cursos a distância pela internet 46

Curso a distância por material impresso 6

Cursos blended (parte a distância e parte 
presencial) 17

Produção de conteúdo (apostilas, artigos de 
revista etc.) 45

Objetos de aprendizagem (animações, vídeos 
etc.) 42

Outros 4

Outros (1.6)

Criação de ambientes virtuais

Curso técnico

Tutoria em EAD − educação básica

2 − Cursos2 − Cursos

2.1 – Número de cursos por área de conhecimento

Áreas de conhecimento dos cursos EAD 
ofertados em 2012 Quantidade

Ciências Humanas − Educação 55

Ciências Humanas − Linguística, Letras e Artes 2

Ciências Humanas – Outros 9

Ciências Sociais − Direito 2

Ciências Sociais − Adm./Gestão 12

Ciências Sociais − C. Contábeis 1

Ciências Sociais − Negócios 13

Ciências Sociais − Comunicação 5

Ciências da Computação 12

Ciências Exatas − Matemática 1

Ciências da Saúde − Outros 1

Outros 2

Informação não disponível 4
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Outros (2.1)

Ciências Humanas

Docência do Ensino Superior

Filosofia e Ética

Formação de Professores

Ciências da Saúde − 
Outros

Biossegurança

Outros

Capacitação Profissional e Treinamento

MBA Empresas Particulares

Produção Industrial − Biocombustíveis

2.2 – Cursos e finalidade educacional

Cursos ofertados segundo sua finalidade, 
em 2012 Nº de cursos

Iniciação profissional 23

Treinamento operacional 19

Treinamento em habilidades sociais/ 
comportamentais 15

Atualização 29

Aperfeiçoamento 42

Extensão universitária (cursos) 25

Preparatório para ENEM/vestibular etc. 7

Outros 13

Outros (2.2)

Educação Básica

Formação de Professores

Meio Ambiente/Educação Ambiental

Qualificação

2.3 – Carga horária dos cursos

Cursos ofertados segundo carga horária, 
em 2012 % de cursos

1 a 10 horas 13,23%

11 a 20 horas 11,61%

21 a 40 horas 19,84%

41 a 60 horas 17,10%

61 a 100 horas 13,71%

101 a 220 horas 8,39%

221 a 360 horas 12,90%

Mais de 360 horas 3,23%

Total 100%

2.4 – Número alunos

Número de alunos em cursos de EAD em 2012 7.959 

2.5 – Número de concluintes

Número de alunos concluintes de cursos EAD 
em 2012 6.263 

2.6 – Número de alunos evadidos

Número de evasões de cursos EAD em 2012 1.566 

2.6.1 – Causas de evasão

Razões para evasão dos cursos EAD, em 2012 Frequência

Falta de tempo 20

Viagens a trabalho 8

Desligamento da empresa 4

Não se adaptou à metodologia 12

Outras atividades no trabalho 10

 Impedimentos criados pela(s) chefia(s) 2

Outros 4

Informação não disponível 9

Total 69

Outros (2.6.1)

Doença

Falta de interesse dos alunos

2.7 – Atendimento a pessoas com deficiência

Atendimento a pessoas com deficiência por 
parte dos professores independentes, em 2012 Quantidade

Não prevê formas de atendimento 17

Prevê formas de atendimento 12

Já trabalha com esse tipo de aluno 3

Total 32

Atendimentos oferecidos

Integração das salas de aula presencial com ambientes virtuais

Material em pdf

Nossos cursos são projetados para serem acessíveis
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2.8 – Uso de AVA

Uso de interface de conteúdo por parte dos 
professores independentes, em 2012 Quantidade

Utilização de AVA (LMS) gratuito 19

LMS locado 8

Não usa LMS 5

Total 32

2.9 – Comunicação com alunos

Ferramentas de comunicação utilizadas por 
professores independentes, em 2012 Quantidade

E-mail 28

Site próprio 17

MSN 7

Telefone 7

Skype™ 13

Outros 4

Outros (2.9)

E-mail interno do AVA

Facebook©

Twitter©

Google Talk

Mensagens do próprio AVA

Tutoria presencial − Guide On the Side

2.10 – Evolução da EAD

Evolução da EAD Quantidade

Crescimento do número de cursos 23

Crescimento do número de educandos 20

Diminuição de número de cursos 7

Diminuição de número de educandos 2

Não houve alteração no número de cursos 1

Não houve alteração no número de educandos 2

2.11 – Obstáculos apontados

Obstáculos apontados por professores 
independentes para a oferta de cursos, em 2012 Quantidade

Custo para a produção de cursos 15

Concorrência com outras instituições 7

Suporte técnico e de TI para os participantes 15

Evasão dos participantes 12

Avaliação dos cursos 3

Resistência dos educandos ao(s) curso(s) 11

Obstáculos apontados por professores 
independentes para a oferta de cursos, em 2012 Quantidade

Impedimentos legais 2
Adequação dos cursos para educandos com 
necessidades educacionais especiais (para atender 
à legislação) 5

Incorporação de NTICs aos cursos 6

Outros 3

Outros (2.11)

Divulgação

Licença médica

Pausa forçada

Valor acima do praticado no mercado

2.12 – Obstáculos previstos

Obstáculos indicados pelos professores 
independentes para a oferta de cursos EAD 

em 2013 Quantidade

Custo para a produção de cursos 18

Concorrência com outras instituições 12

Suporte técnico e de TI para os participantes 14

Evasão dos participantes 10

Avaliação dos cursos 4

Resistência dos alunos ao(s) curso(s) 7

Impedimentos legais 3

Adequação dos cursos para educandos com 
necessidades educacionais especiais (para atender 
à legislação) 6

Incorporação de NTICs aos cursos 10

Outros 3

Outros (2.12)

A necessidade de aumento do espaço fisico, ou novas parcerias 
para os encontros presenciais

Divulgação

Elaboração de conteúdos

NTICS novas tecnologias de informação e comunicação (celular, 
tablet, ipod etc.)

(continua)

(conclusão)
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2.13 – Custo dos cursos em 2012

Cursos de EAD oferecidos por professores 
independentes de acordo com o custo, em 2012 Quantidade

Gratuitos 14

Menos de 100,00 6

Entre 101,00 e 500,00 11

Entre 501,00 e 1.000,00 0

Mais de 1.001,00 1

2.14 – Metodologia: esquema operacional

Caracterização dos cursos oferecidos pela 
instituição, quanto ao esquema operacional Quantidade

Por correspondência, somente com textos 1

Por correspondência, com textos e programas de 
vídeo 2

Por correspondência, com textos, vídeos e kits de 
montagem 2

Por internet (on-line) 26

Internet com teleconferência ao vivo 5

Blended: correspondência com internet 7

Blended: internet com teleconferência 3

Blended: internet com televisão 1

Internet com teleconferência 5

Outros 6

Outros (2.14)

On-line e teleaula

Encontros presenciais

Semipresencial

Videoaula

Internet com textos e vídeos (off-line)

Presencial com internet

2.15 – Organização dos cursos

Organização dos cursos oferecidos por parte 
dos professores independentes, em 2012 Quantidade

Competências 14

Objetivos 20

Ementas de conteúdo 19

Currículo de cursos presenciais 9

Currículos EAD 2

2.16 – Formas de matrícula em 2012

Na maioria dos cursos, os educandos: Quantidade

podem matricular-se a qualquer tempo e não 
dependem de formação de turmas 7

devem inscrever-se e aguardar a formação de 
turmas: com no máximo 20 educandos 10

devem inscrever-se e aguardar a formação de 
turmas: com no máximo 30 educandos 5

devem inscrever-se e aguardar a formação de 
turmas: com no máximo 100 educandos 3

devem inscrever-se e aguardar a formação de 
turmas: com mais de 100 educandos 5

2.17 – Elaboração do cursos

Responsável pela elaboração dos cursos 
independentes, em 2012 Quantidade

O próprio professor 14

O próprio professor com colaboração de outro 
profissional 15

Profissional especializado no conteúdo, que entrega 
o curso pronto 5

Empresa/instituição que comercializa o(s) curso(s) 8

Outros 3

Outros (2.17)

Cursos da secretaria do estado

Equipe multidisciplinar e professores específicos das disciplinas

2.18 – Interface de navegação

A interface de navegação dos cursos oferecidos 
pela internet pelos professores independentes, 

em 2012 Quantidade

Padronizada para todos os cursos com o uso de 
templates que facilitam sua produção 11

Variada, sendo que para cada curso são criados 
novos padrões 6

Parte dela é padronizada e parte varia conforme o 
conteúdo do curso 10

Padronizada obedecendo às restrições técnicas dos 
softwares utilizados, como o LMS 5

Por correspondência 0
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2.19 – Pressupostos de aprendizagem dos cursos 
oferecidos por professor independentes, em 2012

A aprendizagem do educando resulta: Quantidade

da aquisição de informações transmitidas, por meio 
de exercícios práticos e memorização com reforços 
e repetição. 3

do processo de procura, seleção, processamento, 
organização e memorização da informação 
apresentada. 6

do processo que envolve a reorganização do 
conteúdo pela atividade mental do educando, por 
meio de suas capacidades cognitivas básicas, seus 
conhecimentos prévios, seus diferentes estilos e 
suas estratégias, suas motivações, suas metas e 
seus interesses. 22

Outros. 1

Outros (2.19)

Vídeos com explicações de situações problema e busca 
de alternativas/soluções

2.20 – Metodologia: arquitetura pedagógica 
dos cursos

A arquitetura dos cursos ofertados por 
professores independentes, em 2012,  

caracteriza-se por: Quantidade

conter uma metáfora que transporta o educando 
para uma realidade simulada, onde são 
desenvolvidos os conteúdos do curso. 9

focar a teoria; a prática é realizada presencialmente. 7

incluir exercícios ou atividades ao longo de todo o 
curso como recursos de aplicação da teoria. 28

não incluir exercícios ou atividades, apenas 
questões de avaliação da aprendizagem. 0

Outros. 2

Outros (2.20)

Metodologia construcionista

Trabalho com imagens fortes e situações-problema em que o 
aluno é incentivado a buscar soluções

2.21 – Metodologia: estrutura do conteúdo

Estruturação dos cursos oferecidos por 
professores independentes, em 2012 Quantidade

Linear ou sequencial 20

Hierárquica 0

Hipertextual 2

Mista 10

2.22 – Metodologia: natureza do conteúdo

Natureza dos conteúdos tratados nos cursos 
oferecidos por professores independentes, em 

2012 Quantidade

Têm exatamente o mesmo formato e conteúdo 
abordados nos cursos presenciais 3

Parte dos conteúdos tem o mesmo formato 
daqueles apresentados nos cursos presenciais 4

Foram totalmente reformulados de um curso 
presencial para serem ofertados a distância 9

Foi pensado originalmente para ser ofertado a 
distância 16
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2.23 – Recursos didáticos

Recursos didáticos oferecidos em cursos disponibilizados por 
professores independentes, em 2012 Total

Frequência

Muitas 
vezes

Algumas 
vezes

Poucas 
vezes

Textos 31 25 6 0

Vídeos (programas de aulas gravadas) 22 7 14 1

Vídeos (para ilustração do conteúdo abordado) 26 10 11 5

Programas de TV com aulas ao vivo 7 0 3 4

Jogos 17 1 10 6

Simulações 15 4 7 4

Narração oral para os textos da tela 14 2 5 7

Apresentações em PowerPoint® 27 14 9 4

Animações que explicam o conteúdo 19 8 8 3

Animações ilustrativas 19 9 8 2

Metaverso (ex.: Second Life®) 8 0 2 6

Outros 2 1 0 1

Informação não disponível 0 0 0 0

Outros (2.23)

Flash®

Recursos disponíveis no AVA

2.24 – Atendimento dos educandos

Iniciativas de atendimento aos alunos de cursos 
ofertados por professores independentes, em 

2012 Quantidade

Responder às suas questões em todas as suas 
necessidades (conteúdo, dificuldades de acesso, 
problemas administrativos etc.) 27

Preparar recursos didáticos para superar 
dificuldades específicas com o conteúdo do curso 19

Estimular os educandos para que não desistam do 
curso 22

Outros 1

Total 69

Outros (2.24)

Orientar projetos

2.25 – Interação entre docentes e educandos

Mediação de professores em chats e fóruns, 
em 2012 Quantidade

Participar do fórum comentando as atividades dos 
educandos 21

Fazer uma síntese de cada um dos fóruns 10

Realizar chats para resolver dúvidas 11

Realizar aulas para todos os educandos por meio 
de chats 3

Acompanhar o desempenho do facilitador na 
condução do fórum e chat 15

Não são usados fórum e chats nos cursos a 
distância 3

Outros 2

Outros (2.25)

Não acompanha o desenvolvimento dos fóruns

Socialização
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2.26 – Acesso ao conteúdo

Nos cursos oferecidos por professores 
independentes em 2012, o acesso dos 

educandos ao conteúdo depende: Quantidade

da aprovação destes na avaliação de cada uma das 
unidades. 5

da duração da unidade estabelecida em agenda 
pré-programada. 12

Apenas do educando, pois este pode seguir a 
sequência que desejar no tempo de duração do 
curso. 8

da liberação docente para o estudo da unidade. 7

2.27 – Forma de participação dos educandos

Nos cursos ofertados por professores 
independentes em 2012, os educandos 

participam: Quantidade

lendo os textos e respondendo questões. 21

estudando casos e situações problemas em que há 
aplicação do conteúdo. 19

elaborando projetos que, para serem desenvolvidos, 
dependem do auxílio da tutoria. 16

tendo acesso à informação de diversas formas 
(textos, animações etc.) e apresentando o resultado 
da sua aprendizagem e respondendo questões. 27

Outros 2

Outros (2.27)

Lendo projetos de colegas

Realizando as atividades após a informação em diversas formas 
(textos, animações etc.)

2.28 – Tipos de atividades desenvolvidas pelos 
alunos

Na maioria dos cursos, as atividades 
desenvolvidas pelos estudantes são realizadas: Quantidade

apenas individualmente 11

individualmente e em grupo 21

apenas em grupo 0

2.29 – Interação entre educador e educando

Ferramentas de interação entre professores e 
educandos nos cursos oferecidos em 2012 Quantidade

Fórum 27

Chat 21

Skype™ 12

Telefone 8

E-mail 28

Blog 10

Microblog (Twitter©) 3

Carta 0

Fax 0

TV, em transmissão de aulas ao vivo (tempo real) 3

Celular, com mensagem de texto 4

Não há interação com educandos 0

Outros 6

Outros (2.29)

E-mail interno do AVA

Facebook©

Google Talk

Redes sociais

Webconferência

2.30 – Meios de interação dos educandos entre si

Ferramentas de interação entre estudantes 
em cursos ofertados por professores 

independentes, em 2012 Quantidade

Fórum 27

Chat 21

Skype™ 7

Telefone 5

E-mail 23

Blog 5

Microblog (Twitter©) 2

Carta 0

Fax 0

TV, em transmissão de aulas ao vivo (tempo real) 1

Celular com mensagem de texto 5

Não há interação entre educandos 0

Outros 3

Outros (2.30)

E-mail interno do AVA

Google Talk

Pessoalmente
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2.31 – Papel da avaliação da aprendizagem

Papel da avaliação de aprendizagem nos cursos 
oferecidos por professores independentes, 

em 2012 Quantidade

Balança de dois pratos: serve para comparar 
o desempenho do educando com critérios 
preestabelecidos, tendo em vista melhorar sua 
aprendizagem. 26

Peneira: faz a triagem daqueles que serão 
aprovados e reprovados no curso. 5

Não é realizada a avaliação da aprendizagem. 1

2.32 – Dinâmica da avaliação da aprendizagem

Avaliação da aprendizagem nos cursos 
ofertados por professores independentes, em 

2012 Quantidade

Realizada presencialmente no final do curso 6

Realizada a distância e aprova ou reprova o 
educando 11

Realizada em todas as unidades de ensino 21

Quando reprova um educando, leva-o à 
recuperação 11

Quando reprova um educando, faz com que este 
refaça o curso 2

Não há avaliação final; o educando somente é 
avaliado nas unidades/módulos do curso 6

Não há avaliação da aprendizagem 1

O educando realiza sua autoavaliação durante todas 
as unidades/módulos do curso 12

Outros 2

Outros (2.32)

Ao final do curso, o tutor elabora um “caso” para cada aluno, no 
qual devem ser aplicados vários dos conhecimentos adquiridos no 
decorrer do curso. Vale como trabalho de conclusão do curso.

É feita no decorrer do ano, ao final de cada bimestre.

2.33 – Forma de avaliação da aprendizagem

Tipos de avaliações realizadas em cursos 
ofertados por professores independentes, em 

2012 Quantidade

On-line, com questões objetivas (alternativa/certo-
errado/etc.) corrigidas pelo sistema 8

On-line, por meio de questões abertas corrigidas 
por um(a) educador(a) 10

On-line, com questões objetivas corrigidas pelo 
sistema e com questões abertas corrigidas por 
um(a) educador(a) 11

Presencialmente, com questões objetivas corrigidas 
por um(a) educador(a) 8

Tipos de avaliações realizadas em cursos 
ofertados por professores independentes, em 

2012 Quantidade

Presencialmente, com questões abertas corrigidas 
por um(a) educador(a) 10

A distância, com entrega de relatórios de uma 
atividade prática corrigidas por um(a) educador(a) 12

A distância, por meio de entrega de trabalho de 
pesquisa realizado a distância e corrigido por um(a) 
educador(a) 16

A distância por meio de portfólio que é avaliado por 
um(a) educador(a) 9

Não há avaliação 1

Outros 2

Outros (2.33)

Avaliação continuada, por meio das participações nos fóruns, chat, 
videochamadas e postagem de atividades

Entrega e apresentação de TCC

2.34 – Certificação dos educandos

Nos cursos oferecidos por professores 
independentes em 2012, a certificação do 

educando num curso depende: Quantidade

do número de acessos ao curso, da participação 
nas atividades de fórum e acerto de 70% na 
avaliação final. 7

do número de acessos ao curso, da participação 
nas atividades de fórum e acerto de 50% na 
avaliação final. 2

de obtenção de 70% de acertos na avaliação final. 10

de obtenção de 50% de acertos na avaliação final. 3

do número de acessos e aprovação em todas 
as unidades do curso com 70% nas atividades 
propostas. 4

do número de acessos e aprovação em todas 
as unidades do curso com 50% nas atividades 
propostas. 1

de aprovação em todas as unidades do curso com 
70% nas atividades propostas. 4

de aprovação em todas as unidades do curso com 
50% nas atividades propostas. 1

de nota de trabalho final ou de pesquisa com no 
mínimo 5,0. 3

de nota de trabalho final ou de pesquisa com no 
mínimo 7,0. 5

de participação (acesso) a pelo menos 50% do 
curso. 0

de participação (acesso) a pelo menos 70% do 
curso. 5

de nota do portfólio do educando entre 7,0 e 10. 4

(continua)
(continua)

(conclusão)
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Nos cursos oferecidos por professores 
independentes em 2012, a certificação do 

educando num curso depende: Quantidade

de solicitação e pagamento do certificado pelo 
próprio educando. 0

Não depende de nada para ser certificado. Basta 
pagar a matrícula. 0

Não há certificação do educando. 3

Outros. 2

Outros (2.34)

Participação válida em todos os fóruns propostos

2.35 – Pontos fortes e fracos dos cursos ofertados 
pelos professores independentes em 2012

3 pontos fortes dos cursos segundo a avaliação 
dos educandos

Respostas Quantidade

Acompanhamento da tutoria 23

Conteúdo do curso 22

Atividades propostas no curso 7

Recursos didáticos (textos, vídeos animações, entre 
outros) 13

Interação com colegas 4

Avaliação 3

Participação em fórum 6

Participação em chat 0

AVA 6

Informação não disponível 4

3 pontos fracos dos cursos segundo a avaliação 
dos educandos

Respostas Quantidade

Acompanhamento da tutoria 2

Conteúdo do curso 0

Atividades propostas no curso 6

Recursos didáticos (textos, vídeos animações entre 
outros) 7

Interação com colegas 16

Avaliação 5

Participação em fórum 11

Participação em chat 21

AVA 3

Outros 4

Informação não disponível 7

Outros (2.35 – pontos fracos)

Falta de um conselho federal que fiscalize a atividade de detetive 
profissional privado

O áudio dos vídeos.

Tempo

Comentários gerais

•	 O ano de 2012 foi bastante interessante em minha 
prática docente EAD, com um aporte significativo 
de alunos à modalidade e também um grande 
amadurecimento pessoal na condução das turmas.

•	 O uso de uma plataforma livre, como o Moodle 
nos possibilita mudanças frequentes de estrutura 
no AVA e consequentemente pode-se identificar as 
necessidades dos alunos e adaptá-las à realidade 
de cada turma.

•	 Os cursos que ofereço são cursos abertos impul-
sionados por objetivos de curto prazo e cada par-
ticipante desenvolve as temáticas a seu tempo, 
de acordo com seus objetivos e metas, o que, em 
alguns casos, resulta em baixa interação com os 
demais participantes.

•	 Quando vocês falam da formação das turmas, já 
limitam em 20 o número mínimo de alunos para 
formação de uma turma, quando em minha ins-
tituição o mínimo de alunos é de 5.

•	 Tem sido muito interessante improvisar e ofere-
cer cursos personalizados com ajuda de blog e 
redes sociais. Espero que este espaço seja sempre 
considerado.

•	 Trabalhei no sistema de EAD numa universidade 
(disciplinas semipresenciais  − ambiente Moodle) 
por mais de 10 anos. Após minha aposentadoria 
recente, comecei a me dedicar a esse trabalho como 
professor independente. Ainda estou no início 
dessa empreitada, ainda meio crua, mas estou 
gostando muito.

(conclusão)


