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ABED – Contribuindo 
para Aprendizagem a 
Distância no Brasil
Fredric Michael Litto

Fredric Michael Litto
Presidente da 
Associação Brasileira 
de Educação a 
Distância (ABED) e 
coordenador científi co 
da Escola do Futuro

A demanda reprimida para acesso ao ensino 
superior no Brasil aponta para a necessida-

de de triplicar o número de vagas nos próximos 
anos. Não havendo recursos para construir no-
vas salas de aula, ou tempo adequado para for-
mar novos docentes para atender à demanda 
esperada, está fi cando cada vez mais claro que, 
sem o emprego de educação a distância, será di-
fícil cumprir o dever social de fornecer acesso à 
aprendizagem a grupos até agora socialmente 
excluídos. Educação corporativa e aprendizagem 
informal para uma população vivendo na “socie-
dade de conhecimento” também são áreas de im-
portância estratégica para o desenvolvimento do 
Brasil e para as quais educação a distância oferece 
soluções signifi cativas. É importante, porém, que 
educação a distância seja praticada com a mesma 
qualidade, ou até melhor ainda, do que a educa-
ção presencial; seja ela realizada através de mate-
rial impresso, rádio, televisão, vídeo, internet ou 
vídeoconferência.

Os esforços da ABED – Associação Brasileira de 
Educação a Distância, para encorajar o estudo 
sistemático de teorias pedagógicas e comunica-
cionais, e a procura de excelência na prática de 
educação a distância, bem como para estimular  
relações éticas entre instituições, docentes e dis-
centes, colocam-na na posição de fórum principal 
para a discussão e apresentação de pesquisas rela-
cionadas à área no Brasil.

ABED é uma sociedade científi ca, sem fi ns lu-
crativos, criada em 31 de junho de 1995 por um 
grupo de educadores interessados em educação 
a distância e em novas tecnologias de aprendi-
zagem, e que atualmente tem 2.600 sócios. Seus 
principais objetivos são:

� Estimular a prática e o desenvolvimento de 
projetos em educação a distância em todas as 
suas formas; 

� Incentivar a prática da mais alta qualidade de 

serviços para alunos, professores, instituições e 
empresas que utilizam a educação a distância;   

� Apoiar a “indústria do conhecimento” do país 
procurando reduzir as desigualdades causadas 
pelo isolamento e pela distância dos grandes 
centros urbanos; 

� Promover o aproveitamento de “mídias” dife-
rentes na realização de educação a distância; 

� Fomentar o espírito de abertura, criatividade, 
inovação, credibilidade e experimentação na 
prática  da educação a distância.

O escopo principal da ABED inclui instituições, 
empresas, universidades e pessoas interessadas 
em discutir e aprofundar conhecimentos em edu-
cação a distância.  Com esta fi nalidade, a ABED 
organiza congressos, seminários, reuniões cientí-
fi cas e  cursos voltados para a sistematização e a 
difusão do saber em EAD.

Introdução
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 A ABED é membro do Conselho das Sociedades 
Científi cas Nacionais da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência – SBPC, e é fi liada a ins-
tituições internacionais entre as quais o Interna-
tional Council for Open and Distance Education 
– ICDE, entidade para a qual organizou, no ano 
2000, em São Paulo, uma reunião internacional 
para os dirigentes de organizações que utilizam 
a educação a distância. Esta reunião foi conco-
mitante com o VII Congresso Internacional da 
ABED e a 2a Conferência Regional Latino-Ame-
ricana do ICDE.  

Em 2006, a ABED será anfi triã da 22a ICDE 
World Conference on Open Learning & Distance 
Education, quando teremos, no Rio de Janeiro, a 
apresentação de pesquisas e relatos de experiên-
cias por parte de profi ssionais de EAD em todo 
o mundo, além de mesas-redondas, mini-cursos e 
visitas técnicas. Esperamos a participação de res-
ponsáveis pela aprendizagem a distância,  reitores 
e pro-reitores de extensão de universidades, coor-
denadores pedagógicos de colégios, presidentes 
de empresas de e-learning, chefes de educação e 
treinamento convencional ou a distância, profes-
sores de todas as áreas de conhecimento interes-
sados em aprender mais sobre esta modalidade 
dinâmica de aprendizagem, consultores, jornalis-
tas especializados em educação e  representantes 
de outras instituições como museus, bibliotecas e 
ONGs que terão a oportunidade de mostrar suas 
inovações, compartilhar suas experiências e ter 
contato com seus pares. Espera-se a presença de 
aproximadamente 1200 participantes. 

A página da ABED na Internet traz a Revista Bra-
sileira de Aprendizagem Aberta e a Distância, 
trilíngue, dedicada à publicação de estudos de 
natureza científi ca sobre EAD, e agora no seu 
quinto número.  A página também oferece um 
calendário de eventos, notícias da organização 
e os seus pólos regionais e seus conselhos, links 
relacionados a EAD, e endereços de cursos a dis-
tância no país. Sempre tentando estar atualizada, 
a página tem como foco os associados e outras 
pessoas que pretendem se envolver com, ou se 
informar sobre, esta abordagem pedagógica dife-
renciada (www.abed.org.br). 

A ABED é composta pelas seguintes categorias de 
associados: Sócios Individuais  (pessoas físicas in-
teressadas na promoção da educação a distância 
como instrumento de progresso das sociedades 
democráticas); Sócios Institucionais (pessoas jurí-
dicas interessadas nos objetivos da ABED); Sócios 
Honorários  (pessoas físicas ou jurídicas de no-
tável saber e que, por isso, são distinguidas pela 
ABED); e Sócios Mantenedores (pessoas jurídicas 
que colaboram signifi cativamente no intuito de 
incrementar o trabalho da ABED).

Diretoria da ABED - Julho de 2003 
- Julho de 2007 
Presidente - Fredric Michael Litto – Escola do Fu-
turo da USP – SP, Vice Presidente - Manuel Mar-
cos Maciel Formiga – CNI / UnB - DF, Diretora 
- Arlette Azevedo Guibert – Guibert Assessoria em 
Educação – SP, Diretor - Waldomiro Pelágio Di-
niz Loyolla – FISP / Uniemp - SP, Diretora - Lina 
Sandra Barreto – Eadtec - DF, Diretora - Helena 
Lúcia Elias Riboli – Alfenas – MG, Diretor - Ro-
berto Palhares – Instituto Monitor – SP, Diretor 
- João Roberto Moreira Alves – IPAE - RJ

Conselho Científi co
Waldomiro Pelágio Diniz de Carvalho Loyolla 
– FISP/Uniemp-SP; Alfredo Eurico Rodrigues da 
Matta – UCSAL-BA; Amir Mattar Valente – UFSC-
SC; Benedito Barraviera – UNESP-SP; César Au-
gusto Nunes – USP-SP; Cléia Maria Luz Rivero 
– UNIMEP-SP; Daniel Segulem – UNIFESP-SP; 
Dóris Santos de Faria – UnB-DF; Elian de Castro 
Machado – UFC-CE; Elizabeth Rondelli – UFRJ-
RJ; Gilberto Mucilo de Medeiros – PUC-RS; Helo-
ísa Vieira da Rocha – UNICAMP-SP; José Manuel 
Moran Costa – PUC-SP; Márcio Luiz Andrade 
Neto – UNICAMP-SP; Maurício Prates de Campos 
Filho Uniemp-SP; Miriam Struchiner – UFRJ-RJ; 
Rogério da Costa Santos PUC-SP; Ymiracy Nasci-
mento de Souza Polak – UFPR-PR.

Conselho de Ética e Qualidade 
 Wilson Correia de Azevedo Jr – Aquifolium-RJ; 
Eduardo Chaves – UNICAMP-SP; Itamar Alves 
Leal dos Santos – SP; Jean Marlos Pinheiro Bor-
ba – Pólo ABED-MA; João Vianey – Unisul - SC; 
Lenise Aparecida Martins Garcia – UnB-DF; Mi-
rela Luiz Malvestiti – Sebrae - DF; Mônica Parente 
Ramos – UNIFESP-SP; Rita Graghetti – Labora-
tórios Fleury-SP; Vani Moreira Kenski – USP-SP; 
Washington Braga Filho – PUC-RJ.

Conselho Fiscal 
 Adilson Tabain Kole – SENAI-SP; Adylles Cas-
tello Branco – Al Farabi-SP; Ary Rocha UFRN-RN; 
Ricardo Feltre – Editora Moderna-SP.

Pólos ABED 
 Acre, Bahia, Brasília, Campinas/SP, Ceará, Espí-
rito Santo, Governador Valadares/MG, Manaus,  
Maranhão, Pará, Paraná, Ribeirão Preto/SP, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul,  Santa Catarina, 
São Paulo, Sergipe.
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Não tão velha quanto os demais formatos tra-
dicionais de educação, mas também não tão 

nova quanto alguns imaginam, os primeiros re-
gistros da EAD datam do século XIX, por volta 
de 1850. Ao fi nal desse século já havia institui-
ções formalmente constituídas para a prática de 
Educação a Distância como a ICS – International 
Correspondence Schools, fundada em 1891 nos 
Estados Unidos.

As “ondas” da 
Educação a Distância
No seu desenvolvimento pode-se dizer que a Edu-
cação a Distância foi a modalidade educacional 
que mais se preocupou com metodologias e seu 
contínuo aperfeiçoamento,  passando por inúme-
ras etapas, cada qual ajustada ao seu tempo e ao 
seu universo de alunos, numa clara demonstração 
que a educação é um processo centrado no aluno 
e nas suas necessidades de aprendizado. Assim, a 
primeira e mais duradoura “onda” da Educação 
a Distância é o Ensino por Correspondência, lar-
gamente utilizado até os dias atuais. Baseia-se em 
materiais de aprendizado impressos com suporte 
de tutoria oferecido por diversos meios. Poste-
riormente, vieram as “ondas” do áudio-cassete, 
vídeo-cassete, teleducação, e-learning etc. Cada 
uma dessas “ondas” representou para a Educação 
a Distância um degrau de afi rmação da efi ciência 
de seus procedimentos.

As vantagens da Educação a 
Distância
Enumerar as múltiplas vantagens da Educação a 
Distância, em seus diferentes aspectos, é uma ta-
refa trabalhosa. Sem ter a pretensão de confron-
tá-la com outras formas de ensino, eu diria que 
a principal vantagem da Educação a Distância é 
o seu aspecto de ensino democrático. Todos que 
buscam o conhecimento por seu meio encon-
tram amparo. Educação de qualidade para quem 
precisa, sem impedimentos pelo espaço, tempo 
ou qualquer outra condição. Seu único limite é o 
indivíduo, só não faz quem não quer. Outra gran-
de vantagem que não pode passar despercebida 
é a questão da efi ciência. O aluno de Educação 

A Educação a Distância, 
uma antiga, ilustre e ainda desconhecida 
modalidade de educação
Roberto Palhares

Roberto Palhares
Mantenedor do
Instituto Monitor

a Distância precisa, para progredir nos estudos, 
compreender os conceitos que lhe são apresen-
tados. Artifícios como decorar a informação não 
são sufi cientes para que o aluno avance na cons-
trução de um processo progressivo de aquisição 
de conhecimentos e competências. A incompre-
ensão desta condição, inclusive, tem grande res-
ponsabilidade na taxa de desistentes.

A Educação a Distância é 
mais ou menos efi ciente que a 
educação formal presencial?
Acredito que a Educação a Distância seja até 
mesmo mais efetiva que processos tradicionais 
de educação. Entretanto, comparando-se resul-
tados de procedimentos dotados de qualidade, a 
sua efi ciência não deve ser superior nem inferior. 
Quando os procedimentos educacionais são do-
tados dos necessários cuidados, seus resultados 
são sempre semelhantes, e as suas variações serão 
mais em decorrência das características dos alu-
nos do que propriamente do processo. Pensando 
no futuro, podemos dizer, sem receio de errar, 
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que a Educação a Distância, em sua evolução, será 
um formato que irá preponderar sobre qualquer 
outro. Não haverá metodologia educacional, em 
qualquer nível, que possa dispensar, de alguma 
forma, em algum instante, em maior ou menor 
grau, o emprego de procedimentos característi-
cos desta modalidade.

Qual o melhor modelo de Educa-
ção a Distância?
A Educação a Distância não possui limitações de 
modelo. Sendo um processo essencialmente cen-
trado no aluno, o seu melhor modelo é aquele 
que melhor o atende. Ensino individualizado em 
que cada aluno é uma turma que tem início e en-
cerramento segundo sua própria conveniência 
e possibilidades, ou ensino em grupos fechados 
com datas defi nidas? É indiferente. A Educação 
a Distância possui os recursos necessários para 
atender a qualquer uma das situações com a qua-
lidade e o grau de sucesso desejado. As diferenças 
entre as diversas situações de oferta encontram-
se na administração do processo. Não há porquê 
restringir cursos de Educação a Distância, limitan-
do sua capacidade de atendimento ou engessan-
do seus procedimentos. A Educação a Distância 
pode ser entendida como um processo de auto-
construção do conhecimento, mediante auxílio 
de meios adequados. É óbvio que esta condição 
exige versatilidade e fl exibilidade para poder se 
moldar ao aluno que dela se utiliza.

Quais são os problemas da Edu-
cação a Distância?
Nenhuma metodologia educacional pode ter a 
pretensão de se considerar um processo conclu-
ído e estático, sem necessidade de aprimoramen-
to. A Educação a Distância, por ser um processo 
de ajuste contemporâneo, sempre adotando em 
seus procedimentos novas tecnologias, enfren-
tando as mais desafi antes barreiras, requer con-
tínuos ajustes. Assim, novos problemas surgem a 
cada dia, mas eu diria que em nenhuma situação 
sejam problemas capazes de comprometer seus 
resultados, porque visam seu aprimoramento e 
adequação aos recursos e aos indivíduos. No Bra-
sil, a Educação a Distância se encontra às voltas 
com situações que demandam providências ur-
gentes. Algumas delas:  

a) Desconhecimento por parte de quem legisla, 
de quem a ministra e de quem dela se utiliza. 

   Os integrantes do processo, salvo raríssimas 
exceções, vêem a Educação a Distância com 
desconfi ança e, em decorrência, criam situa-
ções que prejudicam tanto sua credibilidade 
quanto seus resultados.

b) Hábitos do brasileiro.
 O cidadão brasileiro, embora não seja respon-

sável pela herança recebida, supostamente 
ainda não possui hábitos adequados para a 
melhor utilização da Educação a Distância, 
como a leitura, por exemplo. Também lhe fal-

tam disciplina e organização exigidas para ser 
bem-sucedido como agente do processo.

c) Carência na disponibilidade de recursos tec-
nológicos e/ou fi nanceiros.

  Embora a Educação a Distância não exija para 
sua prática grande sofi sticação de processos, é 
inquestionável que as modernas tecnologias 
muito contribuíram para melhorar e acelerar 
o processo de aprendizado. Infelizmente no 
Brasil, tanto o poder aquisitivo da população 
como sua inclusão em procedimentos digitali-
zados deixam muito a desejar.

d) Preconceito.
 A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção coloca a Educação a Distância como sendo 
um recurso para atendimento a situações re-
mediais ou emergenciais. Colocações equivo-
cadas, semelhantes a esta, demonstram clara-
mente uma linha de pensamento ultrapassada 
e temente de uma realidade ainda desconheci-
da, mas inexorável.

e) Desatenção.
 Na Educação a Distância, como também na 

presencial, existe um certo descaso por parte 
de autoridades e, inclusive, do meio acadêmi-
co, à resolução dos problemas da educação de 
nível básico. As atenções estão desproporcio-
nalmente voltadas para o nível superior. E, em-
bora se faça muito alarde sobre a importância 
do nível básico, ainda lhe é conferido um tra-
tamento inferior e um status de menor relevo.  

f) Legislação.
 Por absoluto desconhecimento do processo 

e de seu potencial, a Educação a Distância é 
geralmente encarada como um formato mar-
ginal de educação, gerando, em razão dessa 
linha de pensamento, uma hiper-regulamenta-
ção com conseqüências, às vezes, irreparáveis. 
Em geral, a burocracia implantada pelo poder 
público serve apenas para onerar procedimen-
tos, retardar decisões necessárias para corre-
ção de rumos ao longo do processo e impedir 
planejamentos de médio e longo prazo.

g) Aceitação da modalidade de negócio.
 A educação deve ser aceita como um negócio 

de prestação de serviços. Serviços esses que de-
vem atender às expectativas de clientes e tam-
bém da sociedade. Exige-se dos responsáveis 
por este tipo de negócio um comportamento 
regido pela ética e sobretudo pela responsa-
bilidade, conceitos válidos para qualquer tipo 
de negócio para que o próprio mercado possa 
reivindicar a possibilidade de ditar as normas 
e regras a serem seguidas.

A Educação a Distância brasileira 
tem esperanças?
É claro que sim! Este é um processo irreversível. 
Por maiores que sejam as resistências, os precon-
ceitos e os interesses contrários, estes não serão 
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sufi cientes para invalidar todas as vantagens que a 
Educação a Distância tem para oferecer.

Creio que, para acelerarmos este processo de 
aceitação da Educação a Distância, seria necessá-
rio observarmos alguns pontos:

�  Em sua normatização, qualquer tipo de pre-
conceito deve fi car de lado.

�  A legislação da Educação a Distância segue 
pelo caminho da demasiada regulação, prova-
velmente com o objetivo de preservar a quali-
dade do processo, mas essa está longe de ser 
a melhor atitude para se atingir este objetivo. 
As barreiras criadas pelo poder público refl e-
tem a desconfi ança que assombra a Educação 
a Distância, sem contudo conseguir impedir a 
ação de maus educadores que proliferam em 
todas as modalidades de educação. A solução 
para que esta seja ágil, efi ciente e, principal-
mente, respeitada, precisa vir do próprio mer-
cado, deixando para o poder público a tarefa 
da avaliação da efi ciência dos seus resultados e 
o estabelecimento das metas mínimas.

� Não existe burocracia gratuita, alguém vai aca-
bar pagando essa conta.

� Nossos governantes freqüentemente se esque-
cem de que educação é uma política de estado. 
Em  vez de utilizar a educação para impor sua 
forma de governar, deveriam somar qualidades 
às políticas já existentes.

� Não se devem estabelecer requisitos e condi-
ções que aprisionam a Educação a Distância à 
educação presencial.

No Brasil já existe, há dez anos, a ABED – Asso-
ciação Brasileira de Educação a Distância -, insti-
tuição capaz de juntar a academia e as forças do 
mercado. Ela pode representar para a Educação 
a Distância um marco divisor entre dois cená-
rios bem distintos: num deles, esta apresenta-se 
travada por regras que regulamentam o regula-
mento,  tanto no que diz respeito à qualidade do 
processo quanto aos direitos de alunos; e noutro, 
uma Educação a Distância constituída de forma 
efi ciente e merecedora de respeito por parte de 
quem legisla, de quem ministra, de quem usa e da 
sociedade em geral.

O momento exige menos intervenção, menos re-
gras, mais pesquisa e mais ação. Somos capazes de 
alcançar essas metas e vamos fazê-lo.
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Capítulo 1

Os números da 
Educação a Distância
no País
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Este Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 – é o 
primeiro trabalho que consolidou dados sobre Educação a Distância em nível nacional e em 
todas as suas instâncias de aplicação no ensino ofi cialmente credenciado por conselhos de edu-

cação. Buscou para isso as fontes apropriadas nos diferentes níveis: o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais(INEP) e o Ministério da Educação, no nível federal, os conselhos estaduais 
de educação, nos níveis estaduais, e conselhos municipais de educação, além dos censos educacionais 
e demais bases de dados de instituições idôneas, apurando quantos praticam, quem pratica, como se 
pratica e o que se oferece em Educação a Distância no país. Com base nestes dados e em levantamentos 
junto a documentos ofi ciais como os que são feitos pelo Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação 
(IPAE), procurou-se as próprias instituições para atualizações e quantifi cações.

Os dados ofi ciais disponíveis até o início de 2005 sobre a Educação a Distância, relevantes pelo seu ca-
ráter ofi cial e como rubrica, estão desatualizados e limitados a apenas algumas modalidades de ensino, 
aquelas afeitas ao órgão que os divulgam. Até a conclusão deste anuário, havia números disponíveis 
apenas do Censo de 2003 e, em alguns recortes, apenas para cursos de graduação. Além disso, não 
havia até agora apurações consolidadas sobre a EAD praticada nos níveis de credenciamento estadual, 
já que esta é responsabilidade de cada conselho estadual. Estas instituições que respondem aos crité-
rios ditados pelos CEEs, como pôde verifi car este anuário, são responsáveis pela educação a distância 
de mais de 150 mil pessoas, ou 48,6% do universo de alunos de todas as instituições autorizadas pelos 
governos no país a ministrar cursos de EAD, quase o mesmo número de pessoas educadas no nível 
superior. A relevância desses níveis educacionais (básico, médio, técnicos e Educação de Jovens e 
Adultos – EJA) torna injustifi cável a escassez, até este momento, de pesquisas que busquem consolidar 
seus dados num cenário nacional, assim como a desatenção aos trabalhos de qualidade em EAD que 
têm sido feitos neste nível de ensino.

Se vista como modalidade pedagógica ampla de ensino, sem o recorte limitador da educação ofi cial-
mente autorizada, essa ausência de dados é ainda mais gritante, já que pelo menos 1.137.908 brasilei-
ros fi zeram uso da EAD só em 2004, conforme foi constatado pelo levantamento feito por este anuário. 
Esta cifra representa a soma do universo de alunos de instituições ofi cialmente credenciadas com o 
número de seis das grandes instituições idôneas ouvidas para esta publicação e que aplicam essa mo-
dalidade de ensino no país (tabela 1, que será detalhada no segundo capítulo deste livro). Importante 
lembrar que este pequeno levantamento está longe de considerar a integralidade da enorme profusão 
da EAD por ambientes diversos, como o mundo corporativo, ou ainda o dos cursos livres ministrados 
pelas escolas credenciadas ofi cialmente pelo sistema formal de ensino.

Por tudo isso é necessário, embora pareça paradoxal esta afi rmação num anuário que traz informações 
extensas e inéditas, chamar a atenção para o fato de que o Brasil é carente de dados amplos sobre sua 
Educação a Distância. O país conta com bons trabalhos pioneiros, como o de João Vianney, da Uni-
Sul(1), ou o de Marta de Campos Maia, da FGV/EAESP(2). Além de publicações que já enfrentaram o 

1. A Universidade Virtual no Brasil - Os números do ensino superior a distância no país em 2002, João Vianney, Patrícia Torres 
e Elizabeth Silva, Unisul/UNESCO-IESALC, 2004. 

2. Educação a Distância e o Ensino Superior no Brasil, Marta de Campos Maia, in Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta 
e a Distância, vol. 2, nº 3. 

* Coordenador do ABRAEAD/2005

Os números da Educação 
a Distância no País
Fábio Sanchez*
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desafi o de mensurar a EAD, como o Guia Brasileiro de Educação a Distância (Editora Esfera), de Car-
mem Maia. Em todo o país, nos quase seis anos que vão de 1999 ao início de 2004, pelo menos 1.337 
títulos acadêmicos (artigos, teses e dissertações) foram produzidos sobre EAD, como poderá ser visto 
num estudo de Fredric Litto, Andrea Filatro e Cláudio André, divulgado no segundo capítulo deste 
livro. No entanto, pôde-se ver, por este último estudo, que a maior parte dessas avaliações referem-se 
apenas aos níveis de graduação e pós-graduação, e quando referem-se ao nível médio, o fazem por 
meio de recortes, como o de formação de professores, modalidade que tem recorrido crescentemente 
à EAD, devido a contingências legais recentes.

Mesmo considerando o pouco tempo e o recorte limitador com que se vem medindo a Educação a 
Distância,  já é possível constatar o quanto esta modalidade de ensino tem crescido no país nos últimos 
anos. Como pode ser visto na tabela 2, no fi nal deste texto, com os números apenas de graduação e 
pós-graduação. Comparando-se os números ofi ciais disponíveis (até 2003) com os dados não-ofi ciais 
colhidos por este anuário junto às instituições credenciadas, referentes a 2004, verifi ca-se que, no perí-
odo de apenas 4 anos, o número de alunos matriculados em cursos a distância em graduação e pós gra-
duação aumentou em 44 vezes, apenas até 2003, e em mais de 90 vezes se incluidos os dados de 2004.

Outro dado indicativo do crescimento da EAD é aquele colhido junto às instituições credenciadas 
nos níveis federal, estadual e municipal e que registra a data de início de seus cursos. Só na amostra 
avaliada, houve 77 lançamentos de cursos novos por EAD em 2004, contra 34 em 2003, 19 em 2002 e 
11 em 2001.

Certas características da Educação a Distância, tais como a extraterritorialidade, a autonomia do aluno 
e a temporalidade móvel, podem causar alguma difi culdade à sistematização de dados se nossos refe-
renciais forem os paradigmas da educação presencial. Isso talvez explique em parte a insufi ciência de 
dados sobre esse conjunto de métodos educacionais, além de algum preconceito que ainda se verifi ca.  
Mas, cabe notar, que nestes mesmos diferenciais encontram-se algumas das maiores virtudes da EAD. 
Verifi cou-se, por exemplo, que algumas instituições que responderam às perguntas formuladas por 
este anuário apresentaram no ano de 2004 mais alunos entrantes do que matrículas inicialmente dis-
poníveis, ou simplesmente não dispunham deste último dado já que o número de vagas não depende 
de quantos alunos cabem numa sala de aula. Também a modularização dos conteúdos é mais facilmen-
te exeqüível na EAD, o que permite a formatação de pequenos cursos dentro de cursos maiores, assim 
como a criação de novos a partir de seg mentos de outros já existentes. Com os paradigmas presenciais 
não é simples explicar, por exemplo, o funcionamento da Fundação Centro de Ciências e Educação 
Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – CEDERJ, um consórcio bem-sucedido entre seis 
instituições públicas cariocas em que várias delas ministram partes diferentes de um mesmo curso. 
Com a maturidade do sistema educacional a distância, será cada vez mais possível a um aluno traçar 
perfi s de cursos que se adaptem às suas necessidades, procedimento que já vem sendo oferecido em 
muitas instituições ouvidas para este livro.

Este anuário contribui para tornar mais clara a forma como se educa a distância no Brasil. Há algumas 
informações nesta publicação que surpreenderão os mais desavisados e que são relevantes para se en-
tender este cenário. Citemos resumidamente algumas delas:

(*) Média  anual das fases do Telecurso 2000, até fevereiro de 2005.
(**) Número referente a programas não-cumulativos com o número do item “Ensino credenciado ofi cialmente”. 

Tabela1 - Número de brasileiros matriculados em cursos de 
Educação a Distância, segundo dados deste 

anuário e de seis grandes instituições, em 2004
Fonte Nº de alunos

Ensino credenciado ofi cialmente (ABRAEAD/2005) 309.957

Sebrae 176.514

Fundação Roberto Marinho* 393.442

Senai 10.305

Senac 37.973

Governo do Estado de São Paulo** 132.223

Fundação Telemar 77.494

Total 1.137.908
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•  Quantifi cação: Há 166 instituições credenciadas ofi cialmente para ministrar cursos a distância no 
país, nos níveis federal, estadual e municipal. Elas educaram 309.957 pessoas em 2004.

•  Elevação da oferta: No período de 1982 a 1994, oferta de cursos a distância por estas instituições 
permaneceu praticamente constante. A partir de 1995, nota-se um aumento ininterrupto na oferta 
de novos cursos e a tendência dos últimos 5 anos é de crescimento praticamente exponencial. Nos  
últimos 3 anos, a oferta de novos cursos mais do que triplicou. 

•  Elevação da demanda: O número de alunos a distância, em algumas modalidades educacionais 
como graduação e pós-graduação, cresceu mais de 90 vezes desde o ano 2000.

•  Localização: 54% das instituições fi cam na região Sudeste do país. Elas educam 53% do total de 
alunos a distância. O Nordeste tem o segundo maior grupo, com 18,7% do total de alunos, seguido 
de perto pela região Sul (17%).

•  Mídias utilizadas: A mídia mais utilizada na EAD é o conteúdo impresso (84% das instituições o 
utilizam), seguida pelo e-learning (63%) e pelo CD Rom (56%).

•  Formas de avaliação: A prova escrita presencial é a forma mais comum de avaliação nos cursos a dis-
tância (92% das instituições a utilizam). Em seguida vêm o Trabalho de Pesquisa (55%) e o Trabalho 
de Conclusão de Curso – TCC (52%).

•  Mercado de trabalho: Há um número de 116 funções docentes e de apoio por instituição.
  
•  Variedade da oferta: 25% das instituições também ofereceram cursos livres (não credenciados ofi -

cialmente) em 2004.

•  Apoio ao aluno: Os recursos mais comumente oferecidos aos alunos a distância são o e-mail (por 
89% das instituições), o telefone (84%), o professor presencial (77%) e o professor on-line (67%).

•  Temporalização: 82% do total de cursos oferecidos têm determinação de tempo para sua conclu-
são.

•  Manutenção de turmas: 63% das instituições educam seus alunos mediante a formação de turmas.

•  Público-alvo: 24% das instituições têm no mercado corporativo um público-alvo; 21% no funciona-
lismo público.

•  Quantifi cação da oferta: A média de cursos oferecidos por instituição é de 3,7.

•  Eqüidade entre os níveis educacionais: Instituições que ministram cursos com credenciamento es-
tadual (EJA, técnicos, fundamental e médio) educam praticamente o mesmo número de alunos a 
distância que instituições que ministram graduação e pós-graduação

Ao conceber e publicar este anuário, o Instituto Monitor, primeira instituição brasileira a oferecer 
sistematicamente cursos a distância (foi fundado em 1939) e a Associação Brasileira de Educação a 
Distância – ABED – instituição científi ca fi liada à SBPC que já atua há mais de dez anos na defesa e 
divulgação da EAD, dão sua contribuição para o melhor entendimento e a ampliação da qualidade 
desta modalidade de ensino, a que mais cresce no país desde o início deste século.

Desejamos que os dados expostos aqui auxiliem a avaliação e a tomada de decisões por gestores de 
instituições, assim como o estudo acadêmico da Educação a Distância. E nos colocamos à disposição 
de todos para sugestões de alterações para as próximas edições, pelo site da publicação (www.abraead.
com.br). 
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Tabela 2 - Crescimento do número cursos e de alunos em Educação a Distância em instituições 
ofi cialmente autorizadas nos níveis de graduação, seqüenciais e pós-graduação

(instituições com credenciamento federal)

(*) Os dados do curso de Tecnólogo estão incluídos na Graduação.
(**) Dados não-ofi ciais referentes à graduação e pós-graduação, colhidos em janeiro,  fevereiro e março de 2005 pelo ABRAEAD/2005 em consulta direta às instituições ofi cialmente 
      credenciadas.
(***) Número de alunos de três instituições que informaram dados de graduação consolidados com os de pós-graduação.
Fonte: Censo Educacional MEC/Inep (dados de 2000 a 2003) e ABRAEAD/2005 (dados de 2004)

 Nível de Ensino /
Ano do Censo  

Número de 
Cursos 

 Vagas 
Oferecidas

Candidatos 
Inscritos Ingressos  Matrículas 

em 30/06 Concluintes  
Crescimento 

anual (%)
em número de 

matrículas

20
00

Graduação   10  6.430  8.002  5.287  1.682  460 

Sequencial- Formação 
Específi ca  2  -  -  105  48  -   

Sequencial - 
Complementação de 
Estudos

 1 -  -  28  28  -   

Total 13 6.430 8.002 5.420 1.758 460

20
01

Graduação  14  6.856  13.967  6.618  5.359  131 

211%

Sequencial-  Formação 
Específi ca  3  -  -  111  121  90 

Sequencial - 
Complementação de 
Estudos

 -    -  -  -    -    -   

Total 17  6.856 13.967 6.729 5.480 221

20
02

Graduação  46  24.389  29.702  20.685  40.714  1.712 

990%

Sequencial- Formação 
Específi ca  3  -  -  127  169  -   

Sequencial - 
Complementação de 
Estudos

 -    -  -  -    -    -   

Pós-Graduação Lato 
Sensu  153  -  -  -  18.889  - 

Total 202 24.389 29.702  20.812 59.772 1.712

20
03

Graduação  52  24.025  21.873  14.233  49.911  4.005 

28,40%

Sequencial  Formação 
Específi ca  4  -  -  947  351  73 

Sequencial - 
Complementação de 
Estudos

 -    -  -  -    -    -   

Pós-Graduação Lato 
Sensu  222  -  -  -  26.507  11.109 

Tecnologo(*)  1  1.000  1.622  1.000  -    -   

Total   278 24.025 21.873 15.180 76.769 15.187

20
04

**

Graduação 106 - - -  89.539 -

107,50%

Pós-Graduação 
Lato Sensu e 
Seqüenciais

 259 - - -  61.637 -

Consolidados(***)  17 - - -  8.190 -

Total 382 - - - 159.366 -
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O Universo
O universo deste primeiro capítulo do anuário são as instituições autorizadas por órgãos ofi ciais (con-
selhos federal, estaduais ou municipais de educação) a ministrar cursos a distância. Trata-se de um 
universo que representa apenas parcialmente o enorme conjunto de instituições que, nas mais varia-
das formas e métodos, praticam EAD no país. Mas por se submeterem ao sistema formal de ensino, o 
universo escolhido contém algumas características em comum que benefi ciam a análise em profundi-
dade do seu conjunto, tais como a realização de avaliações presenciais, ou a submissão de seus projetos 
pedagógicos a um conselho educacional. Além disso, é este grupo relacionado ao sistema formal de 
ensino o que tem maior visibilidade e que oferece maiores oportunidades para comparação com o 
sistema formal presencial paradigmático.

É importante notar que foram relacionados os cursos das instituições credenciadas, porém este anu-
ário não se preocupou em reproduzir, pelo menos para as instituições credenciadas no nível federal, 
uma relação ofi cial de “cursos credenciados”.  Todas as instituições citadas, entretanto, foram avaliadas 
e tiveram cursos aprovados por estes conselhos (o federal, os estaduais ou o municipal). Pelo fato de 
instituições com credenciamento federal terem começado a receber autorizações amplas para minis-
trarem cursos em sua área de competência, optou-se por uma seleção de instituições e não de cursos. 
Há órgãos de ensino superior que prescindem da chancela “curso credenciado”, tendo credenciamen-
to para ministrar os cursos que julgarem necessários dentro dos padrões formais. 

Também é importante lembrar que os dados referem-se ao ano de 2004. Há a possibilidade de se en-
contrar cursos, apontados aqui como inativos no ano passado, já em funcionamento este ano. 

Fontes de informação e metodologia

O primeiro passo para a formulação do universo pesquisado neste anuário foi o contato direto com 
órgãos ofi ciais responsáveis pelo credenciamento de instituições que ministram cursos a distância no 
nível federal e nos níveis estaduais e municipais. Eles foram primeiramente consultados a respeito 
da possibilidade de já terem credenciado instituições para ministrarem cursos de EAD. Em seguida, 
as fontes para a composição deste universo foram as listas de credenciamentos fornecidas pelo MEC 
e pelos Conselhos Estaduais de Educação. Depois de obtidas e consolidadas estas listas, procurou-se 
novamente os órgãos ofi ciais em busca de atualizações e de solução de dúvidas que surgiram durante 
a coleta. Em seguida, verifi cou-se que havia instituições que constavam do último Censo Educacional 
disponível (2003) como provedoras de Educação a Distância, mas que não apareciam na lista ofi cial de 
instituições, como, por exemplo, as que compõem o Projeto Veredas, de Minas Gerais, para formação 
de professores. Por serem instituições devidamente credenciadas a ministrar cursos a distância em 
2004, incluímos estas na lista geral. Obtivemos também uma atualização das listas ofi ciais fornecida 
pelo Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação (IPAE), que acompanha atos publicados nos diá-
rios ofi ciais.

Guia de Leitura
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O passo seguinte foi contatar as próprias instituições credenciadas de duas formas:

a) Uma consulta direta para atualização dos dados ofi ciais, checagem do número e dos títulos dos 
cursos disponibilizados e pedido de informações a respeito de quantos alunos matriculados nestes 
cursos a distância a instituição teve no ano de 2004. As respostas a esta consulta geraram os dados 
da primeira parte deste capítulo.

b) Remessa às instituições de um formulário com 24 perguntas, no qual procurou-se detalhar meto-
dologia de ensino, índice de evasão, mídias utilizadas, número de funções docentes para os cursos, 
natureza jurídica etc. As respostas a este formulário geraram uma consolidação que é apresentada 
na segunda parte deste capítulo.

É necessário explicar alguns critérios usados na tabulação dos dados que requerem explicação, devido  
às particularidades relevantes próprias da Educação a Distância. Estes dados serão de grande utilidade 
para os pesquisadores que queiram se valer destas informações para suas próprias pesquisas.

a) Como diversas instituições têm alunos espalhados por muitos estados do país, adotou-se como nor-
ma atribuir o número total de alunos da instituição à sua sede. A Fundação Bradesco, por exemplo, 
tem alunos que utilizam métodos a distância espalhados pelo país, mas que foram todos atribuídos 
ao estado de São Paulo. O mesmo se dá com o Cederj e a Fiocruz, no Rio de Janeiro; a UNB, em 
Brasília, e um número não mensurado de instituições. O detalhamento da informação sobre onde 
estaria cada um dos alunos poderia inviabilizar a pesquisa, por imprecisão ou falta de tempo hábil 
para a gestão interna da informação em cada uma das instituições. Apesar disso, quando se trata das 
instituições credenciadas nos níveis estaduais, elas continuarão a ser citadas (sem a quantifi cação 
de alunos) quando registradas por algum CEE que não seja o do estado de sua sede, já que neste 
caso elas tiveram que passar por novo processo de credenciamento e comumente montar sub-sede 
e estrutura pedagógica naquele estado.

b) Seis instituições credenciadas no nível federal para ministrar cursos a distância no estado do Rio 
de Janeiro (UFRJ, UERJ, UENF, UNIRIO, UFRRJ e UFF) estão reunidas no consórcio Fundação 
Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – Cederj. É este 
consórcio que administra os cursos, centraliza os dados e estipula a linha de atuação conjunta das 
instituições nesta área específi ca. Além disso, as instituições se locupletam de modo que a totaliza-
ção de alunos de cada uma seria cumulativa com a dos demais, ou seja, diversas instituições dão o 
mesmo curso (em disciplinas diferentes) para um mesmo aluno. Por isso, todas aquelas instituições 
foram excluídas da totalização de dados, tendo sido consideradas apenas as informações centraliza-
das do Cederj como representantes do conjunto, e o próprio Cederj contado como uma instituição 
que representa as demais.

c) A análise de alguns formulários respondidos mostra que o número de matrículas no ano supera o 
número de vagas oferecidas. Explica-se isso pelo fato de que muitas escolas de Educação a Distância 
possuem um modelo de trabalho no qual não se encaixa o critério paradigmático do número de 
vagas, ou seja, as escolas criam estruturas de apoio e tutorias de acordo com a demanda,  dimensio-
nando sua estrutura segundo uma projeção baseada na demanda do ano anterior.

As instituições autorizadas 
a ministrar Educação a Distância
As informações dos quadros a seguir foram transmitidas ou confi rmadas pelas próprias instituições 
ou têm como fonte dados ofi ciais do Ministério da Educação e dos conselhos estaduais e municipais 
de educação. Verifi cou-se a existência de 166 instituições credenciadas ofi cialmente para ministrar 
Educação a Distância no país.

A tabela 1.3 seleciona apenas as instituições que informaram o número de matriculados em cursos a 
distância no ano de 2004, enquanto a tabela 1.5 relaciona todas as instituições credenciadas no país, 
inclusive as que não forneceram dados ou que têm cursos inativos.
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Tabela 1.1 - Número de alunos estudando em Educação a Distância no Brasil, 
em instituições ofi cialmente credenciadas, de acordo com o nível de 

credenciamento e tipo de curso, em 2004.
Nível de 

credenciamento Tipo de curso Número de 
alunos %

Federal
Graduação e Tecnológico 89.539 28,9

Pós-graduação e seqüenciais 61.637 19,9

Consolidados* Graduação e/ou pós 8.190 2,6

Totalização no nível Federal 159.366 51,4
Estadual Educação de Jovens e Adultos (EJA), Técnico, 

Fundamental e Médio
150.571 48,6

Municipal Técnico 20 0,006

Total Geral 309.957 100
Fonte: ABRAEAD/2005
* Três instituições informaram o número de alunos consolidando dados de graduação com os de pós-graduação.

Tabela 1.2 - Distribuição  do número de alunos em EAD em 
instituições ofi cialmente credenciadas no país, 

por região e estado, em 2004
Região Estado Número de alunos %

N
or

te Pará 2.144

Tocantins 9.500

Norte 11.644 3,7

N
or

de
st

e

Alagoas 1.150

Bahia 500

Ceará 52.687

Maranhão 2.815

Sergipe 830

Nordeste 57.982 18,7

C
en

tr
o 

O
es

te

Distrito Federal 17.143

Goiás 836

Mato Grosso 3.500

Mato G. Do Sul 2.109

Centro-Oeste 23.588 7,6

S
ud

es
te

Espírito Santo 6.777

Minas Gerais 26.340

Rio de Janeiro 49.865

São Paulo 80.905

Sudeste 163.887 53

S
ul

Paraná 29.846

Rio Grande do Sul 2.618

Santa Catarina 20.392

Sul 52.856 17
Brasil Total 309.957 100
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 Tabela 1.3 - Quantidade de matrículas em cursos a distância 
em instituições ofi cialmente credenciadas, por estado, instituição e 

modalidade, em 2004(só instituições que informaram nº de matrículas)
Instituição Matrículas Modalidade

ALAGOAS
Universidade Federal de Alagoas - www.ufal.br - 
(82) 214-1201 1.150 Graduação

Total parcial 1.150
BAHIA

Universidade Salvador - UNIFACS - 
www.nuppead.unifacs.br - (71) 271-8191 500

Graduação
Sequencial

Total parcial 500
CEARÁ

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza - 
www.fgf.edu.br/nead -  (85) 3299-9900 240 Complementação Pedagógica

Universidade Estadual do Ceará - 
www.necad.uece.br - (85) 3299-2765 265 Complementação Pedagógica

Fundação Demócrito Rocha - www.fdr.com.br -
(85) 3255 6160 / 3255-6000

33.000 Complementação pedagógica
17.200 Extensão
1.400 Extensão

Centro de Treinamento e Desenvolvimento - CE-
TREDE  -  www.cetrede.com.br -  (85) 3281-3277 582 Técnico

Total parcial 52.687
DISTRITO FEDERAL
Associação Internacional de Educação Continuada 
- AIEC (Faculdade de Administração de Brasília 
- FAAB) - www.aiec.br - (61) 363-2200

2.200 Graduação

Universidade Católica de Brasília - www.ucb.br - 
(61) 365-9318 501

Pós Lato Sensu

Extensão

Universidade de Brasília - UNB - www.cead.unb.br 
- (61) 307-2048

1.837 Graduação
975 Pós Lato Sensu

7.273 Extensão

CETEB -  http://www.ceteb.com.br - (61) 321-0462

525 EJA

1.288 EJA

259 Técnico

Centro Educacional ALFA-Sobradinho - 
(61) 487-4818487-5651 60 EJA

Supletivo Unicanto Supletivo - 
www.supletivoonline.g12.br - (61) 333-7950 / 7435 1.000 EJA

Senai - DF - www.df.senai.br - (61) 362.6198 / 
344.2106

939 Técnico
286 Qualifi cação

Total parcial 17.143
ESPÍRITO SANTO
Universidade Federal do Espirito Santo - www.ufes.br 
-  (27) 3335-2095 / 3335-2090 6.777 Graduação

Total parcial 6.777
GOIÁS
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial - Depto Regional de Goiás - 
www.senaigo.com.br - (062) 2191498

836
Técnico

QP

Total parcial 836
continua
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Instituição Matrículas Modalidade
MARANHÃO
Universidade Estadual do Maranhão - www.uema.br 
- (98) 3257-1195 / 3257-4701 2.815 Graduação

Total parcial 2.815
MATO GROSSO

Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT - 
www.nead.ufmt.br - (65) 615-8438 3.500

Graduação

Pós Lato Sensu

Total parcial 3.500
MATO GROSSO DO SUL

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - 
UFMS - www.ufms.br -  (67) 345-7004

662 Graduação
108 Pós Lato Sensu

1.284 Extensão
Universidade para o Desenvolvimento da Região do 
Pantanal - UNIDERP -  www.uniderp.br - (67) 348-8000 55 Pós Lato Sensu

Total parcial 2.109
MINAS GERAIS
Faculdades Associadas de Uberaba - FAZU - 
www.fazu.br - (34) 3318-4188 80 Pós Lato Sensu

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
- www.virtual.pucminas.br - (31) 3273-7898

449 Pós Lato Sensu
4.214 Atualização

Universidade Federal de Juiz de Fora - 
www.ufjf.edu.br - (32) 3229-3311

160 Pós Lato Sensu
1.800 Graduação

Universidade Federal de Minas Gerais - www.ufmg.br 
- (31)3499-4433 / 3499-4433 (C)

563 Graduação - Projeto Veredas

Pós Lato Sensu

Universidade Federal de Ouro Preto - www.ufop.br 
- (31)3559-1354 / 3559-1355 3.540 Graduação

Universidade Vale do Rio Verde - www.unincor.br - 
(35) 3239-1280 (C) 1.486 Graduação

Faculdade de Filosofi a Ciências e Letras Professor 
José Augusto Vieira (C) 297 Graduação

Faculdade de Filosofi a Ciências e Letras de Teófi lo 
Otoni (C) 551 Graduação

Universidade Federal de Viçosa - www.ufv.br - 
(31) 3899 2328 / 3899 2921 (C) 989 Graduação

Universidade Federal de Uberlândia - www.ufu.br - 
(34) 3218-2111 (C) 624 Graduação

Universidade de Uberaba - www.uniube.br - 
(34) 3321-6600 (C) 613 Graduação

Universidade Estadual de Montes Claros (C) 
www.unimontes.br - (38) 3223-3040 / 3229-8000 5.085 Graduação

Faculdade do Noroeste de Minas - www.fi nom.org.br 
- (38) 3671-2454 (C) 490 Graduação

Universidade do Estado de Minas Gerais - 
www.uemg.br - (31) 3273-4611 (C) 839 Graduação

Centro Universitário da Fundação Mineira de Educação 
e Cultura - www.fumec.br - (31)3281-1388 (C) 504 Graduação

Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS/UEMG 
- www.veredas.unis.varginha.br - 0800-283-5665

1.471 Graduação
60 Aperfeiçoamento

Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM/
UEMG - www.unipam.edu.br - (34) 3823-0300 (C) 480 Graduação

Instituto Superior de Educação de Passos - ISEP/
UEMG - www.passosuemg.br - (35) 3529-8092 (C) 411 Graduação

Instituto Superior de Educação de Carangola/UEMG (C) 427 Graduação

continua
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Instituição Matrículas Modalidade
Faculdade de Filosofi a e Letras de 
Diamantina/UEMG (C) 618 Graduação

Instituto Superior de Educação de Divinópolis/UEMG 
- FUNEDI (C) 569 Graduação

Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
- www.fi emg.com.br/ead - (31) 3482-5633 (F) 20 Técnico

Total parcial 26.340
PARÁ

Universidade Federal do Pará - www.sead.ufpa.br 
- (91) 3183-2021

327 Graduação
394 Pós Lato Sensu

Universidade da Amazônia - www.unama.br - 
(91) 4009-3078

320 Pós Lato Sensu

753 Sequencial

Prefeitura Municipal de Tomé-Açu - Secretaria de
Educação - (091) 3734-1247 150

Fundação Esperança - (093) 522-2726 200 Técnico

Total parcial 2.144
PARANÁ
Faculdade Internacional de Curitiba - Facinter - 
www.facinter.br - (41) 221-3300 3.305 Pós Lato Sensu

Instituto Superior de Educação do Paraná - 
www.insep.edu.br - (44) 225-1197 50 Graduação

Pontifi cia Universidade Catolica do Paraná - PUC 
- www.pucpr.br - (41) 271-1515 / 271-1391 60 Extensão

Sociedade de Educação Continuada-EDUCON - 
www.educon.com.br -0800414999 / (41) 622-5551

6.173 Pós Lato Sensu

(ina) Pós Lato Sensu

Universidade Estadual de Ponta Grossa - 
www.uepg.br - (42) 220-3320  / 220-3321

1.512 Graduação
123 Pós Lato Sensu

Universidade Estadual de Maringá - UEM - 
www.uem.br -  (44) 261-4741 / 261-4839 1.146 Graduação

Universidade Federal do Paraná - www.nead.ufpr.br 
- (41) 310-2761 / 310-2657 508 Graduação

Universidade Norte do Paraná - UNOPAR - 
www.unopar.br - (43) 3371-7431 / 3371-7442 12.000 Graduação

Centro de Educação Tecnológica Internacional - 
Ceninter (Cursos Técnicos) e Faculdade de 
Tecnologia Educacional (Cursos Tecnológicos) - 
www.ceninter.com.br - (41) 2102-3329

2.521 Técnico

2.448 Tecnológico

Total parcial 29.846
RIO DE JANEIRO

Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação 
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ - www.ead.fi ocruz.br - 
(21) 2209-2250

4.801 Pós Lato Sensu

751
Aperfeiçoamento
Atualização

Fundação Getulio Vargas - FGV-RJ - www.fgv.br - 
(21) 2559-5846 / 2559-6444 171 Pós Lato Sensu

Data Brasil Ensino e Pesquisa - Projeto A Vez do 
Mestre - www.vezdomestre.com.br -  (21) 2531-1344 
/ 2531-1382

5.318 Pós Lato Sensu

Universidade Castelo Branco - 
www.castelobranco.br - (21) 2406-7700 17.500 Pós Lato Sensu

continua
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Instituição Matrículas Modalidade
Fundação Centro de Ciências e Educação Superior 
a Distância do Estado do Rio de janeiro - CEDERJ 
- www.cederj.rj.gov.br - (21) 2299-4571 (A), (B) 

5.868 Graduação

UniVir - Associação Carioca de Ensino Superior - 
www.unicarioca.br - (21) 2563-1926 153 Técnico

Centro Educacional Barbosa Figueiredo - 
www.cebf.com.br - (21) 2578-1560 300 EJA

Centro Educacional de Niterói - www.cen.g12.br - 
(21) 2620-3079 11.500

EJA

Técnico

Complementação pedagógica

Qualifi cação

COBRA - Colégio Brasileiro de Pós-Graduação e 
Extensão Universitária e Profi ssional Ltda. - 
www.cobrabrasil.com.br - (21) 3276-3743

1.100 EJA

Anglo Americano Escolas Integradas - 
Centro Internacional de Estudos Regulares - CIER 
- www.angloamericano.g12.br - (21) 3388-9118

270

EJA

Fundamental regular

Médio regular

Colégio Joan Miro 1.200 N.D.

Instituição de Ensino SIGMA - 
www.wmgsigma.com.br - (21) 2717-5501 750

EJA

Técnico

Instituto de Cultura Técnica 20 EJA

Sistema FIRJAN (SESI RJ /SENAI RJ) - 
www.fi rjan.org.br/educadist - (21) 2587-1101 143

Técnico

EJA

Colégio Rei  - www.sistemarei.com - (21) 2722-2623 20 EJA

Total parcial 49.865
RIO GRANDE DO SUL

Universidade de Caxias do Sul - www.ucs.br -
(54) 218-2100 - 218-2724 419 Graduação

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
- www.ufrgs.br - (51) 3316-3885

25 Pós Lato Sensu

288 Extensão

Universidade Luterana do Brasil - ULBRA -
www.ulbra.br/ulbraorbe - (51)477-9280 

240
Complementação Pedagógica

Pós Lato Sensu

(ina) Graduação

Escola de Ensino Médio Meta - 
www.meta-ead.com.br - (51) 3226-1266 782 EJA

Colégio Científi co Porto Seguro - 
www.portalcientifi co.com.br - (51)-592-7877 493 Fundamental e Média

Instituto Dinâmico - (55) 3535-2630 146 EJA

Escola Técnica Santa Clara - www.fascla.com.br - 
(55) 222-9725 225 EJA

Total parcial 2.618
SANTA CATARINA

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 
- www.udesc.br  - (48) 231-9400 13.589 Graduação

Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC 
- www.unesc.net - (48)  431-2703 853 Extensão

continua
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Instituição Matrículas Modalidade

Unisul Virtual - Universidade do Sul de 
Santa Catarina - www.virtual.unisul.br - 
(48) 279-1544

4.450

Pós Lato Sensu

Graduação (Complementação 
Pedagógica)

Sequencial (Formação 
específi ca)

Extensão

N.D. Aperfeiçoamento

Universidade Federal de Santa Catarina - 
www.ufsc.br - (48) 331-9329 1.500 Formação técnica

Total parcial 20.392
SÃO PAULO
Centro Universitário Claretiano - 
www.claretiano.com.br -  
(16) 3660-1770 / 080034-4177

241 Pós Lato Sensu

(ina) Graduação

Centro Universitario Herminio Ometto - Uniararas  
www.uniararas.br - (19) 35431400

4.187 Graduação

(ina) Pós Lato Sensu

Faculdade de Educação São Luís - www.saoluis.br  
(16) 3209-1800 1.700 Pós Lato Sensu

Fundação Getulio Vargas - FGV-SP - 
www.fgvsp.br/gvnet - (11) 3281 7873 / 3281-7957 

180 Pós Lato Sensu

176 Aperfeiçoamento

Instituto Universidade Virtual Brasileira - UVB - 
www.uvb.br - (11) 3842-0202 

300 Graduação

2.300 Extensão

Pontifi cia Universidade Católica de Campinas 
- PUC - www.puc-campinas.edu.br/ead/2004 - 
(19) 3756-7365

90 Sequencial (Formação 
Específi ca)

121 Aperfeiçoamento

UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo - 
www.virtual.unifesp.br - (11) 5574-5659

270 Pós Lato Sensu

520 Extensão

N.E.A. – Núcleo de Estudos de Educação de Jovens 
e Adultos da Faculdade de Educação (Universidade 
de São Paulo) - www.nea.fe.usp.br - (11) 3091-3474

1.000 EJA

45 Especialização

Fundação Bradesco - http://www.fb.org.br - 
(11) 3684-3907 (A) 22.009 EJA 

Instituto Monitor - www.institutomonitor.com.br - 
(11) 3335-1000 (A) 14.511

EJA

Técnico

Colégio Comercial de Votuporanga - 
www.colegiocomercial-votu.com.br - 
(17) 3421-6175 - (17) 3421-4973

526 EJA

EBRAE -  Escola Brasileira de Ensino a Distância  
www.ebrae.com.br - (11) 3889-5899 15.000 Técnico

Centro Educacional Alphaville/Barueri - 
(11) 4191-6776 9.500 EJA

Instituto Universal Brasileiro - IUB - 
www.institutouniversal.com.br - (11) 3224-8628 8.229 EJA

Total parcial 80.905
continua
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Instituição Matrículas Modalidade
SERGIPE

Universidade Tiradentes - www.unit.br - 
(79)  218-2186

(ina) Pós Lato Sensu

(ina) Graduação (Complementação 
Pedagógica)

830 Graduação (Complementação 
Pedagógica)

Total parcial 830
TOCANTINS
Universidade do Tocantins - UNITINS -  
www.unitins.br - (63)218-2950 9.500 Graduação

Total parcial 9.500
Total geral 309.957

Instituições do CEDERJ 
(Alunos incluídos no estado do Rio de Janeiro)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
www.uerj.br - (21)2587-7608  (B) (B) Graduação

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
- UNIRIO - www.unirio.br - (21)-2295-5737 / 
2541-7246 (B)

(B) Graduação

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
www.ufrj.br -  (21) 2598-1892 /  2598-1893 (B) (B) Graduação

Universidade Federal Fluminense - www.uff.br
(21) 2717-8270 (B) (B) Graduação

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
www.ufrrj.br - (21) 2682-2925 (B) (B) Pós Lato Sensu

Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF  
www.uenf.br - (24) 2726-1993 (B) (B) Graduação

Observações: As instituições grifadas em negrito também responderam à segunda parte da pesquisa (formulário completo), compondo a amostra 
analisada na segunda parte deste capítulo. (A) Alunos em todo o país creditados apenas à unidade de onde se situa a sede; (B) O CEDERJ reúne 
alunos de seis instituições cariocas: UFRJ, UERJ, UENF, UNIRIO, UFRRJ e UFF; (C) Instituições que participam do Projeto Veredas, de formação 
de docentes (dados do Censo Educacional de 2003, com matrículas mantidas em 2004). (D) Fonte: Censo Escolar de 2003 (INEP).  (E) Credencia-
mento feito em 2004 e informado pelo Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação, com base em pareceres do Conselho Nacional de Educação 
e Portarias do Ministério da Educação, mas que até o fi nal do ano não constavam da lista divulgada pelo MEC. (F) Instituição credenciada em nível 
municipal. 
Abreviações: QP: Qualifi cação Profi ssional; ina: inativo em 2004; EJA: Educação de Jovens e Adultos (antigo supletivo).

As instituições com maior número 
de alunos do país
O recorte das instituições que mais educam alunos a distância (tabela 1.4) detecta o fenômeno da 
formação urgente de professores, motivada em parte pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A 
instituição que posicionou-se em primeiro lugar, a Fundação Demócrito Rocha, mediante convênio 
com o governo estadual do Ceará, dedicou-se à formação e reciclagem de professores de toda a rede 
do estado, utilizando, entre outros, um interessante sistema de publicação de conteúdo impresso em 
um jornal de grande circulação local. A formação de professores também é o foco principal da tercei-
ra colocada, a Universidade Castelo Branco. As instituições Udesc, Unopar, Centro Educacional de 
Niterói e Universidade de Brasília, respectivamente sexta, sétima, oitava e nona colocadas, também 
dedicam-se em grande parte de seus cursos a este público-alvo.

A Fundação Bradesco, segunda colocada nesta lista, constitui-se, pelo número de alunos matriculados, 
no maior projeto não-comercial e ao mesmo tempo ofi cialmente credenciado de educação a distância 
do país. Seus alunos (número consolidado com dados de escolas do grupo de todo o país) formam-se 
por cursos que obtiveram credenciamento junto aos Conselhos Estaduais de diversos estados.

O Ebrae, quarto colocado, é entidade ligada a um sindicato e especializou-se num tipo de curso téc-
nico de grande demanda em sua área de atuação. Já o Instituto Monitor, quinto colocado, assenta-se 
numa tradição de 66 anos atuando em projetos de Educação a Distância, tendo sido a primeira insti-
tuição brasileira a ofertar sistematicamente cursos por este método.
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Tabela 1.4 - Instituições com maior número de alunos por educação a distância no Brasil, 
por métodos e mídias utilizados, em 2004

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância - ABRAEAD/2005. EJA: Educação de jovens e adultos; N.D.: Não disponível

Instituição Posição Estado Matrículas Modalidade Apoio tutorial Mídias utilizadas Formas de 
avaliação

Fundação 
Demócrito Rocha 1 CE

33.000 Complementação 
pedagógica

Telefone, e-mail, 
aulas presenciais, 
aulas televisivas, 
site.

Impresso, 
e-learning, 
televisão

Prova escrita 
presencial

18.600 Extensão

Fundação 
Bradesco 2 SP 22.009 EJA Monitoria presencial

Multimeios com 
impresso, 
televisão, vídeo 
e CD Rom, 
com apoio de 
manuais, jornais, 
revistas, slides, 
livros 
paradidáticos

Prova escrita 
presencial 
(duas avalia-
ções parciais 
e um Exame 
Final)

Universidade 
Castelo Branco 3 RJ 17.500 Pós Lato Sensu

Professor 
presencial, telefone, 
e-mail

Impresso, vídeo

Prova escrita 
presencial, 
trabalho de 
conclusão de 
curso

EBRAE - Escola 
Brasileira de 
Ensino a Distância 

4 SP 15.000 Técnico

Professor 
presencial, reunião 
presencial, telefone, 
e-mail, carta, fax

Impresso, vídeo

Prova escrita 
presencial, 
estágio super-
visionado

Instituto Monitor 5 SP 14.511 EJA e Técnico

Professor 
presencial, 
professor on-line, 
reunião presencial, 
telefone, e-mail, 
carta, fax

Impresso, vídeo, 
CD Rom

Prova escrita 
presencial, 
prova prática, 
trabalho de 
conclusão do 
curso

Universidade do 
Estado de Santa 
Catarina - UDESC 

6 SC 13.589 Graduação N.D. N.D. N.D.

Universidade 
Norte do Paraná 
- UNOPAR

7 PR 12.000 Graduação N.D. N.D. N.D.

Centro 
Educacional de 
Niterói 

8 RJ 11.500

EJA, Técnico, 
Complementação 
pedagógica, 
Qualifi cação

N.D. N.D. N.D.

Universidade de 
Brasília - UNB 9 DF

1.837 Graduação

Professor on-line, 
reunião virtual, 
telefone, e-mail, 
carta, fax

Impresso, 
e-learning, 
televisão, vídeo, 
CD Rom

Trabalho de 
conclusão do 
curso, trabalho 
em grupo, 
trabalhos 
individuais e 
discussões 
on-line

975 Pós Lato Sensu

7.273 Extensão

Universidade do 
Tocantins 
– UNITINS

10 TO 9.500 Graduação
Professor 
presencial, telefone, 
e-mail, fax

Impresso, 
televisão, vídeo, 
CD Rom

Prova escrita 
presencial, 
trabalho de 
pesquisa, 
trabalho de 
conclusão do 
curso

Centro 
Educacional 
Alphaville/Barueri 

10 SP 9.500 EJA

Professor 
presencial, 
professor on-line, 
reunião virtual, 
reunião presencial, 
telefone, e-mail, fax

 Impresso, 
e-learning, 
televisão, vídeo, 
CD Rom

Prova escrita 
presencial
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As páginas seguintes trazem a relação de todas as instituições que praticam Educação a Distância 
no país com credenciamento ofi cial, separadas pelos estados em que se localizam, com detalhes 
sobre quais cursos ministram, em que nível educacional estão e seus contatos.

São 166 instituições situadas em dezoito estados, credenciadas para ministrar, só nos níveis de gra-
duação e pós, quase 400 cursos, além dos cursos de nível básico, técnicos e de Educação de Jovens e 
Adultos.

Para ler a tabela que se segue, observe que:

1) As fontes das informações são MEC, INEP, conselhos estaduais e municipais de educação, Censo 
Educacional, Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação e as próprias instituições, consultadas 
para a confi rmação dos dados.

2) São relacionados os cursos citados no credenciamento ofi cial e também os que foram informados 
pelas instituições como benefi ciados por estes credenciamentos. A diferença deve-se ao fato de que 
algumas instituições têm credenciamento amplo para seus cursos em geral, e os órgãos federais 
responsáveis têm entendido que o benefi ciário do credenciamento é a instituição, não o curso.

3) Haver credenciamento para um curso não signifi ca que este curso esteja ativo.

4) As instituições que aparecem em negrito colaboraram com este anuário respondendo a um for-
mulário com informações ampliadas sobre como ministram Educação a Distância. Mais detalhes 
sobre estas instituições (endereço completo, nome do contato etc) podem ser vistos no fi nal deste 
capítulo.

A relação dos cursos a 
distância no país
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Tabela 1.5 - Relação completa de instituições ofi cialmente credenciadas a ministrar cursos de 
EAD, por estado e por curso, em 2004 (inclui cursos ainda inativos em 2004)

Instituição Natureza Modalidade Cursos
ALAGOAS
Universidade Federal de Alagoas - www.
ufal.br - (82) 214-1201 Pública Graduação Pedagogia; Licenciatura (Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental)

BAHIA

Faculdade de Tecnologia e Ciências - 
http://www.ftc.br - (71) 254-6902 / 254-6904 
/ 0800 56 6666

Privada
Graduação

Licenciaturas em Geografi a, História, Matemática, Física, 
Química, Biologia, Ciências Naturais, Letras com Habilitação em 
Português e Ingês e Curso Normal Superior (ina)

Pós Lato Sensu Educação (ina); Novas Tecnologias via Web (ina)

Universidade Salvador - UNIFACS - 
www.nuppead.unifacs.br - 
(71) 271-8191

Privada (SFL)
Graduação

Letras com habilitação em Português e Inglês; Normal 
Superior, Licenciatura em Educação Infantil (ina); 
Licenciatura para Ensino Fundamental (ina)

Sequencial Gestão de Varejo; Gestão de pessoas; Gestão de 
Inastituições de Saúde; Agronegócios (ina)

CEARÁ

Faculdade Integrada da Grande 
Fortaleza - www.fgf.edu.br/nead - 
85) 3299-9900

Privada

Pós Lato Sensu Gestão Ambiental (ina);  Ouvidoria (ina); Educação e 
Segurança para o Trânsito (ina); Marketing (ina)

Complementação 
Pedagógica

Licenciatura em Biologia; Licenciatura em Língua 
Portuguesa e suas Literaturas; Licenciatura em Matemática; 
Licenciatura em Química; Licenciatura em Física; 
Licenciatura em Arte Educação

Universidade Estadual do Ceará - 
www.necad.uece.br -  (85) 3299-2765 Pública Complementação 

Pedagógica Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes

Universidade Federal do Ceará - 
www.ufc.br - (85) 288-9509 /9457 Pública Graduação Biologia; Física; Matemática; Química

Fundação Demócrito Rocha - 
www.fdr.com.br - (85) 3255 6160 /
3255-6000

Privada 
(Fundação)

Complementação 
Pedagógica Formação continuada de Professores estaduais

Extensão Administração Pública e Gestão ética

Extensão Educação Infantil

Centro de Treinamento e 
Desenvolvimento – CETREDE  -  
www.cetrede.com.br - 
(85) 3281-3277

Privada (SFL) Técnico Secretariado; Transações Imobiliárias

DISTRITO FEDERAL
Associação Internacional de Educação 
Continuada - AIEC (Faculdade de Admi-
nistração de Brasília - FAAB) - 
www.aiec.br - (61) 363-2200

Privada

Graduação Administração

Pós Lato Sensu Administração (ina)

Escola de Administração Fazendaria em 
Brasilia - ESAF - 
www.esaf.fazenda.gov.br -  
(61) 412-6431 / 412-6442

Pública Pós Lato Sensu Contabilidade Pratica Avançada

Universidade Católica de Brasília - 
www.ucb.br - (61) 365-9318 Privada (SFL)

Pós Lato Sensu

Educação a Distância; MBA em Turismo: Planejamento, 
Gestão e Marketing; Gestão do Currículo e da 
Aprendizagem; Ensino Religioso ; Aprendizagem 
Cooperativa no Ensino Médio em Estilo Salesiano; Filosofi a 
e Existência; Comércio Exterior; Aprendizagem Cooperativa 
na Universidade em Estilo Salesiano

Extensão Logística em Transporte; Formação de Tutores; 
Empreendedorismo

Universidade de Brasília - UNB - 
www.cead.unb.br - (61) 307-2048 Pública

Graduação
Pedagogia com licenciatura para docência multidisciplinar 
na educação infantil e licenciatura para docência 
multidisciplinar nos anos iniciais do ensino fundamental; 
Licenciatura em Biologia (ina)

Pós Lato Sensu Capacitação continuada em Esporte Escolar; Processos de 
Alfabetização na Vida Adulta

Extensão
Prevenção ao uso indevido de drogas; Autoria em Educação 
a Distância; Aprendendo pelo e-learning; Capacitação 
continuada em Esporte Escolar; Processos de Alfabetização 
na Vida Adulta

continua
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Instituição Natureza Modalidade Cursos

CETEB -  http://www.ceteb.com.br -
(61) 321-0462 Privada

EJA Fundamental

EJA Médio

Técnico Transações imobiliárias

Fundação Bradesco - Escola de Educação 
Básica e Profi ssional -
(61) 581-5672 (A)

Privada 
(Fundação) EJA N.D.

Centro Educacional ALFA-Sobradinho -
(61) 487-4818487-5651 Privada EJA N.D.

CIP- Colégio Integrado Polivalente -
(61) 3037-8850 / 3037-8860 Privada

EJA N.D.

Técnico Transações Imobiliárias; Telecomunicações; Secretariado 
Escolar

UNI- União Nacional de Instrução -
(61) 351-6554 ; (61) 352-3448 Privada

EJA N.D.

Técnico Transações imobiliárias

Supletivo Unicanto Supletivo - 
www.supletivoonline.g12.br -
(61) 333-7950 / 7435

Privada EJA Fundamental; Médio

MSD - Escola Aberta - 
www.msd.com.br - (061) 323-8297 Privada Técnico Manutençao de Computadores; Programação; Web Designer

Senai - DF - www.df.senai.br - 
(61) 362.6198 / (61) 344.2106 Privada

Técnico Webdesigner; Montagem e manutenção de computadores e 
redes; Programação de computadores

Qualifi cação Administrador de redes; Auxiliar administrativo; Operador 
de Microcomputador; Programação de computadores 

ESPÍRITO SANTO

Universidade Federal do Espirito Santo 
- www.ufes.br - (27) 3335-2095 / 3335-2090 Pública Graduação Pedagogia: Séries Iniciais do Ensino Fundamental - licenciatura

Instituto Brasileiro de Educação 
Online (E) Privada N.D. N.D.

GOIÁS
Universidade Católica de Goiás - 
www.ucg.br - (E) Privada N.D. N.D.

SENAI - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial - Depto Regional 
de Goiás - 
www.senaigo.com.br - (062) 2191498

Privada

Técnico Montagem e manutenção de computadores e redes; Web 
design; Programador de computadores

QP
Auxiliar administrativo; Secretariado; Programação de 
computador; Web design; Operador de microcomputador; 
Informática básica; Administração de redes de computador

MARANHÃO

Universidade Estadual do Maranhão - 
www.uema.br - (98) 3257-1195 / 3257-4701 Pública Graduação Pedagogia - Magistério das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental

MATO GROSSO

Universidade Federal do Mato Grosso - 
UFMT - www.nead.ufmt.br - (65) 615-8438 Pública

Graduação Pedagogia - licenciatura para os anos iniciais do ensino 
fundamental

Pós Lato Sensu Formação de orientadores acadêmicos para EAD;  Gestão 
de Recursos Naturais e Educação Ambiental

Universidade Do Estado De Mato Grosso 
- www.unemat.br - 
(65) 221-0000  (D)

Pública Graduação N.D.

MATO GROSSO DO SUL

Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul - UFMS - 
www.ufms.br -  (67) 345-7004

Pública

Graduação Pedagogia - licenciatura com habilitação Magistério dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Pós Lato Sensu Orientação Pedagógica em Educação a Distância

Extensão 03 cursos

Universidade para o Desenvolvimento da 
Região do Pantanal - UNIDERP -  
www.uniderp.br - (67) 348-8000

Privada Pós Lato Sensu Prática Pedagógica no Ensino - métodos e técnicas

continua
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Instituição Natureza Modalidade Cursos
MINAS GERAIS

Faculdade Cidade de João Pinheiro - 
www.fcjp.edu.br - (38) 3561-5826 Privada Pós Lato Sensu Educação Especial

Faculdades Associadas de Uberaba - 
FAZU - www.fazu.br - (34) 3318-4188 Privada Pós Lato Sensu Manejo de Pastagem

Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais -
www.virtual.pucminas.br - 
(31) 3273-7898

Privada (SFL)

Pós Lato Sensu

Educação especial inclusiva; Gestão da comunicação 
empresarial; Administração pública municipal para gestores 
políticos; Direito Civil, Direito Processo do trabalho; Ensino 
de Português, Ensino de Inglês, Didáticas e alternativas 
tecnológicas em contextos educacionais

Atualização

Educação Especial Inclusiva; Planejamento de Atividades 
Docentes de Ensino; Java: Completo e Abrangente; 
Avaliação da Aprendizagem:avaliação educativa; Educação 
a Distância; Atualização didático-pedagógica para Docência 
do Ensino Superior; Direito Civil Constitucional; Atualização 
em Indicadores Sociais; Introdução a Indicadores Sociais; 
Introdução ao Desenvolvimento Humano: conceitos básicos

Processo Ensino Aprendizagem e Avaliação

Universidade Federal de Juiz de Fora 
- www.ufjf.edu.br - 
(32) 3229-3311

Pública
Pós Lato Sensu

Gestão da informação no agronegócio; Gestão da 
EAD;  Gestão da informação em Engenharia e Arquitura 
(ina); Gestão da Informática na Educação (ina) ; Design 
instrucional para cursos on-line (ina)

Graduação Normal Superior (Veredas)

Universidade Federal de Lavras -
www.ufl a.br - (35) 3829-1126 / 
3829-1373 

Pública
Pós Lato Sensu

Administração em Rede Linux; Administração de Sistemas 
de Informação; Administração Rural; Bioética; Biologia; 
Biotecnologia: Fundamentos Técnicos - Aplicações Perspectivas; 
Botânica; Bovinocultura Leiteira: Manejo - Mercado e 
Tecnologias; Cafeicultura Empresarial: Produtividade e 
Qualidade; CMMI - Modelo de Maturidade e Capacidade 
de Processo; Cultura de Tecidos Vegetais: Tecnologia e 
Aplicações; Controladoria e Finanças Empresariais; Ecoturismo: 
Interpretação e Planejamento de Atividades Naturais; Educação 
Especial para Talentosos e Bem Dotados; Eletricidade na 
Agropecuária: Qualidade e conservação; Farmacologia: 
Atualização e Novas Perspectivas; Fertilidade do Solo e Nutrição 
de Plantas no Agronegócio; Fontes Alternativas de Energia; 
Fruticultura Comercial; Fundamentos e Agrotecnologias para 
Produção Sustentável; Gerenciamento de Micro e Pequenas 
Empresas; Gestão Agroindustrial; Gestão de Derivativos 
Agropecuários: Mercados Futuros, Opções e CPR; Gestão 
de Manejo Ambiental em Sistemas Agrícolas; Gestão e 
Inovações Tecnológicas na Construção; Gestão de Programas 
de Reforma Agrária e Assentamento; Gestão e Manejo 
Ambiental em Sistemas Florestais; Gestão e Manejo Ambiental 
na Agroindústria; Informática em Educação; Informática 
na Agropecuária; Manejo de Doenças de Plantas; Manejo 
Integrado de Pragas e Receituário Agronômico; Máquinas 
Agrícolas: Projetos, Aplicações e Regulagens; Matemática e 
Estatística; Melhoria de processo de Software; Microbilogia 
Aplicada: Fermentação e Cultivo de Cogumelos Comestíveis; 
Morfofi siologia Animal; Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos; 
Nutrição Humana e Saúde; Piscicultura; Plantas Medicinais: 
Manejo, Uso e Manipulação; Plantas Ornamentais e Paisagismo; 
Pós-Colheita de Frutos e Hortaliças; Processamento e Controle 
de Qualidade em Carne, Leite e Ovos; Produção de Software 
(com ênfase em software livre); Produção de Hortaliças; 
Produção de Ruminantes; Produção de Suínos; Química; 
Sistemas Pressurizados de Irrigação - Engenharia de Manejo; 
Solos e Meio Ambiente; Tecnologia e Qualidade de Alimentos 
Vegetais; Tecnologia da Cachaça

Aperfeiçoamento Tendências no Melhoramento Genético de Plantas no Século 
XXI

Universidade Federal de Minas Gerais 
- www.ufmg.br - (31)3499-4433 / 
3499-4433 (C)

Pública

Graduação - Projeto 
Veredas Normal Superior - Projeto Veredas

Pós Lato Sensu Áreas de sua competência acadêmica

continua
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Instituição Natureza Modalidade Cursos

Universidade Federal de Ouro Preto -
www.ufop.br - (31)3559-1354 / 
3559-1355

Pública Graduação Pedagogia - Educação Básica - Anos Iniciais - licenciatura

Universidade Vale do Rio Verde - 
www.unincor.br - (35) 3239-1280 (C)

Privada 
(Fundação) Graduação Formação de professor de Educação Básica

Faculdade de Filosofi a Ciências e 
Letras Professor José Augusto 
Vieira (C)

Privada Graduação Formação de professor de Educação Básica

Faculdade de Filosofi a Ciências e Letras de 
Teófi lo Otoni (C) Privada Graduação Formação de professor de Educação Básica

Universidade Federal de Viçosa - www.ufv.br 
- (31) 3899 2328 / 
3899 2921 (C)

Pública Graduação Formação de professor de Educação Básica (Veredas)

Universidade Federal de Uberlândia -
www.ufu.br - (34) 3218-2111 (C) Pública Graduação Formação de professor de Educação Básica

Universidade de Uberaba - 
www.uniube.br - (34) 3321-6600 (C) Privada Graduação Formação de professor de Educação Básica

Universidade Estadual de Montes Claros 
- www.unimontes.br - 
(38) 3223-3040 / 3229-8000

Pública
Graduação (C) Formação de professor de Educação Básica

Graduação Normal Superior

Faculdade do Noroeste de Minas -
www.fi nom.org.br - (38) 3671-2454 (C) Privada Graduação Formação de professor de Educação Básica

Universidade do Estado de Minas Gerais 
- www.uemg.br - 
(31) 3273-4611 (C)

Pública Graduação Formação de professor de Educação Básica

Centro Universitário da Fundação Mineira 
de Educação e Cultura - 
www.fumec.br - (31)3281-1388 (C)

Privada Graduação Formação de professor de Educação Básica

Centro Universitário do Sul de Minas 
- UNIS/UEMG - 
www.veredas.unis.varginha.br - 0800-
283-5665

Privada 
(Fundação)

Graduação Formação de professor de Educação Básica (Veredas)

Aperfeiçoamento Redes de Computadores (Arquitetura TCP/IP); Design de 
Objetos de Aprendizagem para EAD

Centro Universitário de Patos de Minas - 
UNIPAM/UEMG - www.unipam.edu.br -  (34) 
3823-0300 (C)

Graduação Formação de professor de Educação Básica

Instituto Superior de Educação de Passos 
- ISEP/UEMG - 
www.passosuemg.br - 
(35) 3529-8092 (C)

Graduação Formação de professor de Educação Básica

Instituto Superior de Educação de 
Carangola/UEMG (C) Graduação Formação de professor de Educação Básica

Faculdade de Filosofi a e Letras de 
Diamantina/UEMG (C) Graduação Formação de professor de Educação Básica

Instituto Superior de Educação de 
Divinópolis/UEMG - FUNEDI (C) Graduação Formação de professor de Educação Básica

Senai - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial - 
www.fi emg.com.br/ead - 
(31) 3482-5633 (F) 

Privada

Técnico Mecânica com ênfase em manutenção

Livres 

Administração Rural; Agricultura Orgânica;  
Autocapacitação em Informática;  Comunicação 
Empresarial;  Contabilidade para  profi ssionais não 
Contadores; Desenho Técnico; Gás Natural Veicular - Teoria 
e Prática de Instalação; Introdução ao Comércio Exterior; 
Introdução aos Conceitos da Qualidade; Jardinagem; 
Manejo de Pastagens; MASP- Metodologia para Análise 
e Solução de Problemas; Metrologia; Programa Intel 
Educação para o Futuro

PARÁ
Centro Universitário do Estado do Pará  
- CESUPA - www.cesupa.br -  
(91) 242-7813

Privada (SFL) Pós Lato Sensu Gestão Escolar PROGESTÃO

Universidade Estadual do Pará -
(91)  244-5177 ascom@uepa.br - 
Ismael (imprensa)

Pública Pós Lato Sensu Gestão Escolar PROGESTÃO

continua
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Instituição Natureza Modalidade Cursos

Universidade Federal do Pará - 
www.sead.ufpa.br - (91) 3183-2021 Pública

Graduação Matemática - Licenciatura e bacharelado 

Pós Lato Sensu
Gestão e Planejamento e Desenvolvimento Regional 
- Planear; Língua portuguesa e aprensizagem; Formação 
pedagógica e educação profi ssional na área da saúde: 
enfermagem

Extensão Literatura e produção de texto

Livre Inglês, Francês, Alemão

Universidade da Amazônia - 
www.unama.br - (91) 4009-3078 Privada

Pós Lato Sensu

Gestão escolar ; História Social da Amazônia; Currículo e 
Avaliação; Informática e Educação; Ensino de Matemática, 
Ciências da Natureza e Suas Tecnologias; Língua Portuguesa e 
Análise Literária (ina)

Sequencial Elaboração e avaliação de projetos econômicos

Sequencial Gestão em Turismo;  Secretário de unidade escolar; Gestão 
empresarial

Centro Educacional  Nossa Senhora de 
Fátima – CENSFA - Trav. Angelo Correa, 
364- Bairro Central - Cametá - PA

N.D. N.D.
Médio

Normal (médio)

Centro Educacional Brasileiro - 
Parauapebas - Rua G, 50 - Bairro União 
- Parauapebas - PA

N.D. N.D. Médio

Prefeitura Municipal de Tomé-Açu 
- Secretaria de Educação - 
(091) 3734-1247 

Pública N.D. Ensino fundamental

FASUEPA - Belém - 
www.fasuepa.org.br -(91) 2760-138 / 2611 N.D.

N.D. Médio

Técnico Transações imobiliárias

Técnico Saúde e Segurança no Trabalho; Meio Ambiente; Gestão

Técnico Saúde pública; Secretariado escolar

Centro de Treinamento Profi ssional 
- CETREP - N.D. Técnico Transações imobiliárias

Fundação Esperança - (093) 522-2726 Privada 
(Fundação) Técnico Saúde e Segurança no Trabalho; Meio Ambiente; Gestão

PARANÁ
Centro Federal de Educação Tecnológica do 
Paraná - CEFET - 
www.cefetpr.br - 
(41) 310-4545 / 310-4501

Pública Pós Lato Sensu Gestão estratégica da produção

Faculdade Educacional da Lapa - FAEL Privada Graduação Normal Superior - Licenciatura para os Anos Iniciais do ensino 
fundamental

Faculdade Internacional de Curitiba 
- Facinter - www.facinter.br - 
(41) 221-3300 

Privada Pós Lato Sensu Metodologias Inovadoras Aplicadas à Educação (8 
especifi cidades)

Instituto Superior de Educação do Paraná 
- www.insep.edu.br - 
(44) 225-1197

Privada Graduação Normal Superior - licenciatura para os  anos Iniciais do 
Ensino Fundamental

Pontifi cia Universidade Catolica do 
Paraná - PUC - www.pucpr.br - 
(41) 271-1515 / 271-1391

Privada 
(Confessional) Extensão

Ensinando e Aprendendo no mundo digital ;  Webdesign; 
Auditoria Ambiental ; Qualidade - dos fundamentos à ISO 
9000, Atualização para EAD

Sociedade de Educação Continuada-
EDUCON - www.educon.com.br - 
0800414999 / (41) 622-5551

Privada

Pós Lato Sensu Especialização em Gestão Educacional ; MBA Executivo em 
Gestão Empresarial Estratégica

Pós Lato Sensu

Especialização em Gestão Estrategica em Direito 
Contemporâneo; Especialização em Educação, 
Desenvolvimento Humano e Tecnologico; Especialização 
em Gestão Estrategica em Serviços e Sistemas de Saúde-
Segmento Publico e Privado; Especialização em Controladoria 
e Governança 

continua
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Instituição Natureza Modalidade Cursos

Universidade Estadual de Ponta Grossa 
- www.uepg.br - 
(42) 220-3320  / 220-3321

Pública

Graduação
Normal Superior com habilitação em licenciatura para series 
iniciais do ensino fundamental (ativo) e Habilitação em 
educação infantil (ina) 

Pós Lato Sensu Engenharia de Segurança do Trabalho

Sequencial Informática Empresarial

Universidade Estadual de Maringá - UEM 
- www.uem.br -  (44) 261-4741 / 261-4839 Pública Graduação Normal superior

Universidade Federal do Paraná - http://
www.nead.ufpr.br – (41) 310-2761 / 310-
2657

Pública Graduação Pedagogia, Habilitações:  Magistério da Educação infantil e 
Magistério dos anos iniciais do ensino fundamental

Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 
- www.unopar.br - (43) 3371-7431 / 3371-
7442 

Privada Graduação
Normal Superior;  Superior de Tecnologia em Gestão de 
Marketing, Superior de Tecnologia em Turismo; Superior de 
Tecnologia em Administração de Pequenas e Médias Empresas; 

Centro Integrado de E.JA Prof. Sebastião 
Nascimento Filho N.D. EJA Fundamental; Médio

Centro de Educação Tecnológica 
Internacional - Ceninter (Cursos 
Técnicos) e Faculdade de Tecnologia 
Educacional (Cursos Tecnológicos) 
- www.ceninter.com.br - 
(41) 2102-3329

Privada
Técnico

Comércio exterior; Administração empresarial; 
Secretariado; Gestão do setor público; Marketing e 
propaganda; Serviços de hotelaria; Serviços de turismo; 

Tecnológico Tecnologia em comércio exterior; Tecnologia em gestão de 
negócios de pequeno e médio porte

IECAD C.E.B.J.A.  Contemporâneo  Privada EJA Fundamental; Médio

IESDE - Instituto de Estudos Sociais e 
Desenvolvimento Educacional Ltda -
www.iesde.com.br - 
(41) 2106 8424

Privada EJA Médio

 Serviço Nacional de Aprendiz. Comercial 
- SENAC-PR - www.pr.senac.br Privada Técnico Comércio exterior; Secretariado; Transações imobiliárias; Venda 

de veículos

Colégio Alvo Núcleo de Ensino Privada EJA Fundamental; Médio

SENAC - Centro DesenvolvImento 
Profi ssional Privada N.D. N.D.

Fundação Bradesco (A) Privada 
(Fundação) EJA N.D.

Centro Integrado p/ E.J.A.  Ághora Privada EJA Fundamental; Médio

RIO DE JANEIRO
Centro Nacional de Educação a Distancia 
-SENAC - 
www.senac.br/centroesp_ead - 
(21) 2136-5740 / 2136-5741

Privada Pós Lato Sensu Educação a Distancia; Educação Ambiental

Escola Nacional de Saúde Pública da 
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ 
- www.ead.fi ocruz.br - 
(21) 2209-2250

Pública 
(Fundação)

Pós Lato Sensu
Formação Pedagógica em Educação Profi ssional na área 
de Saúde: Enfermagem (Profae); Auto-gestão em Saúde; 
Biossegurança em Laboratórios de Saúde Pública

Aperfeiçoamento
Autogestão em Saúde; Biossegurança em Saúde; Vigilância 
Sanitária; Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais 
e Impacto Ambiental; Vigilância Alimentar e Nutricional; 
Saúde Mental, Políticas e Instituições

Atualização Internet para Profi ssionais de Saúde; Processos de Gestão 
e Tecnologia de Informação em Saúde

Fundação Getulio Vargas - FGV-RJ -
www.fgv.br - (21) 2559-5846 / 
2559-6444

Privada Pós Lato Sensu MBA Executivo em Administração de Empresas

Data Brasil Ensino e Pesquisa - 
Projeto A Vez do Mestre - 
www.vezdomestre.com.br -
(21) 2531-1344 / 2531-1382

Privada Pós Lato Sensu

Docência do Ensino Superior; Psicopedagogia Institucional; 
Administarção Escolar; Arteterapia em Educação; 
Psicomotricidade; Educação Infantil e Desenvolvimento; 
Orientação Educacional; Supervisão Escolar; Marketing; 
Gestão de Recursos Humanos; Gestão Estratégica e 
Qualidade

Universidade Castelo Branco - 
www.castelobranco.br - 
(21) 2406-7700

Privada Pós Lato Sensu
Educação Infantil ; Gestão Escolar; Psicopedagogia 
Institucional; Educação Especial com ênfase em inclusão; 
Direito Educacional: Gestão das Instituições de  Ensino e 
LDB (Inativo em 2004)

Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro - PUC - www.puc-rio.br (E) Privada

continua



38

Instituição Natureza Modalidade Cursos
Fundação Centro de Ciências e Educação 
Superior a Distância do Estado do Rio de 
Janeiro - CEDERJ - www.cederj.rj.gov.br - 
(21) 2299-4571 (A), (B) 

Pública Graduação Matemática; Ciências Biológicas; Física; Pedagogia; 
Computação

UniVir - Associação Carioca de Ensino 
Superior - www.unicarioca.br - (21) 2563-
1926

Privada
Técnico

Agronegócios; Comércio Exterior; Editoração 
Eletrônica; Gestão Ambiental;  Gestão de Instituições 
Financeiras; Gestão de Micro e Pequenas Empresas; 
Gestão Hospitalar; Mercado de Capitais; Moda; 
Programação de Computadores; Redes de Computadores; 
Telecomunicações; Transações Imobiliárias; Turismo; Web 
Design

Técnico Enfermagem

Centro de Ensino Ulysses Guimarães Ltda. 
- CEUS N.D.

Centro Educacional Barbosa Figueiredo 
- www.cebf.com.br - (21) 2578-1560 Privada EJA Médio

Centro Educacional de Miguel Pereira 
- CEMP N.D. N.D.

Centro Educacional de Niterói - 
www.cen.g12.br - (21) 2620-3079

Privada 
(Fundação)

EJA Fundamental; Médio

Técnico Transações Imobiliárias; Secretariado

Complementação 
pedagógica Formação de professores

Qualifi cação Secretária escolar

COBRA - Colégio Brasileiro de Pós-
Graduação e Extensão Universitária e 
Profi ssional Ltda. - www.cobrabrasil.com.br 
- (21) 3276-3743

Privada EJA Médio

Anglo Americano Escolas Integradas 
- Centro Internacional de Estudos 
Regulares - CIER - 
www.angloamericano.g12.br - 
(21) 3388-9118

Privada

EJA Fundamental; Médio

Fundamental regular Para alunos residentes no exterior

Médio regular Para alunos residentes no exterior

Colégio de Aplicação Dom Helder Camara 
- www.domhelder.g12.br Privada

EJA Fundamental; Médio

Complementação 
pedagógica

Programa de Educação Continuada para Profi ssionais de 
Educação em nível Médio Habilitação de Professores Ensino 
Fundamental - 1º segmento (1.790 horas); Programa de 
Educação Continuada para Profi ssionais de Educação em nível 
Médio - Normal  (3.670 horas)

Colégio Joan Miro Privada N.D.

Colégio Leblon Privada Fundamental; Médio

Conservatório Brasileiro de Música 
- www.cbm-musica.org.br - 
(21) 2240-5481

Privada Técnico Intrumento; Canto

Instituição de Ensino SIGMA - 
www.wmgsigma.com.br - 
(21) 2717-5501

Privada
EJA Fundamental, Médio

Técnico Transações imobiliárias

Instituto Cultural Kodokan Privada Técnico Transações imobiliárias

Instituto de Cultura Técnica Privada EJA

Instituto de Ensino Superior Camões 
(parceiro do Colégio Joan Miró) Privada Técnico Segurança do Trabalho

IESDE - Instituto de Estudos Sociais e 
Desenvolvimento Educacional Ltda 
www.iesde.com.br - (41) 2106 8424

Privada

EJA

Complementação 
pedagógica Normal médio

Jardim Escola Triunfo N.D. EJA

Produções Artísticas Yone Storni Ltda Privada Técnico Ator

Sistema FIRJAN (SESI RJ /SENAI RJ) 
- www.fi rjan.org.br/educadist - (21) 2587-
1101

Privada
Técnico Cervejaria

EJA Médio

Sistema Educacional Momento Privada EJA Fundamental; Médio

Sociedade Educacional Gonçalense Ltda. Privada EJA

continua
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Sociedade Propagadora de Belas Artes 
- Liceu de Artes e Ofícios - 
www.liceudearteseofi cios.com.br

Privada N.D. N.D.

Colégio Arnaldo Prieto - CAPRI 
(Sindimóveis) N.D. Técnico Transações imobiliárias

Ginásio Souza Gama N.D. N.D. N.D.

Colégio de Ensino por módulos (CEMS) N.D. N.D. N.D.

Colégio de Suplência a Distância - Data 
Brasil Ensino e Pesquisa - Projeto A vez do 
mestre - EPEC - AVM

Privada EJA Fundamental; Médio

Centro Educacional da Lagoa CEL - 
www.cel.com.br Privada N.D. N.D.

Escola Porto Seguro - 
www.escolaportoseguro.com.br - 
(21) 2568-6829

Privada N.D. N.D.

Colégio Rei  - www.sistemarei.com - 
(21) 2722-2623 Privada EJA Fundamental (ina); Médio

RIO GRANDE DO SUL

Pontifi cia Universidade Catolica do Rio 
Grande do Sul - PUC - 
www.ead.pucrs.br - (51)  3320-3651

Privada

Graduação
Engenharia Química com ênfase em Petroquímica; 
Disciplina de Educação a Distância do curso de graduação 
em Pedagogia: Habilitação Multimeios e Informática 
Educativa

Pós Lato Sensu

Direito Ambiental;  Direito Processual Civil;  Psicologia 
do Esporte;  Psicologia na Comunicação;  Psicologia nas 
Organizações; Psicologia nos Processos Educacionaiis; 
Tecnologia da Informação e da Comunicação em Educação; 
MBA em Gestão de Tecnologia da Informação e da 
Comunicação em Educação

Extensão
Desatenção e Hiperatividade; Saúde Mental; Formação 
Marista a Distância (Teleformar); Capacitação docente em 
Educação a Distância

Universidade de Caxias do Sul -
www.ucs.br -  (54) 218-2100 / 
218-2724

Privada 
(Fundação) Graduação Pedagogia-licenciatura para series iniciais do ensino 

fundamental

Universidade do Vale dos Sinos - 
www.unisinos.br - (51) 591-1122 Privada Pós Lato Sensu Currículo e Educação Crítico-Humanizadora; Direito Municipal

Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul - UFRGS - www.ufrgs.br - 
(051) 3316-3885

Pública

Pós Lato Sensu Administração Pública Efi caz (ina); Informática na educação

Extensão
Ambiente de aprendizagem de computação; Finanças 
públicas; Administração na Era Digital; Políticas e 
Estratégicas Públicas; Gestão da Mudança no Setor Público

Universidade Luterana do Brasil - ULBRA 
- www.ulbra.br/ulbraorbe - (51)477-9280 Privada

Complementação 
Pedagógica

Formação Pedagógica de Docentes (Áreas de Letras 
Português e Matemática, Química e Física)

Pós Lato Sensu MBA de Gestão de Unidade Educacionais

Graduação Sociologia (20% presencial)

Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul -
www.unijui.tche.br - (55) 3332 0459

Privada 
(Fundação) Graduação Sociologia bacharelado e licenciatura

Universidade Federal de Santa 
Maria - www.ufsm.br  (E) Pública N.D. N.D.

Escola de Ensino Médio Meta - 
www.meta-ead.com.br - 
(51) 3226-1266

Privada (SFL) EJA Fundamental, Médio

Colégio Fundação Bradesco (A) Privada 
(Fundação) EJA N.D.

Escola de Ensino Médio Dom - 
Erechim N.D. N.D. N.D.

continua
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Instituição Natureza Modalidade Cursos
Colégio Científi co Porto Seguro - 
www.portalcientifi co.com.br - 
(51)-592-7877

Privada - Fundamental; Médio

Instituto Dinâmico - (55) 3535-2630 Privada EJA Fundamental; Médio

IESDE - Instituto de Estudos Sociais e 
Desenvolvimento Educacional – Porto 
Alegre

Privada N.D. N.D.

Escola Técnica Santa Clara - 
www.fascla.com.br - (55) 222-9725 Privada EJA Fundamental; Médio

SANTA CATARINA

Universidade do Estado de Santa 
Catarina - UDESC - www.udesc.br  -
(48) 231-9400 

Pública Graduação Pedagogia - licenciatura

Universidade do Extremo Sul 
Catarinense - UNESC - 
www.unesc.net - (48) 431-2703

Pública 
(Comunitária)

Pós Lato Sensu Gestão e Inovação Tecnológica em Engenharia Civil 

Extensão

Tv na escola e os desafi os de hoje; Drogas, saiba como 
evitar, educando para a vida e formando cidadãos; 
Formação continuada dos docentes; Cálculo diferencial 
e integral I; Informática Básica; Sociologia; Metodologia 
Científi ca e da Pesquisa

Unisul Virtual - Universidade do Sul de 
Santa Catarina - 
www.virtual.unisul.br - (48) 279-1544

Privada 
(Fundação)

Pós Lato Sensu Educação em  Matemática; Novo Direito Civil

Graduação 
(Complementação 

Pedagógica)
Formação Pedagógica para formadores da Educação  
Profi ssional 

Sequencial 
(Formação 
específi ca)

Curso Superior de Formação Específi ca em Gestão 
Estratégica das Organizações

Extensão Administração pública; Web design e programação; Varejo e 
serviços; Gestão Financeira; Tecnologia da informação; 

Aperfeiçoamento Pesquisa Jurídica na Internet (30 horas) ; Marketing Digital 
(45 horas) 

Universidade Federal de Santa Catarina 
- Araci - www.ufsc.br - 
(48) 331-9329

Pública

Pós Lato Sensu Educação Matematica

Graduação Licenciatura Plena em Matematica; Licenciatura em Física 
(ina)

Graduação 
(Complementação 

Pedagógica)

Ciências - licenciatura plena com habilitações em Ciências 
Agricolas e em Ciências para as 04 series iniciais do Ensino 
Fundamental; Fisica; Quimica; Biologia; Matemática

Formação técnica  Capacitação em Defesa Civil – Sistema de Comando em    
Operações 

SÃO PAULO

Centro Universitário Claretiano - 
www.claretiano.com.br -
(16) 3660-1770 / 080034-4177

Privada (SFL)
Pós Lato Sensu Educação Especial; Educação infantil e alfabetização; 

Nutrição e Condicionamento Físico

Graduação Licenciatura em Filosofi a e Computação

Centro Universitario Herminio Ometto 
- Uniararas - www.uniararas.br -
(19) 35431400

Privada 
(Fundação)

Graduação
Normal Superior - licenciatura em Educação Infantil; Normal 
Superior - licenciatura para os anos iniciais do ensino 
fundamental

Pós Lato Sensu Gestão escolar; Metodologia de Ensino para Professores do 
Ensino Médio

Centro Universitario  Nove de Julho - 
www.uninove.br - (11) 3385-9000 Privada Pós Lato Sensu Gestão Empresarial

Faculdade de Educação São Luís - 
www.saoluis.br - (16) 3209-1800 Privada Pós Lato Sensu

Psicopedagogia; Língua Portuguesa, Compreensão 
e Produção de Textos; Metodologia do Ensino e 
Aprendizagem em Matemática; Geografi a e Ensino: 
Propostas Metodológicas; Didática: a Prática Escolar 
nos Diferentes Níveis de Ensino; Direito Educacional; 
Metodologia do Ensino de História; Metodologia do Ensino 
da Língua Inglesa; Educação Especial; Educação Infantil

continua



41

Instituição Natureza Modalidade Cursos
Faculdade de Sumaré -  
www.facsumare.com.br Privada Disciplinas da 

graduação Normal superior

Fundação Getulio Vargas - FGV-SP - 
www.fgvsp.br/gvnet - (11) 3281 7873 / 3281-
7957 -  0800.553125

Privada

Pós Lato Sensu GV Next  - Especialização em Négocios para Executivos

Aperfeiçoamento
GV MED  - Formação em Administração para Médicos (252 
horas); GV PME Excelência na Gestão de Pequenas e Médias 
eEmpresas (250 horas)

Instituto Universidade Virtual Brasileira 
- UVB - www.uvb.br - 
(11) 3842-0202 

Privada
Graduação Ciências Econômicas; Secretariado Executivo; 

Administrasção de Empresas; Administração de Marketing

Extensão N.D.

Pontifi cia Universidade Católica de 
Campinas - PUC - 
www.puc-campinas.edu.br/ead/2004 -
(19) 3756-7365

Privada

Sequencial 
(Formação 
Específi ca)

Tecnologia de Informação Aplicada a Instituições 
Financeiras; Administração de Recursos e Produção

Aperfeiçoamento
Análise de Sistemas com Ênfase em Arquitetura Cliente-
Servidor;  Gestão Estratégica de Tecnologia e Sistemas de 
Informação

Universidade Anhembi Morumbi -
www.anhembi.br - (11) 3847-3145 Privada Sequencial

Gestão e Planejamento de Marketing e Vendas (só em 2005); 
Gestão de Negocios Empresarias  (só em 2005); Serviço 
de Atendimento ao Consumidor; Gestão de Planejamento 
Financeiro; Organização e Gestão de eventos; Gestão de 
Segurança Empresarial e Patrimonial

Universidade Braz Cubas -
www.brazcubas.br -  (11) 4790-8210 / 4790-
2256 / 0800 196144

Privada Pós Lato Sensu Direito Civil; Direito Penal

Universidade de São Paulo - 
www.usp.br - (11)  3091-3266 Pública Pós Lato Sensu Programas e cursos Lato Sensu a Distancia na área de sua 

competência

UNIFESP - Universidade Federal de São 
Paulo - www.virtual.unifesp.br -
(11) 5574-5659

Pública

Pós Lato Sensu Dependência Química; Nutrição em Saúde Pública

Extensão

Atualização em Nutrição Clínica - Módulo I (5 semanas); 
Introdução à Bioestatística (7 semanas); UATI Virtual 
- Curso da Universidade Virtual Aberta à Terceira Idade (4 
meses); Curso de Revisão Sistemática e Metanálise; Curso 
On-line Básico de Atualização em Dependências (6 meses); 
Planejamento em EaD – Curso On-line para professores (1 
mês); Curso a distância de Pesquisa Bibliográfi ca na BVS 
(5 semanas)

Universidade Metodista de São Paulo 
- www.metodista.br -
(11) 4366-5570

Privada (SFL) Pós Lato Sensu
Docência do Ensino Superior; Comércio Exterior; 
Profi ssionais de Educação para Funções de Supervisão 
(Coordenação Pedagógica); Administração e Planejamento 
Educacionais; Educação Continuada a Distância

Universidade Paulista - www.unip.br - 
(11) 3767 5880 Privada

Pós Lato Sensu Produção

Graduação Licenciatura em Matemática

Instituto de Ensino Superior COC (São 
Paulo) - (16) 6039-8000 (E) Privada N.D. N.D.

Faculdade Birigui (D) N.D. Graduação Administração Educacional

N.E.A. - Núcleo de Estudos de Educação 
de Jovens e Adultos da Faculdade de 
Educação (Universidade de São Paulo) 
- www.nea.fe.usp.br - (11) 3091-3474

Pública
EJA Médio

Pós Lato Sensu Educação de Jovens e Adultos

Fundação Bradesco - www.fb.org.br -
(11) 3684-3907 (A)

Privada 
(Fundação) EJA Educação de Jovens e Adultos; Programa de Alfabetização

Instituto Monitor - 
www.institutomonitor.com.br - 
(11) 3335-1000 (A)

Privada

EJA Fundamental; Médio

Técnico Contabilidade; Eletrônica; Informática; Transações imobiliá-
rias; Secretariado

Livre

160 cursos nas áreas de Administração hospitalar, Direito, 
Economia e Finanças, Eletrônica, Comunicação, Contabili-
dade, Gestão de Negócios, Transações Imobiliárias, Infor-
mática, Matemática, Música, Telecomunicações e Vendas, 
Chaveiro e outras modalidades profi ssionalizantes.

Colégio Comercial de Votuporanga 
- www.colegiocomercial-votu.com.br/ - 
(17) 3421-6175 / 3421-4973

Privada EJA Fundamental; Médio

continua
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EBRAE - Escola Brasileira de 
Ensino a Distância - 
www.ebrae.com.br - (11) 3889-5899

Privada
(Sindicato) Técnico Transações Imobiliárias

Escola Interativa de São Paulo - EDUCAD 
- (11) 3277-4513 Privada N.D. N.D.

Instituto de Educação Anna Vasquez - 
www.annavasquez.com.br - 
(19) 3234-9922

Privada EJA Fundamental; Médio

Serviço Social da Indústria -  SESI, 
(11) 3146-7307 / 3252-4451 Privada N.D. Fundamental; Médio

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
- SENAI - (11) 3146-7201 / 3146-7228 Privada N.D. Fundamental; Médio

Centro Educacional Alphaville/
Barueri - (11) 4191-6776 Privada EJA Fundamental; Médio

C E A D -  Centro de Ensino a 
Distância - (11) 3814-0202 - (G) Privada

EJA Fundamental; Médio

Técnico Transações Imobiliárias

Instituto Universal Brasileiro - IUB - 
www.institutouniversal.com.br - 
(11) 3224-8628

Privada EJA Fundamental; Médio

SERGIPE

Universidade Tiradentes - 
www.unit.br - (79) 218-2186 Privada

Pós Lato Sensu Especialização em Direito Educacional e em Metodologia do 
Ensino a distancia

Graduação 
(Complementação 

Pedagógica)
Programa Especial de Formação Pedagogica, Licenciatura 
em Letras-Portugues e Licenciatura em Matematica

Graduação Licenciatura plena: Letras- Português

TOCANTINS
Universidade do Tocantins - 
UNITINS -  www.unitins.br - 
(63)218-2950 

Pública 
(Fundação) Graduação Normal Superior; Pedagogia

Instituições do CEDERJ 
(Alunos incluídos no estado do Rio de Janeiro)

Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro - www.uerj.br - (21)2587-
7608  (B) 

Pública Graduação Pedagogia (lincenciatura para as séries iniciais do ensino  
fundamental)

Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro - UNIRIO - 
www.unirio.br - (21) 2295-5737 / 
2541-7246 (B)

Pública Graduação Pedagogia para séries inicias do Ensino Fundamental (CEDERJ)

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
- UFRJ - www.ufrj.br -
(21) 2598-1892 / 2598-1893 (B)

Pública Graduação Ciencias biológicas, licenciatura e Física licenciatura

Universidade Federal Fluminense -
www.uff.br -  (21) 2717-8270 (B) Pública Graduação Matemática – Licenciatura

Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro - www.ufrrj.br - 
(21) 2682-2925 (B)

Pública Pós Lato Sensu

Coordenação pedagógica; Psicopedagogia e orentação 
educacional; Gesão estratégica de RH; Gerencialmento 
empresarial e estratégico; e Especialização em 
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade 

Universidade Estadual do Norte Fluminense 
- UENF - www.uenf.br -
(24) 2726-1993 (B)

Pública Graduação Licenciatura em Ciências Biológicas

Observações: As instituições grifadas em negrito também responderam à segunda parte da pesquisa (formulário completo), compondo a amostra analisada na segunda parte deste ca-
pítulo. (A) Alunos em todo o país creditados apenas à unidade de onde se situa a sede; (B) O CEDERJ reúne alunos de seis instituições cariocas: UFRJ, UERJ, UENF, UNIRIO, UFRRJ 
e UFF; (C) Instituições que participam do Projeto Veredas, de formação de docentes (dados do Censo Educacional de 2003, com turmas mantidas em 2004). (D) Fonte: Censo Escolar de 
2003 (INEP).  (E) Credenciamento feito em 2004 e informado Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação, com base em pareceres do Conselho Nacional de Educação e Portarias do 
Ministério da Educação, mas que até o fi nal do ano não constavam da lista divulgada pelo MEC. (F) Instituição credenciada em nível municipal. (G) Instituição e curso em funcionamento 
atendendo a decisões judiciais interpostas contra o CEE-SP.
Abreviações: QP: Qualifi cação Profi ssional; ina: inativo em 2004; EJA: Educação de Jovens e Adultos (antigo supletivo); SFL: sem fi ns lucrativos; N.D.: Não disponível.
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As instituições cariocas UFRJ, UERJ, UENF, UNIRIO, UFRRJ e UFF foram consideradas nesta conta como apenas uma instituição, já que todas 
centralizam seus dados e ministram seus cursos por meio do consórcio Cederj.

Tabela 1.5 - Distribuição das instituições ofi cialmente credenciadas a 
ministrar cursos de EAD,  por estado e nível de credenciamento

Estado Cred. 
Federal

Cred. 
Estadual

Cred. 
Municipal Total %

N
or

de
st

e
Alagoas 1 - - 1 -

Bahia 2 - - 2 -

Ceará 3 2 - 5 -

Maranhão 1 - - 1 -

Sergipe 1 - - 1 -

Total regional 8 2 - 10 6%

C
en

tr
o

O
es

te

Distrito Federal 4 8 - 12 -

Goiás 1 1 - 2 -

Mato Grosso 2 - - 2 -

Mato Grosso do Sul 2 - - 2 -

Total regional 9 9 - 18 11%

S
ud

es
te

Espírito Santo 2 - - 2 -

Minas Gerais 23 - 1 24 -

Rio de Janeiro(*) 7 29 - 36 -

São Paulo 16 12 - 28 -

Total regional 48 41 1 90 54%

N
or

te

Pará 4 6 - 10 -

Tocantins 1 - - 1 -

Total regional 5 6 - 11 6,60%

S
ul

Paraná 10 9 - 19 -

Rio Grande do Sul 7 7 - 14 -

Santa Catarina 4 - - 4 -

Total regional 21 16 - 37 22,3%
Total geral 91 74 1 166 100%
Total geral (%) 55% 44,30% 0,70%
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Apresentação da amostra
Das 166 instituições credenciadas ofi cialmente a ministrar cursos de Educação a Distância no Brasil, 
62 responderam ao questionário remetido nos meses de janeiro e fevereiro de 2005 por este ABRAE-
AD/2005. Trata-se de 37% do total de instituições brasileiras, porém o número de alunos que estudam 
nestas instituições que responderam ao questionário chega a 64% do número de alunos em todo o 
país. O questionário, com 24 perguntas, buscou detalhes sobre como elas preparam e aplicam esses 
cursos, alguns resultados que têm obtido, índice de evasão, público-alvo e outras características dos 
cursos. Esse levantamento, que se segue, permite um olhar preciso sobre a EAD praticada pelos alunos 
em instituições credenciadas no Brasil.

Trata-se de uma amostra plenamente satisfatória e representativa do universo, com grande similarida-
de percentual nos seus vários recortes, como os da divisão por região e por nível de credenciamento. 
Algumas observações são importantes para o seu melhor entendimento:

a) O número total das instituições credenciadas ofi cialmente a ministrar cursos de EAD no Brasil 
(universo de 166 instituições) é relativamente pequeno, o que pode acentuar eventuais desvios na 
amostra quando se avaliam alguns subgrupos. 

b) A Região Norte poderá ser considerada, para alguns recortes, sub-representada na amostra, pois 
apenas duas das onze instituições que ministram Educação a Distância nesta região (Universidade 
Federal do Pará – UFPA e Unitins) responderam ao formulário apresentado. 

c) A classifi cação estatística de instituições por natureza jurídica considerou em algumas análises as 
“fundações” (sejam públicas ou privadas) como um grupo à parte, sem sobreposição com os grupos 
de instituições classifi cadas como “públicas” e “privadas”.

d) Os alunos das instituições que têm corpo discente espalhado por diversas regiões do país foram 
contados como pertencentes à região onde se localiza a sede da instituição.

e) No fi nal deste capítulo pode ser vista a relação das instituições que participaram desta amostra.

Pesquisa sobre 
qualidade e metodologia 
nas instituições
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Comparação entre o universo e a amostra pesquisada

Distribuição geográfi ca

FONTE: ABRAEAD/2005
* As instituições cariocas UFRJ, UERJ, UENF, UNIRIO, UFRRJ e UFF foram consideradas nesta conta como apenas uma instituição, o consórcio 
Cederj, já que a contagem em separado geraria sobreposição de dados. Todas padronizam suas metodologias, centralizam seus dados e ministram 
seus cursos por meio do consórcio.
** As fundações foram consideradas um grupo à parte, sem sobreposição com os grupos de públicas ou privadas. 

Universo Amostra
Número de Instituições 166 62
Distribuição por Região
Centro Oeste 11% (18) 13% (8)

Nordeste 6% (10) 11% (7)

Norte 6,6% (11) 3% (2)

Sudeste * 54%(90) 47% (29)

Sul 22,3% (37) 26%(16)

Distribuição por Nível de Credenciamento
Federal * 55% (92) 58% (36)

Estadual 44,3% (74) 40,3%(25)

Municipal 0,6% (1) 1,7% (1)

Total de alunos em relação ao universo
309.957 
(100%)

201.205 
(64%)

Distribuição por tipo de organização
Pública Federal 14% (9)

Pública Estadual 8%  (5)

Pública Municipal 2% (1)

Privada 51% (32)

Sem fi ns Lucrativos 11% (7)

Fundações** 10% (6)

Outras 7%(4)

Tabela 2.1 - Comparação entre o Universo e a Amostra pesquisada

Gráfi co 2.1 - Distribuição das instituições por
Estado(números absolutos), em 2004

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
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Vagas Oferecidas 

A maioria das instituições da amostra (52%) apresenta menos de mil alunos a distância, sendo que o 
maior grupo isolado (35%) apresenta menos de 500 alunos por instituição.

Novos alunos 

Gráfi co 2.2 - Distribuição das instituições por regiões (%)

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Gráfi co 2.3 - Número de instituições,
por número de vagas, em 2004

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Gráfi co 2.4 - Novos alunos em cursos credenciados 
ofi cialmente, por número de instituições, em 2004

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
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Alunos matriculados 

Na amostra pesquisada, o total de matriculados foi de 201.205 alunos, o que representa 64% dos alunos 
do universo de todas as instituições credenciadas ofi cialmente a ministrar cursos de Educação a Distân-
cia no país. Foi verifi cada a média de 3.245 alunos por instituição da amostra. Para este cálculo foram 
utilizados os números exatos de alunos, conforme dados que constam da parte 1 deste capítulo.

Gráfi co 2.5 - Número de matrículas
(total de alunos estudando)

por número de instituições, em 2004
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Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra e levantamento junto às instituições)

Tabela 2.2 - Distribuição dos alunos matriculados por localização 
da instituição de ensino, em 2004

Região Geográfi ca Número de Matrículas % do Total de Matrículas Média de Matrículas 
por Instituição

N
or

te

10.371 5% 5.185

N
or

de
st

e

37.967 19% 5.423

C
en

tr
o

O
es

te

21.115 10,50% 2.639

S
ud

es
te

116.822 58% 4.028

S
ul 14.930 7,50% 933

Total 201.205 100% 3.245
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Formandos (total de alunos formados no ano)

Parte dos Alunos que completam os cursos

Importante para educadores em geral, a questão da evasão escolar adquire na Educação a Distância 
ainda mais relevância, devido, entre outras variáveis, à grande autonomia que o aluno naturalmente 
possui por meio deste conjunto de métodos. Boa parte dos cursos, como se pode ver neste levantamen-
to, não têm prazo pré-determinado para encerramento, como ocorre no ensino presencial. Portanto, 
o percentual de alunos que completam os cursos é um dado que direciona as novas alternativas apre-
sentadas na educação a distância.

Neste levantamento, verifi cou-se que mais da metade (55%) das instituições têm uma evasão, seja por 
desistência ou por reprovação em exames ao longo do curso, inferior a 30%. Foi feita em separado a 
análise de dois subgrupos de instituições: o das que têm índices de conclusão menores de 30%, e o 
das que têm índices de conclusão maiores de 70%, para que se possa verifi car se há alguma variável 
relacionada com o baixo ou alto índice de evasão. 

Os dois subgrupos têm o seguinte perfi l:

a) O subgrupo com índices de conclusão menores de 30% é formado por 6 instituições,  sendo uma 
no Distrito Federal, uma no Mato Grosso do Sul, três no Rio de Janeiro e uma no Rio Grande do 
Sul. Estas instituições juntas são responsáveis por 14.650 alunos com uma média de 2.442 alunos 
por instituição.

Quanto ao tipo de instituição: são uma pública, quatro privadas e uma fundação.  Quanto ao tipo 
de credenciamento: três têm credenciamento estadual e três federal. Elas atuam em todos os níveis 
educacionais.

Gráfi co 2.6 - Número de instituições, por número de
formandos, em 2004
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Gráfi co 2.7 - Número de instituições por faixa de alunos que 
completam os cursos
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b) O subgrupo com índices de conclusão maiores de 70% é formado por 34 instituições, sendo quatro 
do Centro-oeste, três do Nordeste, uma do Norte, dezessete do Sudeste e nove do Sul. Elas são res-
ponsáveis por 98.583 alunos, com uma média de 2.900 alunos por instituição. Quinze têm creden-
ciamento federal, dezenove estadual e uma municipal.

Destacamos abaixo vários recortes que comparam esses dois subgrupos (menos de 30% de concluintes 
versus mais de 70% de concluintes).

Há uma diferença signifi cativa nos dois grupos entre o número médio de funções dentro de cada 
instituição, sendo que as que têm maior evasão são as que empregam uma média menor de funções 
docentes e de funções de apoio. Porém, quando se verifi ca esta média na comparação por número de 
alunos de cada instituição, os melhores resultados para instituições com maior número de funções por 
aluno se tornam discretos, com esta diferença quase desaparecendo. Os dois grupos, de grande e de 
pequena evasão, têm um número muito parecido de alunos por função docente ou de apoio, como 
pode ser visto na tabela 2.4.

As comparações entre os dois grupos em outras variáveis mostram que os fatores determinantes para 
alta ou baixa evasão precisam ser melhor investigados, inclusive com recortes que não constam desta 
pesquisa, tais como a qualidade do material utilizado ou o treinamento de monitores/tutores, além 
de se buscar amostras mais representativas do grupo de instituições com baixo índice de alunos con-
cluintes.

Tabela 2.3 - Número de funções docentes e de funções de apoio nas instituições, 
por maior e menor faixa percentual de alunos que concluíram o curso

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Tipo de função
< 30% (06 inst.) > 70% (34 inst.)

Média por instituição Total do grupo Média por instituição Total do grupo

Funções docentes
Produção de 
conteúdo

7 28 27 743

Coordenação 1 8 8 264

Monitoria e tutoria 39 194 45 1.339

Outros 35 105 8 90

Outros 35 105 8 90

Total 56 335 73 2.394
Funções de apoio

Designers e 
ilustradores

2 9 3 97

Prod. De vídeo e 
roteiristas

1 3 3 44

Técnicos 4 18 5 135

Auxiliares 
administrativos

6 30 8 249

Outros 5 14 10 156

Total 12 74 21 697

Tabela 2.4 - Relação de número de alunos por função docente, por maior e 
menor faixa percentual de alunos que concluíram o curso

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

< 30% (06 inst.) > 70% (34 inst.)

Número médio de alunos por função docente 44 41

Número médio de alunos por função de tutoria/
monitoria 76 74
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Tabela 2.5 - Comparação entre grupos de instituições, por maior e menor 
faixa percentual de alunos que concluíram o curso

< 30% (06 inst.) > 70% (34 inst.)
Número de
instituições % no grupo Número de

instituições % no grupo

Mídias utilizadas
Impresso 6 100% 30 88%

E-learning 3 50% 20 59%

Televisão - - 10 29%

Vídeo 1 17% 12 35%

Rádio - - 2 6%

CD Rom 3 50% 18 53%

Outros - - 8 24%

Recursos oferecidos
Professor presencial 6 100% 27 79%

Professor on-line 2 33% 22 65%

Reunião virtual 2 33% 13 38%

Reunião presencial 2 33% 16 47%

Telefone 4 67% 28 82%

E-mail 4 67% 30 88%

Carta 3 50% 18 53%

Fax 3 50% 21 62%

Outros - - 8 24%

Tipo de avaliação
Prova escrita presencial 5 83% 32 94%

Prova prática 2 33% 7 21%

Trabalho de pesquisa 3 50% 21 62%

Trabalho prático 4 67% 12 35%

Trab. de conclusão de curso 3 50% 15 44%

Memorial - - 4 12%

Outras 1 17% 11 32%

Modo como são realizados os cursos
Em turmas 2 33% 24 71%

Individualmente 3 50% 6 18%

Em turmas e individual - - 8 24%

Quem produz o conteúdo

Educador pertencente ao quadro da
escola, responsável pelo curso 4 67% 17 50%

Educador, pertencente ao quadro da
escola e contratado especifi camente 
para a função

2 33% 21 62%

Serviço terceirizado para empresas 
especializadas 1 17% 7 21%

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
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Número de funções docentes e de apoio em cursos 
credenciados ofi cialmente

As instituições que ministram cursos a distância no país empregam, um número de 116 funções por 
instituição. Na comparação com o número de alunos, são empregadas 39 funções docentes e 143 fun-
ções de apoio por aluno, conforme tabela abaixo:

Na avaliação em separado da distribuição de funções docentes e de apoio, nota-se grande contraste 
nesta relação entre as escolas que têm maior número de alunos e as que têm menor número, como se 
pode notar nos gráfi cos 2.8 e 2.9

As 5 instituições que apresentam as maiores relações entre o número de alunos e o número de funções 
docentes contam com mais de 10.000 alunos matriculados. Destas, quatro encontram-se na região 
Sudeste e uma na região Nordeste.

Na Região Nordeste há sete instituições que responderam a esta questão, das quais seis têm relação 
alunos/função docente menores do que 30:1 e apenas uma tem uma relação aluno/função docente 
da ordem de 716:1. Por este motivo,  a média apurada para a Região Nordeste deve ser encarada como 
um valor elevado para a região, em função de uma escola que foge aos padrões locais.

Gráfi co 2.8 - Número de alunos por função docente, por 
região do país, em 2004
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Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Tabela 2.6 - Relação entre número de funções e número de alunos
nas instituições que ministram Educação a Distância, em 2004*

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
* 55 instituições da amostra responderam a todas estas perguntas.

Tipo de função Funções específi cas 
do subgrupo

Número total 
de funções nas 

instituições 

Número de 
funções por 
instituição

Número de alunos 
por função em cada 

instituição

Funções docentes

Produção de 
conteúdo, 
coordenação, 
monitoria, tutoria e 
outros do tipo

5.121 93 39,1

Funções de apoio

Designers, 
ilustradores, 
produtores de 
vídeo, roteiristas, 
técnicos, auxiliares 
administrativos e 
outros do tipo

1.283 23,3 143

Total 6.404 116,3 182,1
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Na grande variedade de perfi s por instituição neste recorte por funções docentes, apenas 9% das insti-
tuições concentram 48% dos alunos e empregam apenas 8% dos docentes. Todas elas são instituições 
com mais de 10.000 alunos. No outro extremo, 20% dos alunos participam de 67% das instituições 
que empregam 69% dos docentes. Estas últimas são, na sua maioria (+/-90% do subgrupo) instituições 
com menos de 2.000 alunos.

No recorte da relação entre número de alunos e funções de apoio, o cenário da desigualdade não é 
diferente, como pode-se notar no gráfi co 2.10:

No que se refere a este recorte, 86% dos alunos estudam em instituições que têm relações maiores que 
100 alunos por função de apoio - elas são 42% do total de instituições e empregam 37% da mão de 
obra nesta área. No outro extremo, 5% dos alunos estudam em instituições com relação aluno/função 
de apoio menor que 30. Estas instituições correspondem a 31% do total de instituições e empregam 
45% da mão de obra no setor.

Gráfi co 2.9 - Distribuição percentual das instituições no país de acordo 
com a relação alunos/funções docentes
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Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Tabela 2.7 - Média de alunos por função docente, de acordo com número de 
matrículas, de instituições e de total de funções docentes

Fonte:  ABRAEAD/2005 (amostra). *Relação do número de alunos por função docente, sendo A: alunos; e D: docente. A questão não foi respondida 
por todas as instituições.

A/D* Alunos 
matriculados

% do total 
de alunos

Número de 
Instituições

% do total de 
instituições

Funções 
Docentes

% do total 
de Docentes

mais de 100A/1D 95.420 48% 5 9% 386 8%

51-100A/1D 37.789 19% 6 11% 606 12%

31-50A/1D 26.748 13% 7 13% 587 11%

Menos de 30A/1D 40.409 20% 37 67% 3.542 69%

Total 200.366 100% 55 100% 5.121 100%

Gráfi co 2.10 - Distribuição percentual das instituições no país
de acordo com a relação alunos/funções de apoio

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
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Os dados foram coletados sem o detalhamento de quantas funções docentes ou de apoio são dedica-
das a cada nível educacional. Portanto, não é possível destacar o número preciso de funções por nível 
educacional. Apesar disso, como pode ser visto na tabela 2.9, mesmo se considerada a sobreposição 
de instituições que atuam em mais de um segmento, as diferenças são tão intensas que acabam por 
se constituir num bom indicador, mostrando que esta questão merece ser melhor explorada numa 
próxima pesquisa.

As maiores relações aluno /função docente estão nos segmentos de ensino fundamental, médio e EJA 
(72, 131 e 88 respectivamente, majoritariamente com credenciamento estadual) . A relação cai bastan-
te quando consideramos os segmentos de graduação (25) e pós- graduação nas suas diferentes formas 
(19, 9, 29, majoritariamente com credenciamento federal). Há uma boa indicação de que a relação 
aluno /função docente esteja ligada à complexidade dos cursos.  Algo semelhante ocorre na relação 
alunos/função de apoio, na tabela 2.10

Tabela 2.8 - Média de alunos por função de apoio, de acordo com número de 
matrículas, de instituições e de total de funções de apoio

Fonte: ABRAEAD/2005 (amostra). *Relação do número de alunos por função de apoio, sendo A: alunos e FA: funções de apoio.  A questão não foi 
respondida por todas as instituições, daí a diferença em relação ao total de alunos da amostra.

A/função de 
apoio*

Alunos 
matriculados

% sobre o total 
de alunos

Funções 
de apoio

% sobre o total de 
Função de apoio

Número de 
instituições

% sobre o total 
de instituições

mais de 
100A/1FA 158.508 86% 480 37% 23 42%

51 a 100A/FA 11.073 6% 134 10% 9 16%

31 a 50 A/FA 4.359 2% 97 8% 6 11%

menos de 
30A/FA 9.452 5% 572 45% 17 31%

Totais 183.392 100% 1.283 100% 55 100%

Tabela 2.9 - Relação de alunos por função docente
de acordo com o nível educacional

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Nível Educacional QUANT. % sobre o total Relação
aluno/função docente

Ensino Fundamental 9 14% 72

Ensino Médio 12 19% 131

EJA 13 20% 88

Graduação 25 40% 25

Pos Lato Sensu 24 38% 19

Pos  Strictu Sensu - - -

Seqüencial 5 8% 9

Complementação Pedagógica 6 10% 29

Formação Técnica 16 25% 62

Tabela 2.10 - Número de alunos por função de apoio nas instituições que
ministram cursos de Educação a Distância, por tipo de credenciamento

Função de apoio
Geral Estadual Federal Municipal

MEDIA SOMA MEDIA SOMA MEDIA SOMA MEDIA SOMA

Designers e ilustradores 3,2 159 3 54 3,4 101 3 3

Produt. de vídeo e roteiristas 2,2 65 1,8 21 2,4 46 3 3

Técnicos 4,5 210 5,1 81 4,8 149 3 3

Auxiliares administrativos 7,9 440 11,3 260 5,4 166 1 1

Outros 7,3 197 3,8 49 10,7 150 2 2

Total 23,4 1401 20 481 26,5 926 12 12

No. de alunos matrículados 3.245 201.205 5.119 127.963 2.227 80.180 20 20

Alunos/Função de apoio(total) 143,6 266 87 1,7
Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
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Também é possível fazer o recorte do número de funções docentes de acordo com o nível de creden-
ciamento da instituição e de acordo com sua natureza jurídica, conforme tabela 2.11.

Forma de apresentação dos cursos

Embora a Educação a Distância permita grande autonomia para o estudante, que pode exercer seus 
estudos, dependendo da metodologia, em qualquer horário e local que deseje, é grande o número 
de escolas que adotam a formação de turmas. Chega a 63% o percentual de instituições que educam 
seus alunos a distância desta forma. As que mantêm cursos para estudo individual formam 19% do 
total, sendo que as instituições credenciadas nos níveis estaduais são as que mais adotam o formato de 
estudo individual, como pode ser visto a seguir.  As credenciadas no nível federal preferem o formato 
de estudo em grupo.

 As estimativas, de acordo com os números de alunos de cada instituição colhidos do universo, indicam 
que estudam em turmas cerca de 103.300 alunos, 37.000 individualmente e 68.000 em turmas e indivi-
dualmente. A média de alunos por instituição para cada uma das modalidades foi estimada em 1.845, 
645 e 1.160 respectivamente.

Comparação por tipo de credenciamento

Tabela 2.11 - Relação de alunos por função docente de acordo com o nível de
credenciamento e a natureza jurídica

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
* Número de alunos por função docente

Tipo de 
instituição

Nível educacional (%) 
matriculados

A/FD*
EF EM EJA G PG S CP FT

Credenciamento 
Federal

- - - 23 21 4 5 5 38% 21

Credenciamento 
Estadual

9 12 13 4 3 1 1 11 61% 82

Pública - 1 - 6 7 - 2 2 13% 18

Privada 7 8 9 10 8 3 2 9 32% 37

Sem Fins 
Lucrativos

1 1 2 3 3 - - 2 2% 11

Fundações 1 2 2 2 1 _ 1 1 44% 74

Outros - - - 1 2 - 1 2 9% 177

Tabela 2.12 - Forma de apresentação dos cursos, 
por número de instituições

QUANT. % GRU

Em turmas 39 63%

Individualmente 12 19%

Turmas + Individual 14 23%

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
QUANT. = número de instituições no subgrupo que escolheram esta alternativa, %GRU = % das insti-
tuições dentro do subgrupo que escolheram esta alternativa. Mais de uma alternativa como resposta

Tabela 2.13 - Forma de apresentação dos cursos no 
nível de credenciamento municipal (1 inst.)

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

QUANT. % GRU

Em turmas 1 100%

Individualmente 0 0%

Turmas + Individual 0 0%
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Número de cursos oferecidos

Foram oferecidos no ano de 2004, em média, 3,7 cursos por instituição da amostra, num total de 215 
cursos. A maioria das instituições da amostra (53%) ofereceram um ou dois cursos.

As instituições com credenciamento federal ofereceram em média 4,3 cursos por instituição num total 
de 146 cursos (67% do total de cursos oferecidos). As instituições com cadastramento estadual ofere-
ceram em média 2,8 cursos por instituição, num total de 68 cursos (32%). 

As instituições públicas oferecem 2,1 cursos por instituição e são responsáveis por 32 cursos (15% 
do total de cursos oferecidos). As instituições privadas ofereceram 114 cursos com uma média de 3,7 
cursos por instituição (53% do total de cursos oferecidos). As organizações sem fi ns lucrativos oferece-
ram 24 cursos, com média de 4.0 cursos por instituição. As fundações ofereceram 18 cursos, com uma 
média de 3.7 cursos por instituição.

Cursos de extensão e especialização correspondem a 47% do total de cursos oferecidos. No ítem “Pe-
dagogia” estão incluídos todos os cursos voltados para a formação superior do professor (8,4% do total 
de cursos oferecidos), uma área que nos últimos anos teve uma grande crescimento em decorrência 
de mudanças na legislação.

Nas instituições de cadastramento federal predominam os cursos de especialização e extensão (64%).  
enquanto que nas instituições de cadastramento estadual predominam os cursos técnicos, e de ensino 
fundamental e médio (67% do total dos cursos oferecidos por este sub-grupo).

Tabela 2.14 - Forma de apresentação dos cursos  em 
instituições no nível de credenciamento estadual (25 inst.)

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Tabela 2.15 - Forma de apresentação dos cursos em 
instituições no nível de credenciamento federal (36 inst.)

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Gráfi co 2.11 - Freqüência (número de instituições) por 
número de cursos oferecidos em 2004

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
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Em turmas 8 32%
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Em turmas 29 81%
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Gráfi co 2.12 - Distribuição do número de instituições por 
tipos de cursos oferecidos em 2004

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
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Gráfi co 2.13 - Distribuição do número de cursos 
oferecidos em instituições com cadastramento federal 

(36 inst.) em 2004

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
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Gráfi co 2.14 - Distribuição do número de cursos 
oferecidos em instituições com cadastramento

estadual (25 inst.) em 2004
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Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
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Evolução da oferta

A pesquisa apurou a oferta de cursos no período de 1982 a 2004. Nos treze anos que vão de 1982 a 
1994, a oferta de cursos permaneceu praticamente constante. A partir de 1995, nota-se um aumento 
constante na oferta de novos cursos e a tendência dos últimos 5 anos é de crescimento praticamente 
exponencial. Nos últimos 3 anos, a oferta de novos cursos mais do que triplicou. 

As instituições da amostra com credenciamento estadual apresentaram 68 novos cursos, formando 
uma média de 2,8 cursos por instituição, como pode ser visto no gráfi co 2.16.

Gráfi co 2.15 - Cursos novos a distância a cada ano

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Gráfi co 2.16 - Número de instituições com credenciamento estadual, de acordo 
com o número de cursos que oferecem, em 2004
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Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
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As instituições da amostra com credenciamento federal apresentaram  146 novos cursos, com uma 
média de 4,3 cursos por instituição, como pode ser visto no gráfi co 2.17

Comparação do número de cursos por tipo de instituição

Na comparação do número de cursos novos apresentados por tipo de instituição, as instituições pú-
blicas estão abaixo da média geral (que é de 3,7) e o segmento que parece ter maior potencial de 
expansão é o das instituições sem fi ns lucrativos (terceiro setor).

Características dos cursos

Gráfi co 2.17 - Número de instituições com credenciamento federal, em 
relação ao número de cursos oferecidos em 2004
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Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Tabela 2.16 - Média de cursos apresentados
por instituição de acordo com a natureza jurídica,

em 2004

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

MEDIA SOMA
Públicas 3,2 32

Privadas 3,7 114

Sem fi ns lucrativos 4,0 24

Fundações 3,6 18
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Uma maioria folgada (82%) dos cursos apresentados pelas instituições de Educação a Distância têm 
tempo determinado para sua conclusão. É mais freqüente entre as instituições credenciadas no nível 
estadual a não-determinação de tempo para a conclusão do curso.

Avaliação dos Recursos Oferecidos

O recurso mais comumente oferecido aos alunos de instituições de Educação a Distância é o e-mail 
(87% das instituições o utilizam, sendo que entre elas está a totalidade das instituições públicas). Em 
seguida, pela ordem, vêm o telefone (82%), o professor presencial (76%), o professor on-line (66%) 
e o fax (58%). Menos de metade das instituições (44%) utilizam a reunião virtual.

A oferta de e-mail e de professor on-line é mais abundante nas instituições públicas e sem fi ns lucrati-
vos, das quais mais de 84% oferecem este  último recurso.

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
Observações: A) O número de instituições que afi rmaram não ter prazo determinado para conclusão de cursos é pequeno (8 instituições), o que 
impossibilita relacionar de forma mais precisa este dado com outros como o tipo de instituição ou credenciamento. B) As fundações foram considera-
das à parte, sem sobreposição com o grupo das instituições públicas e privadas.

Tabela 2.17 - Instituições que ministram cursos a distância de acordo com
o estabelecimento ou não de prazo para a conclusão do curso, em 2004

Total geral Sim para todos os cursos Não para todos os cursos

Credenciamento Quan. % Quan. % Quan. %

Municipal 1 2% 1 2% 0 0%

Estadual 25 40%    17 33% 7 88%

Federal 36 58% 33 65% 1 13%

Total geral Sim para todos os cursos Não para todos os cursos

Tipo de Instituição Quan. % Quan. % Quan. %

Pública 10 16% 8 16% 1 13%

Federal 9 15% 8 16% 0 0%

Estadual 5 8% 5 10% 0 0%

Municipal 1 2% 1 2% 0 0%

Privada 32 52% 27 53% 5 63%

Terceiro Setor 7 11% 5 10% 1 13%

OSCIP 0 0% 0 0% 0 0%

Fundação 6 10% 5 10% 0 0%

Outros 4 6% 3 6% 1 13%

Tabela 2.18 - Recursos oferecidos aos alunos pelas instituições de 
Ensino a Distância, por natureza jurídica, em 2004

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra). As fundações e instituições sem fi ns lucrativos 
foram consideradas à parte, sem sobreposição com o grupo das instituições públicas e privadas.

Total geral Públicas Privadas Sem fi ns lucrativos Fundação

E-mail 87% 100% 94% 71% 50%

Telefone 82% 90% 88% 86% 50%

Prof. presencial 76% 80% 78% 71% 50%

Prof. On-line 66% 90% 63% 86% 33%

Fax 58% 70% 63% 29% 50%

Carta 50% 50% 50% 57% 50%

Reunião presencial 45% 50% 50% 57% 17%

Reunião virtual 44% 60% 44% 57% 0%

Outros 23% 10% 22% 29% 33%
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A comparação por região do país apresentou poucas diferenças relevantes, como a que acontece no 
item “Reuniões Presencial”, que variou muito entre o Centro-Oeste (13%), o Nordeste (29%) e o 
Sudeste (64%). Apesar destas poucas diferencas, no que se refere a recursos oferecidos a alunos a 
distância, parece haver uma certa padronização no país.

Mídias mais utilizadas 

O material impresso é a mídia mais utilizada pelas instituições que educam a distância no Brasil, 
sendo utilizado por 84% delas, o que demonstra que a mídia impressa parece conviver sem pro-
blemas com outras mais modernas como o e-learning, este a segunda mídia mais utilizada, vinte e 
um pontos percentuais abaixo (63%). O CD Rom (56%) e o vídeo (39%) são as outras mídias mais 
utilizadas.

As instituições públicas, como pode-se ver no gráfi co 2.19, são as que oferecem, com maior freqüência, 
maior variedade de mídias. O oposto se dá com as instituições privadas.

Na comparação por região do país, não parece haver diferenciações relevantes, o que demonstra al-
gum padrão no modo como se utiliza as mídias no país.

Tabela 2.19 - Recursos oferecidos aos alunos pelas instituições de Ensino a 
Distância, por região do país, em 2004 (respostas cumulativas)*

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
* Apenas duas instituições da Região Norte responderam a esta questão, o que torna os resultados isolados para esta região estatisticamente não-
representativos neste recorte

Geral Norte Nordeste Sul Sudeste Centro Oeste
Não oferece 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Prof. Presencial 47 76% 2 100% 5 71% 13 76% 21 75% 6 75%

Prof. On-line 41 66% 1 50% 5 71% 12 71% 18 64% 5 63%

Reunião Virtual 27 44% 0 0% 2 29% 9 53% 11 39% 5 63%

Reunião 
Presencial 28 45% 0 0% 2 29% 7 41% 18 64% 1 13%

Telefone 51 82% 2 100% 5 71% 14 82% 24 86% 6 75%

E-mail 54 87% 2 100% 6 86% 15 88% 24 86% 7 88%

Carta 31 50% 1 50% 4 57% 7 41% 16 57% 3 38%

Fax 36 58% 2 100% 3 43% 11 65% 17 61% 3 38%

Outros 14 23% 0 0% 2 29% 5 29% 5 18% 2 25%

Gráfi co 2.18 - Número de instituições por Educação a Distância 
por mídia que mais utilizam, em 2004
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Diferenças quanto à mídia utilizada

Gráfi co 2.19 - Mídias mais utilizadas em Educação a Distância no Brasil,
 por natureza jurídica das organizações

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
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Tabela 2.20 - Mídias mais utilizadas em EAD, por região do país

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Mídias
Geral Centro Oeste Nordeste Sudeste Sul

QUANT. %GRU QUANT. %GRU QUANT. %GRU QUANT. %GRU QUANT. %GRU

Impresso 52 84% 7 78% 6 86% 27 93% 11 69%

E-Learning 39 63% 5 56% 4 57% 19 66% 10 63%

Televisão 14 23% 2 22% 2 29% 5 17% 5 31%

Vídeo 24 39% 2 22% 2 29% 12 41% 7 44%

Rádio 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 2 13%

CD-Rom 35 56% 6 67% 2 29% 19 66% 8 50%

Outros 11 18% 2 22% 1 14% 3 10% 5 31%
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Tabela 2.21 - Mídias mais utilizadas em Educação a Distância no Brasil, por 
nível de credenciamento da instituição, em 2004

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Mídias
Municipal Estadual Federal Geral

QUANT. %GRU QUANT. %GRU QUANT. %GRU QUANT. %GRU

Impresso 1 100% 22 88% 28 78% 52 84%

E-Learning 1 100% 13 52% 24 67% 39 63%

Televisão 0 0% 7 28% 8 22% 14 23%

Vídeo 0 0% 9 36% 16 44% 24 39%

Rádio 0 0% 2 8% 0 0% 2 3%

CD-Rom 1 100% 11 44% 22 61% 35 56%

Outros 0 0% 5 20% 8 22% 11 18%

Tabela 2.22 - Quem produz o conteúdo dos cursos a distância no país

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra). QUANT = número de instituições no subgrupo 
estudado que escolheram esta alternativa. %GRU = % das instituições dentro do subgrupo estudado que escolheram esta alternativa. Cada instituição 
pode escolher mais de uma alternativa como resposta

Tipo de profi ssional QUANT %GRU
Educador da escola responsável pelo curso 34 55%

Educador da escola contratado para este fi m 37 60%

Serviço terceirizado 10 16%

Quando se avalia as mídias utilizadas pelas instituições com diferentes tipos de credenciamento, per-
cebe-se que as instituições credenciadas no nível federal (principalmente cursos de graduação e pós) 
têm uma oferta mais ampla do que as credenciadas no nível estadual (cursos técnicos, básico e EJA) no 
que se refere ao uso de mídias mais modernas, como e-learning e CD Rom, embora também utilizem 
a mídia impressa mais que todas estas. 

Quem produz os cursos

A produção dos cursos e de seus conteúdos é feita principalmente por educador contratado só para 
essa função, o que sugere a existência de um corpo de profi ssionais especializados neste tipo de ativi-
dade. Mais de metade das instituições também recorre a educadores do próprio corpo docente e aos 
responsáveis pelos cursos para esta função. Poucos terceirizam a produção de conteúdo, como pode 
ser visto na tabela 2.22.

Comparação por  tipo de credenciamento

Nas instituições de credenciamento federal é mais freqüente a contratação de educadores especifi -
camente para a produção de conteúdos. (Estudos posteriores poderão indicar os fatores que levam 

as instituições a preferir um ou outro tipo de profi ssional, por exemplo: relação com tipo de curso 
oferecido, número de alunos matriculados /docente, índices de evasão, custos de produção e ganhos 
de escala, etc.

Tabela 2.23 - Quem produz o conteúdo dos cursos a distância no país, 
por nível de credenciamento

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra). QUANT = número de instituições no subgrupo es-
tudado que escolheram5 esta alternativa. %GRU = % das instituições dentro do subgrupo estudado que escolheram esta alternativa. Cada instituição 
pode escolher mais de uma alternativa como resposta

Tipo de profi ssional
Credenciamento federal Credenciamento estadual

QUANT %GRU QUANT %GRU
Educador da escola responsável pelo curso 18 50% 15 60%

Educador da escola contratado para este fi m 26 72% 11 44%

Serviço terceirizado 5 14% 5 20%
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Como os alunos são avaliados

A prova escrita presencial é a forma de avaliação mais utilizada pelas instituições de Educação a Distân-
cia, sendo aplicada por 92% delas. As instituições com credenciamento estadual a utilizam mais (96%) 
do que as que têm credenciamento federal (89%). Depois desta, as formas de avaliação mais utilizadas 
são trabalho de pesquisa (55%) e trabalho de conclusão de curso – TCC (52%).

A diferença em relação a, utilização do TCC como forma de avaliação entre as instituições de ca-
dastramento estadual (24%) e  federal(75%) está provavelmente relacionada ao tipo de cursos e 
nível educacional mais freqüente em cada uma delas Nas instituições de cadastramento estadual 
predominam os cursos de educação fundamental , médio e técnicos enquanto que nas federais 
predominam os cursos de especialização, aperfeiçoamento. (vide distribuição por cursos e nível 
educacional).

Tabela 2.24 - Número de instituições de Ensino a Distância, 
por tipo de avaliação e por nível de credenciamento, em 2004

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Avaliação
Geral Credenciamento Estadual Credenciamento Federal

QUANT. %GRU QUANT. %GRU QUANT. %GRU

Prova Escrita Presencial 57 92% 24 96% 32 89%

Prova Prática 13 21% 6 24% 5 14%

Trabalho de Pesquisa 34 55% 11 44% 23 64%

Trabalho Prático 23 37% 7 28% 16 44%

T.C.C. 32 52% 6 24% 27 75%

Memorial 9 15% 0 0% 9 25%

Outras 18 29% 5 20% 11 31%

Gráfi co 2.20 - Número de instituições de Educação a 
Distância por tipo de avaliação dos alunos, em 2004

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
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Nível Educacional

Público-Alvo
Ao se observar o público-alvo das instituições credenciadas  ofi cialmente a ministrar cursos de Edu-
cação a Distância, nota-se a relevância de dois fenômenos que têm impulsionado a EAD no país nos 
últimos anos.

Um deles é o mercado corporativo, que tem a atenção de 15% das instituições. As empresas, impulsio-
nadas pela competitividade, pelo investimento em capital humano e pela busca de padrões e certifi ca-
ções de qualidade, têm utilizado com muito mais freqüência do que antes os métodos educacionais a 
distância, formando uma demanda grande a ser suprida pelas instituições que produzem conteúdos 
diversos.

Outro fenômeno é representado pela atenção ao funcionalismo público, que é alvo de 13% das ins-
tituições. Aqui há principalmente a direcionamento à formação de professores das redes públicas do 
país, que se viram impelidas à formação e reciclagem urgente de professores devido à pressão, pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, para que todos estejam formados.

Tabela 2.25 - Número de instituições de Educação a Distância,
por tipo de credenciamento, em 2004

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Geral Credenciamento Estadual Credenciamento Federal
Nível Educacional QUANT. %GRU QUANT. %GRU QUANT. %GRU

Fundamental 9 15% 9 36% 0 0%

Média 12 19% 12 48% 0 0%

EJA 13 21% 13 52% 0 0%

Graduação 25 40% 4 16% 23 64%

Pós Latu Senso 24 39% 3 12% 21 58%

Pós Stricu Senso 0 0% 0 0% 0 0%

Sequencial 5 8% 1 4% 4 11%

Complementação pedagógica 6 10% 1 4% 5 14%

Formação Técnica 16 26% 11 44% 5 14%

Gráfi co 2.21 - Número de instituições de Educação a Distância por nível
educacional, em 2004

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)
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Cursos não ofi ciais (livres ou ainda não credenciados) 
por EAD oferecidos em 2004

Um quarto do total das instituições pesquisadas na amostra ofereceram cursos livres durante o ano de 
2004, assim distribuídos:

Gráfi co 2.22 - Número de instituições de Educação a
 Distância, por público-alvo
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Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Tabela 2.26 - Número de instituições de Educação a Distância,
por público-alvo e por nível de credenciamento

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Geral Estadual Federal
QUANT. %GRU QUANT. %GRU QUANT. %GRU

Indefi nido 33 53% 15 60% 19 53%

Mercado corporativo 15 24% 5 20% 8 22%

Funcionalismo público 13 21% 3 12% 10 28%

Outros 17 27% 6 24% 9 25%

Fonte: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2005 (amostra)

Tabela 2.27 - Cursos livres oferecidos pelas instituições 
credenciadas ofi cialmente, em 2004

Região Geográfi ca Total de Cursos Total de Matrículas

Norte 3 150

Nordeste 2 17.100

Centro
Oeste 67 1.946

Sudeste 150 22.087

Sul 4 60

Total Geral 226 41.343



66

Instituições que participaram da amostra
As 64 instituições relacionadas abaixo remeteram a este anuário o formulário de 24 questões que gerou a 
pesquisa da amostra relatada neste capítulo. Dois formulários não foram aproveitados por tratar de cursos 
ou de instituição ainda sem credenciamento ofi cial, ou de instituição que lida apenas com a produção de 
conteúdos de EAD.

Anglo-Americano Escolas Integradas Ltda / Centro Internacional de Estudos Regulares – CIER
Avenida das Américas, 2.603, Rio de Janeiro Estado – RJ - CEP: 22631-002
Site: www.angloamericano.g12.br , Email: cier@anglonet.br
Contato: Eliane Masseno de Pinho – Coordenadora Pedagógica
Telefone: (21) 3388-9118 
E-mail: cier@anglonet.br

Associação Internacional de Educação a Distância - Aiec
SCSW 105, BLOCO A, 1ºANDAR, Brasília – DF - CEP....70670-431
Site: www.aiec.br , Email...secretaria@aiec.br
Contato: Ruth A F Almeida
Telefone: (61) – 363 1705 , E-mail.ruth@aiec.br

Cederj - Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro 
– Fundação CECIERJ (consórcio entre as instituições públicas UFRJ, UERJ, UENF, UNIRIO, UFRRJ 
e UFF)
Rua Visconde de Niterói, 1364, Mangueira – Rio de Janeiro – RJ - CEP..20943-001
Site: www.cederj.rj.gov.br , Email: cederj@cederj.rj.gov.br
Contato: Prof. Celso Costa
Telefone: (21) 2299-4571

Centro de Educação Técnológica Internacional – Ceninter e Faculdade de Tecnologia Internacional
Rua Saldanha Marinho, 131, Curitiba – PR - CEP80.410-150
Site: www.ceninter.com.br, Email: ceninter@ceninter.com.br
Contato: Carlos Ubiratan da Costa Schier 
Telefone (41) 2102-3329
E-mail  ubiratan@ceninter.com.br

Centro de Treinamento e Desenvolvimento - CETREDE 
Av. da Universidade,  2.932, Fortaleza – CE - 60.020-181
Site:  www.cetrede.com.br, Email: eduprof@cetrede.com.br
Contato: Fernanda de Queiroz Barroso
Telefone (85) 32813277
E-mail: eduprof@cetrede.com.br

Centro Educacional Alphaville
Calçada das Gardênias, 29 , Centro Comercial de Alphaville           
Barueri - SP - CEP.  06453 – 000    
E-mail:  Secretaria.cea@terra.com.br
Contato: Vera Maria Auriema Silva - diretora
Telefone..(11) 4191- 6776

Centro Educacional de Niterói
Av. Amaral Peixoto, 836, Niterói – RJ - CEP : 24020-077
Site: www.cen.g12.br 
Contato: Cláudia Maria de Moura
Telefone: (21) 2620-3079 / 2620-6547
E-mail : sec.dejap@cen.g12.br

Centro Universitário Claretiano.
Rua: Dom Bosco, 466, Batatais – SP – CEP 14300-000
Site: www.claretiano.edu.br , Email: ceuclar@claretiano.edu.br   
Contato: Dyjalma Antonio Bassoli
Telefone: (11) 3660-1770  / 080034-4177
E-mail.: cpg@claretiano.edu.br 



67

Centro Universitário do Sul de Minas – Unis – MG
Avenida Coronel José Alves, 217, Varginha – MG - CEP: 37010-540
Site: www.veredas.unis.varginha.br   ou   www.unis.edu.br , Email: veredas27@unis.edu.br
Contato: Dione Penha Duarte
Telefone: (35) 32228132
E-mail: veredas28@unis.edu.br

Colégio Científi co Porto Seguro
Rua 1 º de Março, 708, térreo, São Leopoldo – RS – CEP 93010-210
Site: www.portalcientifi co.com.br , E-mail: cientifi coead@bol.com.br
Contato: Cláudio Galli
Telefone: (51) 592-7877 e (51) 9954-7426.
E-mail: mgalli@terra.com.br

Colégio Rei
R. Maestro Felício Toledo, 489, Centro, Niterói – RJ - CEP 24030-105
Site: www.sistemarei.com, Email colegiorei@colegiorei.com.br / sistemarei@sistemarei.com 
Contato: Griziela Rebeque Pereira
Telefone (21) 2722-2623 
E-mail griziela@colegiorei.com.br /griziela@uol.com.br 

Conservatório Brasileiro de Música – Centro Universitário
Av. Graça Aranha,  57 – 12º andar – Centro
Rio de Janeiro – RJ - CEP 20030-002
Site WWW.CBM-MUSICA.ORG.BR, Email CBM@CBM-MUSICA.ORG.BR
Contato: Marina Helena Lorenzo Fernandez Silva
Telefone (21) 2240-5481
E-mail MARINA@CBM-MUSICA.ORG.BR

Data Brasil Ensino e Pesquisa – Projeto A Vez do Mestre 
Rua Carmo, nº 7, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.011-020
Site: www.vezdomestre.com.br , E-mail: coordenação@vezdomestre.com.br
Contato: Luiz Roberto
Telefone: (21) 2531-1344
E-mail: luizroberto@vezdomestre.com.br

Escola Brasileira de Ensino a Distância - Ebrae
Rua Pamplona, 1200, 1º ao 3º andar, São Paulo – SP – CEP 01405-906
Site: www.ebrae.com.br , Email: ebrae@sciesp.com.br
Contato.: Rosa Maria Simone
Telefone: (11) 3889-5899
E-mail: rosacaed@yahoo.com.br

Escola de Ensino Médio Meta
Rua Sete de Setembro, 1156, Porto Alegre – RS - CEP...90010-190
Site: www.meta-ead.com.br , Email: ckrinski@terra.com.br
Contato: Claudio Krinski
Telefone: (51) 91227309
E-mail...ckrinski@terra.com.br

Escola Nacional de Saúde Pública da FIOCRUZ 
Avenida Brasil, 4.036, Sala 908,  Rio de Janeiro – RJ - CEP.21.040-361
Site  http://www.ead.fi ocruz.br/ , Email: proead@ead.fi ocruz.br 
Contato: Lia Ribeiro
Telefone: (21) 2209-2250
E-mail. liarib@ead.fi ocruz.br 

Escola Técnica Santa Clara
Rua José do Patriocinio, 26, Centro, Santa Maria – RS - CEP..97010-260
Site..www.fascla.com.br , Email:    direcao@fascla.com.br
Contato: Luciano Schuch
Telefone: (55) 222-9725
E-mail..lschuch@ieee.org
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Faculdade de Educação São Luís
Rua Floriano Peixoto, 839/873, Jaboticabal – SP - CEP 14870-370
Site: www.saoluis.br , Email:saoluis@saoluis.br
Contato: Marcelo Felix Tura
Telefone: (16) 3209-1800
E-mail: marcelo@saoluis.br

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza - FGF
Av. Rogaciano Leite, s/n, Fortaleza – CE - CEP  60821-290
Site: www.fgf.edu.br/nead , Email marina@fgf.edu.br
Contato: Marina Abifadel
Telefone: (85) 3299-9900
E-mail marina@fgf.edu.br

Faculdades Associadas de Uberaba - FAZU 
Av. do Tutuna, 720, Uberaba – MG - CEP  38061.500
Site: www.fazu.br , Email marco@fazu.br 
Contato: Marco Antonio Maciel Pereira
Telefone: (34) 3318-4188
E-mail: marco@fazu.br

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro - Sistema FIRJAN – SESI/RJ E SENAI/RJ
Rua Mariz e Barros,  678,  3ºandar, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20270 903
Site: www.fi rjan.org.br/educadist , Email: ead.faleconosco@fi rjan.org.br
Contato: Maria Antonieta Pires dos Santos
Telefone: (21) 2587 1101
E-mail: mariaps@fi rjan.org.br

Fundação Bradesco
Rua Mário Milani, s/nº, Centro Educacional, Osasco – SP - CEP: 06029-900
Site: www.fb.org.br , Email: diretoria@fundacaobradesco.org.br
Contato: Christiane Esteves Chaves
Telefone: (11) 3684-2259
E-mail: cesteves@fundacaobradesco.org.br

Fundação Demócrito Rocha
Avenida Aguanambi, 282, Joaquim Távora -  Fortaleza – CE - CEP 60155-222
Site..www.fdr.com.br , Email: uane@fdr.com.br
Contato Laurisa Nutting
Telefone. (85) 3255 6160 
E-mail. laurisa@fdr.com.br

Fundação Universidade do Tocantins - Unitins
108 suL Lt.03 Al. 11 – Palmas – TO - CEP 77054-970
Site..www.unitins.br , Email: direa@unitins.br....
Contato: Galileu Marcos Guarenghi...
Telefone: (63) 218-2950
E-mail.Galileu@unitins.br...

Instituição de Ensino Sigma
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 207, c. 401, Niterói – RJ - CEP  24020-071
Site www.wmgsigma.com.br , Email  wmgsigma@wmgsigma.com.br
Contato  Mario Luiz Grado
Telefone  (21) 2717-5501 / 2717-9688 e 2621-4496
E-mail wmgsigma@wmgsigma.com.br

Instituto Dinâmico
Rua Padre Cacique, 1.101, Centro – Três de Maio – RS - CEP  98910-000
Email: cdi349@unopar.br 
Elio Winck (Diretor)
Telefone: (55) 3535-2630 ou (55) 3535-1118
E-mail: elio.winck@unoparvirtual.com.br  ou eliowinck@yahoo.com.br 
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Instituto Monitor 
Rua dos Timbiras, 257/263, São Paulo – SP – CEP 01208-010
Site: www.institutomonitor.com.br , E-mail: atendimento@institutomonitor.com.br
Contato: Elaine Guarisi
Telefone: (11) 3335-1005
E-mail: vice.presidencia@institutomonitor.com.br

Instituto Superior de Educação do Paraná
Rua dos Gerânios, 1.893, Borba Gato, Maringá – PR - CEP. 87060-010
Site www.insep.edu.br , Email insep@insep.edu.br
Contato Argemiro A. Karling
Telefone : (44) 225-1197
E-mail: iec@wnet.com.br 

IESDE – Inteligência Educacional e Sistemas de Ensino
Al Dr. Carlos de Carvalho, no 1482, Curitiba – PR - CEP: 80730-200
Site: www.iesde.com.br , Email: iesde@iesde.com.br
Contato: Ana Carolina Binhame Lopes
Telefone: (41) 2106-8424
E-mail: ana.Lopes@iesde.com.br

Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC
Rod. D. Pedro I, Km 136, Campinas – SP – CEP: 13.086-900
Site: www.puc-campinas.edu.br/ead/2004 , Email: ensinoadistancia@puc-campinas.edu.br
Contato: José Oscar Fontanini de Carvalho 
Telefone: (19) 3756-7365
E-mail: oscar@puc-campinas.edu.br

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC - Diretoria Ensino a Distância
Rua Espírito Santo, 1.059, 11º e 12º andar, Belo Horizonte – MG - CEP: 30160-922 
Site: www.virtual.pucminas.br , E-mail: ead@pucminas.br
Contato: Prof.ª Maria Beatriz Ribeiro Gonçalves
Telefone: (031) 3273-7898
E-mail: ead@pucminas.br

Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC
Rua Imaculada Conceição, 1155, Uberaba, Curitiba – PR - CEP 80215-901
Site: http://www.pucpr.br , Email: www.pucweb@pucpr.br
Contato: Coordenador de EaD: Marco Antonio M. Eleutério
Telefone:  41- 271-1391
E-mail: marcoa@ppgia.pucpr.br

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS VIRTUAL
Avenida Ipiranga, 6681 – Prédio 40 – 9 º Andar, Porto Alegre – RS - CEP: 90619-900     
Site: http://www.ead.pucrs.br , Email.: ead@pucrs.br
Contato: Beatriz Regina Tavares Franciosi
Telefone(51) 3320 3651 / 3320 3529
E-mail.bea@inf.pucrs.br

Rede Brasileira de Educação a Distância - UVB
Av. Cardoso de Melo nº 1666 – conjunto 41 – São Paulo – SP - CEP 04548-003
Site: www.uvb.br , Email: diretorgeral@uvb.br
Contato: Karl Albert Diniz de Souza
Telefone (11) 3842-0202
E-mail: diretorgeral@uvb.br

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
R. Tito,.54, São Paulo – SP – CEP 05051-000
Site: www.sp.senac.br/ead , Email: gead@sp.senac.br
Contato: Roberta de Azambuja
Telefone (11) 3868-6900 
Email: roberta.azambuja@sp.senac.br
(formulário não aproveitado por tratar de cursos ainda não credenciados ofi cialmente pelo CEE)
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Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI - Departamento Regional de Goiás
Av. Araguaia, 1544, Edifício Albano Franco – Casa da Indústria, Goiânia – GO - CEP 74.645-070
Site. www.senaigo.com.br  , Email   senaigo@senaigo.com.br
Contato Cristiane dos Reis Brandão Neves
Telefone: (62).2191498
E-mail: cristiane.senai@sistemafi eg.org.br

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  do Distrito Federal - SENAI - DF
SIA Trecho 02 Nº 1.130, Brasília – DF - CEP: 71.200-020
Site: www.df.senai.br 
Contato: Suely Lima e Márcia Philot
Telefone: (61) 362-6198 e (61) 344-2105
E-mail: suely.lima@df.senai.br e marcia.philot@df.senai.br 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI – MG
Rua Santo Agostinho, 1717, Campus Horto, Belo Horizonte – MG - CEP.31.035.480
Site www.fi emg.com.br/ead , E-mail ead@fi emg.com.br
Contato: Denise Dumont
Telefone (31) 3482-5633 / 3482-5616
E-mail: dadumont@fi emg.com.br

Sociedade Educacional Votuporanga
Rua São Paulo, 3.942, Votuporanga – SP – CEP 15500-010
Site: www.colegiocomercial-votu.com.br  E-mail colcomer@terra.com.br
Contato: Antonio Alberto Cosan
Telefone: (17) 3421-6175.

Supletivo Unicanto
Quadra 300, conj. 23, Lote 08 – Parte A, Recanto das Emas – DF - CEP:72.620-124 
Site: www.supletivoonline.g12.br , Email: unicanto@supletivoonlie.g12.br ; alisson@supletivoonline.
g12.br; 
Contato: Paulo Henrique Saenger
Telefone (61) 333-7435/ 333-7950/ 352-6875
E-mail: paulo.saenger@supletivoonline.com.br

Universidade Anhembi Morumbi
R. Casa do Ator, 90, São Paulo – SP - CEP 04546000
Site: www.anhembi.br , Email: anhembi@anhembi.br
Contato: Fernanda Furuno
Telefone: (11) 3847 3145
E-mail: fernanda@anhembi.br

Universidade Castelo Branco
Av. Santa Cruz, 1.631, Rio de Janeiro – RJ - CEP 21710 – 250
Site www.castelobranco.br
Email cead@castelobranco.br
Contato: Vania Alcantara
Telefone: (21) 2406-7718 -  0800219649
E-mail: vania@castelobranco.br

Universidade Católica de Brasília
QS 07, LOTE 01, EPCT, Águas Claras, Taguatinga - DF 
Site: www.catolicavirtual.br , Email: catolicavirtual@ucb.br
Contato: Prof. Francisco Vila Ulhoa Botelho
Telefone: (61) 356-9318
E-mail: fbotelho@ucb.br

Universidade de Brasília – UNB – Centro de Educação a Distância – CEAD
Campus Universitário Darcy Ribeiro, Prédio Multiuso I, Bloco B, Entrada B1, Salas 13 e 14, Brasília 
– DF - CEP 70919-970
Site: www.cead.unb.br , E-mail: cead@unb.br
Contato: Prof. Dr. Bernardo Kipnis
Telefone: (61) 307-2048 / 3349-0996
E-mail kipnis@unb.br
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Universidade de Caxias do Sul
Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, Bairro Petrópolis, Caxias do Sul – RS - CEP: 95070-560
Site: www.ucs.br , Email: nead@ucs.br
Contato: Gelça Regina Lusa Prestes 
Telefone: 54 – 218-2724
E-mail: grlprest@ucs.br

Universidade de São Paulo – USP - Núcleo de Estudos de Jovens e Adultos (Faculdade de Educação)
Av da Universidade, 308, Cidade Universitária, São Paulo – SP – CEP 05508040
Site: www.nea.fe.usp.br , Email: nea@usp.br
Fone: (11) 3091-3474
Contato: Stela C. B. Piconez
Telefone: (11) 5531-7881
E-mail: spiconez@uol.com.br

Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC
Av. Universitária, 1.105, Bairro Universitário - c.p. 3167 – CEP 88806-000 – Criciúma – SC
Site: www.unesc.net , Email: ead@unesc.net
Contato: Elisa Netto Zanette
Telefone (48) 431-2703
E-mail: enz@unesc.net

Universidade do Sul de Santa Catarina - UnisulVirtual
Rua José Salvador Diniz, 300, Palhoça, SC - CEP 881300-480
Site www.virtual.unisul.br , Email virtual@unisul.br
Contato: João Vianney
Telefone (48) 279 1544
E-mail  vianney@unisul.br

Universidade Estadual de Maringá - UEM
Avenida Colombo, 5.790, Jardim Universitário, Maringá – PR - CEP 87020-900
Site: www.uem.br - Email: sec-nead@uem.br
Contato Maria Luisa Furlan Costa
Telefone.(44)261-4741/(44)261-4839/(44)224-8791
E-mail: costaluisa@terra.com.br

Universidade Estadual de Ponta Grossa
Praça Santos Andrade,  No 1, Ponta Grossa – PR - CEP 84010-919
Site www.uepg.br , Email normalsup@uepg.br
Contato Leide Mara Schmidt
Telefone (42) 220-3321
E-mail normalsup@uepg.br

Universidade Estadual do Ceará – UECE - Centro de Educação (CED) / Coordenação de Educação 
Continuada e a Distância (NECAD).
Av. Paranjana, 1700, Fortaleza – CE - CEP: 60740-000
Site: www.necad.uece.br , Email: necad@necad.uece.br
Contato: Prof. Dr. João Batista Carvalho Nunes
Telefone: (85)3299-2765
E-mail: jbcn@uece.br

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Campus A. C. Simões, BR 104, Km 14, Tabuleiro dos Martins, Maceió – AL - CEP 57.072-970
Site: www.nead.cedu.ufal.br , Email: nead@cedu.ufal.br
Contato: Profª Ivana  Broad Rizzo Silva
Telefone: (82) 2141201/ 2141194/ 3221160 (fax) 
E-mail: ivanarizzo@globo.com

Universidade Federal de Juiz de Fora
Rua Benjamim Constant, 790, Juiz de Fora – MG - CEP.36015-400
Site: www.ufjf.edu.br , Email. faleconosco@ufjf.edu.br
Contato Fernanda Campos
Telefone: (32) 3229-3311
E-mail: fernanda.campos@ufjf.edu.br
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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Caixa Postal 549, CEP..79070-900 – Campo Grande – MS
Site: www.ufms.br , Email: reitoria@nin.ufms.br
Contato: Antonio Lino Rodrigues de Sá
Telefone (67) 345-7004
E-mail: lino@nin.ufms.br

Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Universitário – Trindade – CP 476, Florianópolis – SC - CEP: 88040-900
Site: www.ufsc.br , Email: gabinete@reitoria.ufsc.br
Contato: Prof. Ariovaldo Bolzan
Telefone: (48) 331-9329
E-mail: abolzan@enq.ufsc.br

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP / EPM
Rua Botucatu, 740, São Paulo – SP – CEP 04023-900
Site – www.unifesp.br – www.virtual.unifesp.br Email: reitoria@epm.br; contato@virtual.epm.br
Contato: Monica Parente Ramos
Telefone (11) 5574-5659
E-mail: monica@dis.epm.br

Universidade Federal do Mato Grosso
Av. Fernando Corre, s/n, Campus Universitário, Cuiabá – MT - CEP 78.060-900
Site www.ufmt.br;  www.nead.ufmt.br
Contato: Oreste Preti
Telefone (65) 615-8438
E-mail   licenciatura@nead.ufmt.br

Universidade Federal do Pará - UFPA
Av. Augusto Correa, No 1, Belém – PA - CEP 66.075-110
Site www.ufpa.br / www.sead.ufpa.br , Email sead@ufpa.br
Contato: Prof. Msc Selma Dias Leite – Nazaré Fonseca
Telefone (91) 3183-2021 / Fone-Fax 91-383-1834 
E-mail sleite@ufpa.br , coelhoaf@amazon.com.br

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
Av. Paulo Gama, 110,  7o andar, Porto Alegre – RS - CEP 90.040-060
Site www.ufrgs.br , Email sead@ufrgs.br
Contato: Julio Alberto Nitzke
Telefone: (51) 3316-3885
E-mail sead@ufrgs.br

Universidade Luterana do Brasil- Ulbra
Rua Miguel Tostes, 101, Canoas – RS - CEP  92420-280
Site   www.ulbra.br/ulbraorbe , Email   ulbraorbe@ulbra.br
Contato: Michele dos Santos
Telefone ( 051) 477.9280
E-mail Michele.santos@ulbra.br 

Universidade Metodista de São Paulo 
Rua do Sacramento, 230, São Bernardo do Campo – SP - CEP 09640-000
Site www.metodista.br , Email cead@metodista.br
Contato: Luciano Sathler R. Guimarães 
Telefone (11) 4366-.5570
E-mail: cead@metodista.br

Universidade Salvador -  UNIFACS
Rua Dr. José Peroba, Stiep,  251, Salvador – BA – CEP 41770-235
Site: www.unifacs.br / www.nuppead.unifacs.br , Email: nuppead@unifacs.br
Contato: Joberto Sérgio B. Martins
Telefone (71) 271-8191 
E-mail: joberto@unifacs.br
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Universidade Tiradentes
Av. Murilo Dantas, 300, Aracaju – SE - CEP..49032-490
Site www.unit.br , Email nead@unit.br
Contato: Roberto de Almeida e Lima Júnior
Telefone (79) 218-2186/2678
E-mail: roberto_almeida@unit.br

UniVir
Av. Paulo de Forontin, 568, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20261-243
Site: http://www.univir.br , Email: suporte.univir@unicarioca.br
Contato: Profa. Márcia de Medeiros Aguiar
Telefone: (21) 2563-1926
E-mail: maguiar@unicarioca.br
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A sociedade se mobiliza
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A sociedade se
mobiliza
A pergunta, quase sempre frustrada, é formulada insistentemente à Secretaria Especial de Edu-

cação a Distância, do Ministério da Educação, e também à Associação Brasileira de Educação 
a Distância - ABED: quantos brasileiros estudam por EAD? Uma insistência frustrada porque 

sua resposta não é simples. Na sociedade brasileira surgem a todo momento iniciativas que envolvem 
o conjunto de métodos pedagógicos a distância. Elas aparecem no meio corporativo, em iniciativas de 
governos, nos novos departamentos criados pelas instituições de ensino, em ramos pujantes de negó-
cios como os de software, mas não há quem sistematize ou avalie esse fenômeno de forma global. 

A coleta e a tabulação de dados para os censos educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais - INEP, órgão do governo federal responsável por esse tipo de apuração, apenas este 
ano começarão a separar com maior rigor os números referentes a alunos de Educação a Distância, 
rendendo-se à necessidade de apurar o que se passa com essa modalidade de ensino, a que tem mos-
trado maiores índices de crescimento desde o início deste século, pelos poucos dados dos quais já se 
dispõe a respeito.

Na busca de uma resposta mais satisfatória a esta pergunta recorrente, este anuário reuniu ao seu pró-
prio levantamento, feito junto a instituições credenciadas ofi cialmente pelos conselhos federal e esta-

* Média anual das fases do Telecurso 2000, até fevereiro de 2005
** Número referente a programas não-cumulativos com o número do item “Ensino credenciado ofi cialmente”

Tabela 3.1 - Número de brasileiros matriculados no ano de 2004 em cursos 
de Educação a Distância, segundo dados deste anuário e de seis das maiores 

instituições que ministram cursos do tipo
Fonte Projetos/cursos Nº de alunos

Instituições de ensino credenciadas 
ofi cialmente (ABRAEAD/2005)

EJA, Técnicos, Fundamental, Médio, Graduação, 
Pós-graduação

309.957

Sebrae Análise e planejamento fi nanceiro, Iniciando um 
pequeno grande negócio, Aprender a Apreender, 
Como vender mais e melhor

176.514

Fundação Roberto Marinho* Telecurso 2000 (inclui projetos específi coscomo 
Tempo de Avançar, Tempo de Acelerar, Viva 
Educação, Avançar é Preciso, Poronga e Telessalas)

393.442

Senai Cursos profi ssionalizantes diversos 10.305

Senac Administração, Comunicação e Artes, Imagem 
pessoal, Turismo e hospitalidade, Saúde, 
Informática e atividades correlatas

37.973

Governo do Estado de S. Paulo** Ensino médio em rede, As coisas boas de nossa 
terra, Imagem fotográfi ca em sala de aula, Educar 
na sociedade da informação, Interaction Students, 
Aluno monitor, Números em ação, Trilha de letras

132.223

Fundação Telemar Telemar Educação, Comunidades Virtuais de 
Aprendizagem

77.494

Total 1.137.908
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duais, os números de seis dos maiores projetos idôneos de Educação a Distância estruturados de forma 
sistemática no país, e que por isso já apresentam resultados e avaliações detalhadas.  São projetos com 
público-alvo, objetivos e métodos educacionais diferentes, que por isso mostram a grande versatilidade 
que pode ser apresentada pela EAD.

Este levantamento (tabela 3.1), que reúne dados referentes apenas a 2004, não tem a pretensão de 
apontar com precisão quantas pessoas estudam por EAD no país. Mas permite um olhar mais preciso 
sobre as proporções que esse conjunto de métodos tem adquirido. 

Concluiu-se, por esta pequena seleção, que mais de um milhão de brasileiros estudaram por métodos 
de EAD em 2004

Maioria dos projetos visam excluídos
Destes grandes projetos listados, a maior parte tem como público-alvo estudantes excluídos da educa-
ção formal, com poucos recursos ou freqüentadores da educação pública, o que demonstra a grande 
capacidade de inclusão social deste conjunto de técnicas de ensino, já que pode ser levado a locais sem 
infra-estrutura para o ensino presencial. A inclusão, o reforço escolar e a popularização do uso das 
novas tecnologias parecem ser os objetivos principais da maioria destes projetos. Um grupo menor, 
mas não menos importante, preocupa-se com o uso da EAD na formação de profi ssionais e pequenos 
empresários. A análise detalhada destes projetos mostra criatividade e dedicação na criação de alterna-
tivas consistentes para o preenchimento de lacunas na formação do brasileiro.

O projeto de maior abrangência do país é o Telecurso 2000, da Fundação Roberto Marinho, ativo 
desde 1995. Trata-se de material impresso com versão em vídeo, distribuído por editoras licenciadas, 
que podem ser acompanhados pelo estudante em conjunto com teleaulas transmitidas em emissoras 
como a TV Globo e o Canal Futura. O estudante pode prestar exames (inclusive de cada matéria em 
separado) para o ensino fundamental e médio nas secretarias de educação de cada estado, realizadas 
segundo calendário e em locais apropriados, a fi m de receber seu certifi cado de conclusão. A Funda-
ção não é uma instituição credenciada ofi cialmente, mas seu material didático atende ao currículo 
obrigatório defi nido pelo MEC. É uma fórmula que já atingiu mais de quatro milhões de pessoas nos 
últimos dez anos, segundo a instituição.

Este sistema permite variantes como a das Telessalas, um projeto de aceleração escolar feito com 
parceiros públicos e privados onde, além do material didático, o aluno conta com orientadores capa-
citados nos conteúdos do método; ou como o Multicurso, desenvolvido em parceria com o Governo 
do Estado de Goiás, que investe na qualidade do ensino de Matemática e na formação contínua dos 
professores por meio de uma rede de comunicação que visa à ação cooperativa de todos os participan-
tes do programa. Neste projeto, a resolução de problemas é compartilhada por multimeios (trabalho 
colaborativo via internet).

Já o governo do Estado de São Paulo tem investido intensamente na educação mediada por tecnologia 
da informação, principalmente o computador e a internet. Seus projetos baseiam-se principalmente 
nestas mídias. Para tal, o governo estadual tem formado uma rede de parcerias com empresas e insti-
tuições de interesse público, ganhando com isso capilaridade e legitimação no ambiente do ensino por 
EAD, além de criar estruturas próprias para o gerenciamento de projetos nesta área.

No projeto As coisas boas da nossa terra, por exemplo, a Secretaria de Educação envolve 194 escolas de 
70 municípios (mais de 1.600 pessoas atingidas em 2004) com o apoio da Fundação Telefônica e do 
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). Seu objetivo é 
a inclusão digital de professores por meio da valorização cultural de comunidades locais. Em outro 
projeto, Imagem fotográfi ca em sala de aula, os parceiros são a Rede Saber e o Itaú Cultural. Este projeto 
estimula a alfabetização visual e o senso crítico de professores de artes, geografi a, história e língua por-
tuguesa. Já o Enlaces-Brasil, instituição ligada à organização World Links, é parceira no projeto Arte da 
Palavra, de capacitação de professores para o uso da internet na sala de aula. Ao todo, a Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo conta com doze projetos que promovem a Educação a Distância por 
meio de modernas tecnologias. Quatro desses projetos serão inaugurados neste ano (mais detalhes na 
matéria A mão do governo, na página 83).

O trabalho em parceria também dá o tom do projeto Telemar Educação, fruto da união do Instituto 
Telemar com a Escola do Futuro, laboratório científi co da Universidade de São Paulo (USP), e que 
levou a proposta da inclusão digital aos seus limites, priorizando comunidades com baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e chegando a 67 localidades, em 16 estados do território nacional 
onde a Telemar opera como concessionária de telefonia. Locais como Manari (PE), apontada como a 
cidade brasileira com o menor IDH do país (0,46%), estão entre as benefi ciadas.
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O projeto consiste em equipar escolas públicas com laboratórios de informática (computadores, scan-
ners, impressoras e acesso à internet) para uso de professores e alunos de 5ª a 8ª séries, na faixa etária 
de 12 a 17 anos, fornecendo cursos de complementação e reforço escolar, além de material didático 
virtual. No ano de 2004, esse projeto benefi ciou 74.628 alunos e 2.866 professores em 67 escolas de 16 
estados do Brasil.

A busca por locais com pouco acesso à tecnologia também caracteriza o projeto do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC), que mantém unidades móveis de EAD em 513 locais, dos quais 
74,7% (383) estão classifi cados como municípios de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (índi-
ces inferiores a 0,499). Mantendo coerência com essa geografi a, os cursos a distância mais procurados 
no SENAC compõem o que a instituição classifi ca como “Programas Compensatórios” que são progra-
mações destinadas a suprir defi ciências do ensino regular, como Português e Matemática Básica.

Como o SENAC, diversas instituições de alcance nacional, com grande capilaridade pelo país, têm vis-
to na Educação a Distância um conjunto de métodos que serve perfeitamente a objetivos educacionais 
uniformes, de gestão praticamente impossível ou extremamente dispendiosa se aplicadas no modelo 
da educação presencial. 

Fonte: SEBRAE

Região UF Nº Inscritos Nº Concluintes % Concluintes

N
or

te

AC 465 301 65%

AM 1.237 739 60%

AP 322 164 51%

PA 3.448 2.071 60%

RO 1.050 658 63%

RR 273 170 62%

TO 1.036 702 68%

Norte 7.831 4.805 61%

N
or

de
st

e

AL 1.340 853 64%

BA 8.865 5.610 63%

CE 4.424 3.012 68%

MA 2.219 1.414 64%

PB 1.469 979 67%

PE 6.488 4.198 65%

PI 863 523 61%

RN 2.074 1.315 63%

SE 1.247 755 61%

Nordeste 28.989 18.659 64%

C
en

tr
o 

O
es

te

DF 7.029 4.870 69%

GO 4.612 3.045 66%

MS 1.739 1.146 66%

MT 1.694 1.045 62%

Centro-Oeste 15.074 10.106 67%

S
ud

es
te

MG 15.493 10.562 68%

RJ 16.795 11.734 70%

SP 61.526 43.372 70%

ES 3.237 2.164 67%

Sudeste 97.051 67.832 70%

S
ul

PR 11.044 7.910 72%

RS 10.238 7.217 70%

SC 6.287 4.491 71%

Sul 27.569 19.618 71%
Total Brasil 176.514 121.020 69%

Tabela 3.2 - Número de alunos a distância do SEBRAE em 2004, por região, 
estado da federação, número e percentual de concluintes
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O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), por exemplo, aderiu de tal 
forma à EAD que atualmente mantém programas que atingem todos os estados brasileiros, chegando 
a 176 mil brasileiros, como pode ser observado na tabela 3.2.

No caso destes alunos do SEBRAE, entretanto, não se trata de um público de “excluídos” da educação, 
já que chega a 94% o número de alunos do grupo com o segundo grau completo, conforme tabela 3.3. 
Estes são pequenos empresários, ou profi ssionais que pretendem sê-lo, e já começam a formar uma 
massa crítica habituada à EAD, pois mais de um terço destes alunos no ano de 2004 (37%), segundo o 
mesmo levantamento da instituição, já tinha realizado antes cursos a distância.

O sucesso de público da EAD promovida pelo SEBRAE, em cursos de grande interesse específi co 
(como Análise e planejamento fi nanceiro, Iniciando um pequeno grande negócio, Aprender a Apreender, Como 
vender mais e melhor) demonstra que há uma demanda para esses métodos educacionais que não está 
apenas na parcela menos favorecida da população. Isso também pode ser comprovado com os núme-
ros apresentados no Capítulo 1 deste anuário sobre a elevação, em cerca de 100% de 2003 para 2004, 
do número de alunos a distância em cursos de graduação e pós graduação em instituições credencia-
das ofi cialmente.

Outras instituições empresariais de prestação de serviços também aderiram em larga escala a projetos 
de EAD. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que dispõe de uma rede de EAD 
com centrais de doze estados (do Ceará ao Rio Grande do Sul) mais um centro temático na área têxtil 
(Cetiqt), contou mais de dez mil alunos no ano de 2004. O SENAI está optando também pelo ingresso 
na educação “formal”, ou seja, vem pedindo e obtendo credenciamento a diversos conselhos estaduais 
de educação para a realização de cursos de formação técnica e de Educação de Jovens e Adultos, com 
a possibilidade de emissão de certifi cados reconhecidos ofi cialmente e de acordo com os critérios cur-
riculares educacionais de cada estado.

A enorme penetração nacional do Exército brasileiro também o levou a praticar experiências interes-
santes em EAD, que são oferecidas opcionalmente ao público não-militar. Só neste ano, o Exército bra-
sileiro abriu três novos cursos a distância (Coordenação pedagógica, Psicopedagogia e orientação educacional e 
Gestão estratégica de Recursos Humanos). Os cursos foram divulgados em todo o Brasil e contam neste ano 
letivo com 860 matrículas. No segundo semestre de 2005, o Exército pretende abrir mais três cursos a 
distância. Além de contar com mais de 50 escolas próprias, o Exército tem utilizado, para a aplicação 
de provas a alunos de Educação a Distância, cerca de 220 quartéis espalhados pelo país, segundo o 
gerente de Educação a Distância da instituição, coronel Paulo Gil.

Em busca da retaguarda 
pedagógica e tecnológica 
A difusão de grandes projetos pelo país requer, além da formação urgente de uma massa crítica de 
profi ssionais e alunos habilitados a praticar Educação a Distância, a disponibilização a essa comunida-
de de recursos pedagógicos e tecnológicos que possibilitem a expansão com qualidade dos diferentes 
métodos de ensino possíveis a distância.

Fonte: SEBRAE

Tabela 3.3 - Escolaridade dos alunos de cursos a distância
do SEBRAE no ano de 2004

Escolaridade Total
Ensino Fundamental Incompleto 1,71%

Ensino Fundamental Completo 0,94%

Ensino Médio Incompleto 2,41%

Ensino Médio Completo 16,74%

Ensino Superior Incompleto 36,95%

Ensino Superior Completo 26,53%

Pós-Graduação/Mestrado 14,71%

Total 100%
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Já surgiram em diversos ambientes, e principalmente nos meios acadêmicos, iniciativas que merecem 
destaque por privilegiar o interesse público na disponibilização (muitas vezes gratuita) desses recursos, 
oferecendo não só conteúdo que possa ser utilizado em tipos variados de cursos, mas também tecnolo-
gia educacional, softwares, modelos de aulas virtuais etc.

Tome-se, por exemplo, a Escola do Futuro (www.futuro.usp.br), laboratório da Universidade de São 
Paulo, auto-sustentável, que fi rma parcerias diversas para administrar seus projetos. Entre eles está a 
Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa (BibVirt). Ali podem ser encontradas obras de 
grande valor pedagógico, tais como literatura (inclusive 16 mil obras de autores clássicos no idioma 
original), vídeos didáticos, livros falados, manuais de alfabetização e de produção de sites, uma vozo-
teca (registros históricos de falas de políticos e personalidades como Santos Dumont, jingles publici-
tários novos e antigos etc) e os fasículos do Telecurso 2000, entre outros recursos.  Tudo com acesso 
gratuito. O projeto conta com 70 voluntários que digitam e revisam os textos ou emprestam sua voz 
para gravar os livros em arquivos sonoros. O número de usuários que acessaram o site deste projeto 
chegou a 1,610 milhão em 2004, numa média de 134 mil acessos por mês, o que comprova seu sucesso, 
como pode ser visto no gráfi co 3.1. É interessante observar a sazonalidade na ampliação do número de 
acessos nos meses de pico de atividade escolar (abril e outubro), um indicador do ambiente onde está 
inserido o público-alvo do projeto. 

Outro projeto, o Banco de Dados do Software Educacional, relaciona e disponibiliza softwares brasi-
leiros e internacionais prontos para serem adaptados às necessidades de cursos específi cos. Também é 
possível encontrar na Escola do Futuro diversos tipos de objetos de aprendizagem, pequenos softwares 
e animações facilmente manipuláveis, extremamente úteis na formatação de cursos por CD Rom ou 
e-learning, por exemplo. Tais objetos de aprendizagem tendem a ganhar cada vez mais atenção do 
público acadêmico, já que são grandes facilitadores do ensino mediado por computador. Já existe no 
país uma premiação dedicada exclusivamente a esta questão, o Prêmio ABED-Universia para Recursos 
e Objetos de Aprendizagem. Na sua primeira edição, em 2003, este prêmio recebeu cerca de 600 ins-
crições de professores e pesquisadores de 24 instituições de ensino de todo o país. O vencedor foi o 
professor André Arigony Souto, da PUC-RS, com um jogo e simulador on-line de operações básicas de 
laboratório de química orgânica.

 “Descobrimos que nossa praia é criar infra-estrutura de apoio”, afi rma Fredric Litto, coordenador 
científi co da Escola do Futuro e presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED). 
Para ele, o perfi l educacional carente da população brasileira, assim como a variedade de projetos edu-
cacionais já disponíveis, indicam a necessidade da criação de uma universidade totalmente pública, 
aberta (que signifi ca, entre outras coisas, a ausência de vestibular) e a distância no país, nos moldes de 
experiências de sucesso de diversos países do mundo. “O Brasil precisa disso desesperadamente, pois 
já está saturado o número dos que conseguem pagar por seus estudos”.

Gráfi co 3.1 - Número de usuários do projeto BibVirt,
da Escola do Futuro, no ano de 2004, por meses do ano

FONTE: Escola do Futuro
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Um educador que pretenda montar seu curso a distância já dispõe de variados recursos em língua 
portuguesa, de qualidade e gratuitos, principalmente os que queiram praticar cursos mediados por 
computador. Além da Escola do Futuro, um dos ambientes mais visitados é do Núcleo de Informática 
Aplicada à Educação (Nied), laboratório da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, que 
disponibiliza o software TelEduc (http://teleduc.nied.unicamp.br/pagina/), um software livre e aber-
to, para diversos tipos de aplicação em Educação a Distância. Outro software interessante e bastante 
simples é o Aulanet (http://www.eduweb.com.br/portugues/elearning_tecnologia.asp), desenvolvi-
do pelo Laboratório de Engenharia de Software da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
em 1997. A Universidade de São Paulo, também disponibiliza, para algumas comunidades acadêmicas, 
o COL - Cursos On-Line (http://col.colserver.usp.br) , criado pelo Laboratório de Arquitetura e Re-
des de Computadores do Departamento de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica. Seu 
objetivo é facilitar a integração entre professores e alunos com a criação de repositórios de conteúdo 
e de ambientes de comunicação.

O Prossiga, portal ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, disponibiliza também o site Escola 
Virtual (http://www.prossiga.br/escolavirtual), cujo objetivo é criar ambientes virtuais de educação, 
em diferentes padrões para cada área de ensino, além de estabelecer e divulgar metodologias para 
criação, desenvolvimento e manutenção de cursos a distância, transferindo-as mediante demanda às 
organizações interessadas.

O estado de São Paulo também contará, em breve, com um ambiente integrado, padronizado e mo-
dular para o desenvolvimento e implantação de cursos a distância dedicados à qualifi cação ou espe-
cialização profi ssional com base na chamada “internet 2”, com velocidades muito maiores do que as 
atuais. Esta é uma das propostas do programa Tecnologias da Informação no Desenvolvimento da 
Internet Avançada (TIDIA), fi nanciado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP). “A Fapesp percebeu, dois anos atrás, ao iniciar esse projeto, que se algo não fosse feito ime-
diatamente, em pouco tempo não haveria dinheiro para plataformas universitárias de alto padrão”, diz 
Fredric Litto, que integra, com a Escola do Futuro, um dos pontos de uma rede de dezesseis laborató-
rios universitários do estado de São Paulo que conta com fi nanciamento de cerca de US$ 3 milhões em 
três anos para o TIDIA. Este ambiente, baseado na transmissão super rápida de dados, será composto 
por ferramentas computacionais e uma interface fl exível de uso facilitado, construída para o intercâm-
bio entre as várias instituições interessadas na aplicação de EAD.

Tal circulação facilitada de informações e dos instrumentos necessários à Educação a Distância já está 
chegando ao aluno na forma de benefícios palpáveis. É possível a qualquer estudante encontrar cursos 
gratuitos em portais como o Universia, (www.universia.com.br/cursos), que mantém parcerias com 
214 instituições de ensino. Só no ano de 2004, foram baixados deste site 60.690 cursos (média de 5.058 
cursos por mês). Os cinco cursos mais solicitados são Técnicas de Apresentação, Como preparar um 
currículo, Microsoft Excel v.97, Introdução a linguagem HTML e Busca na Web.

A academia responde à demanda
Essa mobilização da sociedade em torno da Educação a Distância encontra respaldo no ambiente 
acadêmico, que tem se dedicado à questão com alguma constância. Um estudo realizado por Fredric 
Litto, Andréa Filatro e Cláudio André, apresentado no ano passado e atualizado neste ano com dados 
disponíveis até fevereiro, concluiu que no período dos últimos seis anos (1999 a 2004) foram produ-
zidos 1.337 títulos sobre EAD instituições de ensino superior brasileiras, sendo a maior parte disserta-
ções de mestrado e teses de doutorado (56%), como pode ser visto no gráfi co 3.2.

Gráfi co 3.2 - Títulos acadêmicos sobre EAD apresentados
no Brasil no período de 1999-2004, por tipo de título

Fonte: Litto, Filatro & André, 2005
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O estudo constatou um crescimento constante do número de títulos até o ano de 2002, quando houve 
uma redução dos trabalhos na área. Os autores acreditam que essa redução em 2003 deveu-se ao efeito 
do estouro da bolha da Nasdaq (no ano de 2000), que teve por conseqüência menos estudos a respeito 
da educação mediada por computador e internet. Além disso, houve também uma reestruturação do 
Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, responsável por três quartos 
dos trabalhos apresentados até aquele ano. Os autores prevêem um novo pico de apresentação de tra-
balhos no ano de 2004, já que os dados foram atualizados apenas até fevereiro deste ano.

O que pensam os mestres e doutores
Os temas que mais têm provocado os pesquisadores brasileiros sobre EAD referem-se ao es-
tudo de pedagogias e tecnologias na aplicação de cursos (tema que envolve 33% dos tí-
tulos), o que, para os autores, refl ete uma aproximação entre duas áreas que são extre-
mamente complementares em EAD. Seguem-se por ordem de freqüência temas sobre 
suportes e serviços (17%), refl etindo o interesse no desenvolvimento de infra-estrutura para a 
prática de EAD, e o tema de Filosofi as, Políticas e Estratégias, como pode ser visto no gráfi co 3.4.

Gráfi co 3.3 - Títulos de trabalhos acadêmicos sobre EAD
apresentados no Brasil no período de 1999-2004, por ano

                              Fonte: Litto, Filatro & André, 2005

Gráfi co 3.4 - Temas predominantes em títulos acadêmicos
sobre EAD no período de 1999-2004

Fonte: Litto, Filatro & André, 2005
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Há três recortes que chamaram a atenção dos autores deste trabalho por sua grande freqüência. O 
primeiro é a predominância de pesquisas voltadas à multi-aplicação (37% dos temas focais), o que de-
monstra uma pulverização da pesquisa acadêmica a respeito. Também há muitas pesquisas referentes 
ao próprio Ensino Superior (23%), o que demonstra, para os autores, um movimento institucional em 
direção à virtualização da universidade. Por fi m, outro tema que tomou muito a atenção dos acadêmi-
cos foi a formação dos professores (13%), o que refl ete as ações da sociedade no sentido da adequação 
do corpo docente do país às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que exige o fi m da 
contratação de professores não formados até o ano de 2007, para o que a EAD está sendo um grande 
instrumento em projetos surgidos em todo o país.
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Até a criação da Secretaria Especial de Educação a Distância (SEED), no fi nal da década passada, 
a EAD não passava de um socorro emergencial para o governo federal, utilizada para suprir 
demandas específi cas, sendo em seguida abandonada. Na década de 30 do século passado, 

houve um serviço de radiodifusão educativa no Ministério da Educação, em consonância com o apa-
rato propagandístico de Getúlio Vargas. Na década de 70, visando principalmente a ideologia vigente 
de integração nacional, o governo militar também institucionalizou diversos programas a distância 
relevantes. Atualmente, o governo federal se socorre na EAD para formar em grande escala, até 2007, 
todos os professores do país, como indica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas com a SEED, 
apesar dos irrisórios recursos alocados no orçamento, a Educação a Distância parece estar ocupando 
um ambiente institucional e hierárquico mais adequado ao estabelecimento de políticas nacionais 
amplas e duradouras. “O Brasil não vai mais virar as costas para a Educação a Distância, como tem feito 
historicamente”, afi rma Sergio Franco, diretor de Políticas em Educação a Distância da SEED.

A defi nição estratégica de metas sobre defi ciências estruturais do país, e não mais sobre necessidades 
pontuais, parece reforçar a avaliação de Franco. O Brasil tem, por exemplo, 200 mil funções docentes 
em classes de 5ª a 8ª séries ocupadas por profi ssionais sem curso superior. Para começar a enfrentar 
esse problema, a SEED realizou no fi nal do ano passado um edital para 17.540 vagas de formação uni-
versitária de docentes, a serem preenchidas em conjunto com universidades que já ministrem cursos a 
distância. Além disso, está conduzindo conversações com outros setores do MEC no sentido de estabe-
lecer um programa para a formação de 150 mil docentes em três anos, por meio da EAD.

As novidades também surgem na elaboração de políticas públicas e propostas legais, como aconteceu 
no início de 2005, com o lançamento de uma consulta pública sobre uma proposta de decreto que 
integre as diversas estruturas em EAD no país e permita, pela primeira vez, a criação de cursos de pós-
graduação de mestrado e doutorado a distância. Além disso, a SEED também vai a campo para formar, 
sempre em parceria com as estruturas de ensino estaduais, estudantes e profi ssionais de ensino por 
métodos a distância, como pode ser visto na tabela 3.4.

Tabela 3.4 - Programas da SEED com alunos por meio da Educação a Distância

FONTE: MEC/SEED

Nome O que é Benefi ciados
Proformação Oferece, em parceria com os estados e 

municípios, formação para professores 
sem curso de magistério que lecionam 
nas séries iniciais do ensino fundamental, 
educação de jovens e adultos ou classes 
de alfabetização das redes públicas.

30 mil professores formados desde 1999

TV Escola Canal de TV voltado exclusivamente para 
educação que oferece uma programação 
para alunos, professores e gestores das 
escolas de educação básica

Cerca de 40 mil escolas participantes do 
programa

Proinfo Promover o uso das tecnologias 
da informação como ferramenta de 
enriquecimento pedagógico no ensino 
público fundamental e médio.

Foram instalados quase 47 mil 
computadores em 4.640 escolas públicas
e capacitados mais de 2 mil 
multiplicadores, quase 140 mil 
professores, cerca de 10 mil técnicos de 
suporte e 9.000 dirigentes escolares.

A mão do governo
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Para um país com as dimensões do Brasil, em que dezenas de milhões de alunos oriundos do ensino 
fundamental fi cam de fora do ensino médio, os números apresentados pela SEED são modestos, em-
bora mostrem um direcionamento para alvos que precisam ser atingidos.

Mas enquanto o governo federal enceta seus planos, os governos dos maiores estados do país já têm 
projetos com perfi s diversos, alguns já maduros, que têm produzido estudos e análises que enriquecem 
o debate sobre as experiências de educação pública e de massa a distância. O governo do Estado de 
São Paulo, por exemplo, optou por aderir integralmente à educação mediada por computador, bene-
fi ciando mais de 130 mil pessoas só em 2004, número que deve crescer neste ano. O Rio de Janeiro 
mantém o Cederj, um consórcio de instituições públicas voltado exclusivamente para a EAD. O Ce-
derj mostra como a vontade política pode realizar rapidamente um trabalho de integração e inclusão 
educacional, contando com um modelo inovador de gestão entre seus membros. Em Minas Gerais, o 
Projeto Veredas, voltado à formação de professores, também mostra como o governo pode atuar com 
sucesso coordenando uma cooperação entre diversas instituições públicas e privadas. Abaixo descreve-
remos essas ações públicas de Educação a Distância: 

São Paulo: Opção pela Tecnologia
da Informação
Todos os doze projetos de formação de alunos e profi ssionais docentes por meio de Educação a Dis-
tância da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (oito em vigor no ano passado, aos quais se 
somarão mais quatro até o fi m deste ano) são mediados por tecnologias de informação e comunicação, 
principalmente o computador e a internet. Das cerca de 6.000 escolas do estado, metade tem computa-
dor e cerca de 1.200 têm acesso a internet com banda larga. “Queremos que até o fi nal deste ano todas 
estejam integradas via internet”, afi rma Aglaé Toledo Porto Alves, supervisora de Ensino a Distância 
da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) da Secretaria. Os projetos do governo 
paulista estão descritos na tabela 3.5.

Tabela 3.5 - Projetos da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo por EAD 
que utilizam Tecnologias de Informação e Comunicação, nos anos de 2004 e 2005

FONTE: Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

Ano 2004 - Nome do projeto Público - alvo Total de benefi ciados
Ensino Médio em Rede 396 ATPs (Assistentes Técnicos 

Pedagógicos), 4 663 PC (Professor 
Coordenador), 56 298 Professores

61.357

As coisas boas de nossa Terra 03 alunos monitores e um professor 
responsável - total de 166 projetos - média 
10 participantes por projeto

1.660

Imagem fotográfi ca em sala de aula  40 ATPs  e 300 professores 340

Educar na sociedade da informação  N.D.

Interaction Students 89 professores multiplicadores 89

Aluno Monitor Alunos Monitores 9.000

Números em Ação 89 ATPs
1.042 professores
26.020 alunos atendidos

27.151

Trilha de Letras 89 ATPs
1.174 professores 
31.363 alunos atendidos

32.626

Total de benefi ciados em 2004 132.223
Ano 2005 (novos projetos) Público - alvo Total de benefi ciados

Escola da Juventude Jovens de 15 a 24 anos que estejam 
fora da escola

N.D.

Projeto Arte da Palavra Professores Ensino Médio e Fundamental 180

Gestão Escolar e Tecnologia 31 Diretorias de Ensino
40 gestores por DE

1.240

Programa Unifi cado de Língua Inglesa Professores de Língua Inglesa da rede 
Pública Estadual

19.099

Total projetado de projetos novos 20.519
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São projetos que abrangem temas e buscam objetivos bastante variados, embora se dediquem basica-
mente aos mesmo público-alvo (professores e alunos da rede estadual). Há os que se dedicam à am-
pliação da habilidade do uso da língua protuguesa (Arte da Palavra, Trilha das Letras), da matemática 
(Números em ação) e da língua inglesa (Interaction Students). Há ainda os que focam no processo de 
interação entre alunos e professores por meio do uso de novas tecnologias (Aluno Monitor, Imagem foto-
gráfi ca na sala de aula, Educar na sociedade da informação) e os que pretendem valorizar as comunidades 
locais (As coisas boas da nossa terra).

Para Aglaé Alves, a demanda por utilização de novas tecnologias de informação e comunicação no 
estado enseja a ampliação urgente destes programas, o que não se tornou possível ainda porque é 
necessário equipar toda a rede de escolas. Além disso, ela aponta ainda algumas barreiras estruturais 
como a legislação local, que difi culta em vários pontos a realização de projetos de Educação a Distância 
e, no caso da Secretaria, impede que se lide diretamente com o aluno e em projetos de grande escala. 
O preconceito contra esses métodos, diz a educadora, ainda existe em diversos ambientes. “Historica-
mente se pensa a EAD como uma educação de segunda linha, mas isso é um grande engano. Ela pode 
ser um trabalho de primeiríssima linha e um poderoso instrumento de inclusão educacional e social”, 
diz Aglaé.

O governo mantém um portal na internet onde podem ser acessadas mais informações sobre esses 
projetos e que também serve de interação entre as comunidades locais voltadas à EAD. Seu endereço 
é www.patiopaulista.sp.gov.br. 

Rio de Janeiro: Um novo 
paradigma em EAD
A inclusão de comunidades distantes dos grandes centros também é a proposta do Centro de Educação 
Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj) um consórcio de seis universidades públicas 
(UFRJ, UERJ, UFF, UNIRIO, UENF e UFRRJ) e prefeituras municipais, que objetiva democratizar o 
acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade por meio da Educação a Distância.  Para 
isso, o Cederj renovou as estruturas de projetos do cenário educacional brasileiro: seus cursos são mi-
nistrados por diversas instituições diferentes. Um aluno de Licenciatura em Matemática, por exemplo, 
pode receber, pelo mesmo curso, aulas de física pela UFRJ e de pedagogia pela UERJ.

Idealizado por Darcy Ribeiro quando Antony Garotinho era prefeito de Campos e Wanderley de Souza 
reitor da Universidade do Norte Fluminense (UENF), o Cederj tornou-se uma política pública quan-
do Garotinho chegou ao posto de governador do estado, nomeando Souza secretário de Ciência e 
Tecnologia. Com verba garantida pela vontade política de realizar o projeto, o Cederj tornou-se uma 
proposta cooperativa entre centros universitários para reunir, em metodologia a distância, diversos de 
seus cursos selecionados entre os que têm melhores conceitos nas avaliações do MEC.

O consórcio CEDERJ conta hoje com cerca de 16.000 alunos, quase 6.000 em cursos de graduação nas 
licenciaturas de Matemática, Biologia, Física e Pedagogia, distribuídos em 16 pólos e 2 postos regionais 
em todo o Estado do Rio de Janeiro; 7.500 alunos no pré-vestibular social e 2.500 professores em cursos 
de formação continuada. A meta para 2005 é dobrar o número de alunos e de carreiras de graduação, 

Tabela 3.6 - Crescimento do número de alunos em cursos de graduação e
da estrutura do Cederj desde sua criação

* Projeção. FONTE: Cederj

Ano Nº de alunos Crescimento (%) em
número de alunos Número de pólos Cursos oferecidos

2001 160 4 1

2002 760 375% 11 2

2003 2.260 197% 15 4

2004 5.868 160% 18 4

2005* 8.005 36% 18 5

2006* 16.000 100% 18 a 20 7
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com a oferta de 6.000 novas vagas em 8 carreiras, o que signifi ca quase 1/3 das vagas anuais oferecidas, 
na modalidade presencial, pela soma das Universidades Públicas do Estado (ver tabela 3.6).

No CEDERJ, o conteúdo, que tem na mídia impressa o principal veículo (com cerca de 140 cadernos 
didáticos), é preparado por 80 professores conteudistas das universidades e 70 técnicos lotados na 
Fundação CECIERJ, mantenedora do consórcio, entre especialistas em desenho instrucional, web de-
signers, pessoal da área de vídeo, ilustradores etc.

As cerca de 60 disciplinas já produzidas no CEDERJ estão nas áreas de Matemática, Física, Biologia e 
Pedagogia. Os alunos contam com uma tutoria presencial de duas horas semanais por disciplina nos 
pólos regionais, onde há laboratórios de informática conectados à Internet, laboratórios de física, 
química e biologia, biblioteca, salas de estudo, entre outras facilidades. A tutoria a distância é feita 
por interatividade com tutores, além de um atendimento por telefone 0800. Os tutores a distância se 
encontram em salas localizadas nas universidades consorciadas sob a orientação dos docentes destas 
universidades.

O aluno do Cederj é majoritariamente egresso da escola pública (70%) ou realizou parte de seu estudo 
em escolas públicas (outros 10%). Geralmente, são alunos que concluíram o Ensino Médio há bastan-
te tempo. “Estamos mostrando que é plenamente possível realizar educação de grande qualidade para 
uma população desassistida, e com um nível até melhor do que o da educação presencial, porque é 
mediada por recursos tecnológicos que geralmente não estão disponíveis”, afi rma Celso Costa, vice-
presidente do consórcio e coordenador do seu curso de matemática.

 A defi nição do Cederj por alguns parâmetros da educação presencial é difícil e, conforme esclarece-
mos no primeiro capítulo deste anuário, as seis instituições que o integram foram contadas como sendo 
apenas uma, já que se fossem contados os alunos em separado de cada universidade poderia haver so-
breposição de dados, pois os alunos estudam em mais de uma instituição para realizar o mesmo curso.

Minas Gerais: combate às defasagens
Ao constatar que o estado de Minas Gerais tinha mais de 61 mil professores das primeiras séries do ensino 
básico sem formação universitária, a Secretaria de Educação do estado elaborou um plano para atacar 
diretamente o problema, o projeto Veredas - Formação Superior de Professores (www.veredas.mg.gov.br). 
Iniciado em 2002 com 14.196 alunos, o Veredas chegou a 2004 com apenas 2% de evasão escolar e tem 
previsão de término no primeiro semestre de 2005. Quase metade destes professores estão na rede estadu-
al de ensino (48%) Um quarto dos professores integrantes do Veredas (24%) estão nas zonas rurais.

No sistema Veredas de EAD, estuda-se a parte curricular a distância, com o apoio de tutores que se 
reúnem com as turmas uma vez por mês e realizam visitas às instituições. O curso é composto por 
sete módulos e os estudantes são divididos em turmas de 15 alunos. Compõem o consórcio dezoito 
instituições, sendo quatro universidade federais e duas estaduais, seis unidades ligadas à UEMG e seis 
instituições privadas.

Tabela 3.7 - Contribuição do projeto Veredas, de Minas Gerais,
segundo professores que fazem o curso

FONTE:  Projeto Veredas

Respostas Sim % Pouco % Nada % Sem resposta %
Aumentar sua 
auto-estima

12.326 89.86 890 6,4 58 0,4 443 3,2

Valorizar o magistério das 
séries iniciais de ensino

12.500 91,13 531 3,8 48 0,3 638 4,4

Melhorar a qualidade de 
ensino na escola pública

12.467 90,89 678 4,9 29 0,2 543 3,9

Modifi car sua prática 
pedagógica

12.029 87,69 1.235 9 26 0,2 427 3,1

Formar grupos de estudo 
na minha escola

7.627 55,6 3.571 26 1.042 7,6 1.477 10,7
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Glaura Vasques de Miranda, coordenadora do Veredas e professora da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), afi rma que as virtudes de um projeto amplo como esse, voltado a um público necessi-
tado de melhor qualifi cação, não se resumem na simples redução desta demanda. “Houve um enorme 
crescimento da auto-estima dos professores, que se viram fazendo um curso de grande qualidade, sem 
que precisassem pagar ou se afastar do trabalho para fazê-lo”. A tabela 3.7, na página anterior, mostra 
os benefícios do curso, na percepção dos professores que o fi zeram.

A existência de projetos governamentais como os relatados neste capítulo demonstra a variedade de 
aplicações que a EAD pode ter em larga escala e como é possível realizar boas políticas públicas na 
solução de problemas educacionais crônicos no país. Cabe destacar, entretanto, que estas políticas pú-
blicas têm se dedicado basicamente à questão da formação de professores, deixando de lado temas que 
apresentam lacunas graves na formação do brasileiro. Questões como a formação profi ssionalizante 
e técnica, por exemplo, extremamente importante para a qualifi cação do trabalhador, ou ainda uma 
política mais ampla para a Educação de Jovens e Adultos (antigo supletivo), importante para a atuali-
zação escolar da enorme camada da população que abandonou seus estudos, são temas que merecem 
a atenção dos gestores públicos de EAD.
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O mercado estica 
a corda
Há dois fenômenos que crescem paralelamente desde a segunda metade da década passada 

e que, juntos, têm efeito propulsor sobre a Educação a Distância. Trata-se da educação cor-
porativa e da maior difusão das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), 

principalmente após a popularização da internet. As empresas começaram a utilizar as facilidades 
proporcionadas pela novas tecnologias  para educar e treinar seus funcionários de modo muitas vezes 
mais efi ciente e econômico do que na educação presencial. O surgimento da Associação Brasileira de 
Educação Corporativa (ABEC), em 2004, reunindo instituições do porte de Vale do Rio Doce, Caixa 
Econômica Federal, Embratel, Natura, Votorantim, Fiat e Sesi, entre outras, dá o tom da importância 
que esta questão está adquirindo no meio empresarial brasileiro. 

Nas contas da professora da Universidade de São Paulo, Marisa Éboli, que pesquisa a educação nas 
empresas, há hoje no Brasil mais de cem universidades corporativas, um número impressionante se 
comparado com a quantidade que havia na década de 90: cerca de apenas dez, segundo Éboli. “O fun-
cionário passou a ter muito mais importância do que tinha antes. As empresas querem funcionários 
bem preparados porque perceberam que isso gera lucros”, diz a professora.

Um estudo recém-concluído pelo grupo de pesquisa de Marisa Éboli, Mensuração de Resultados em Edu-
cação Corporativa no Brasil, realizado no período de 04 a 30 de novembro de 2004 junto a 164 empresas 
com iniciativas em educação corporativa (39 responderam), permite observar a penetração da Educa-
ção a Distância (no caso, na modalidade e-learning) em diversos setores empresariais, como pode ser 
observado na tabela 3.8.

Tabela 3.8 - Perfi l de empresas e de seus investimentos em e-learning,
em termos absolutos e por média per capita

* só 1 empresa respondeu
FONTE: Pesquisa Mensuração de Resultados em Educação Corporativa no Brasil. Autores: Profa. Marisa  Eboli (FIA e FEA/USP) e Denise Asnis 
(Natura). Colaboração de Gregorio Bittar Ivanoff, Sergio Mancini e Flavio Hourneaux Junior (FIA e FEA/USP).

Faturamento
inferior a 
R$ 50 M

de R$ 50 a 
200 M

de R$ 200 a 
1000 M

Superior a 
R$ 1000 M

não 
informaram Total

1 2 5 21 5 34

Número de funcionários
até 500 de 500 a 

2.000
de 2.000 a 

5.000
de 5.000 a 

10.000
acima de 

10.000 Total

4 2 10 4 14 34

Número de colaboradores 
internos usuários de 
e-learning (média por 
faixa)

até 500 de 500 a 
2.000

de 2.000 a 
5.000

de 5.000 a 
10.000

acima de 
10.000 Média Geral

37 1.200 1.394 1.750 22.481 5.373

Número de terceiros 
usuários de e-learning 
(média por faixa)

até 500 de 500 a 
2.000

de 2.000 a 
5.000

de 5.000 a 
10.000

acima de 
10.000 Média Geral

0 0 189 1.026 6.261 1.495

Investimento e-learning / 
per capita (média setorial)

fi nanceiro indústria 
primária

indústria 
secundária infraestratura serviços Total

R$ 45,81 R$ 294,12 R$ 372,54 R$ 62,12 R$ 189,87 R$ 192,89 

Média de Investimentos 
em e-learning (média 
setorial, em R$ 1.000)

fi nanceiro indústria 
primária *

indústria 
secundária infraestratura serviços Total

R$ 1.537,00 R$ 1.000,00 R$ 312,00 R$ 340,00 R$ 306,00 R$ 699,00 
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A mesma pesquisa também apurou os motivos que levam as empresas a efetuar investimentos em e-
learning (tabela 3.9), concluindo que o objetivo principal, entre os apresentados, é propiciar gestão 
do conhecimento. “Pode-se levantar uma hipótese, no que se refere a essa busca pela gestão do co-
nhecimento, de que há uma tendência das empresas em não se querer fi car para trás com relação à 
concorrência. Por outro lado, há a necessidade de se compartilhar a informação e o conhecimento de 
uma maneira muito mais efi caz do que no passado, e isso é alcançado também pelo uso do e-learning”, 
acreditam os autores do estudo.

Nestes dois levantamentos se destacam as empresas do setor fi nanceiro. São as que investem mais em e-
learning, em termos absolutos, e são o único grupo de empresas que não priorizou o motivo “Propiciar 
gestão do conhecimento”, dando mais ênfase ao motivo “Realizar cursos”. Para os autores, o e-learning 
se tornou uma ferramenta importante para o setor bancário, que tem atuação em nível nacional e um 
grande contingente de funcionários, além de algumas características setoriais como dinamismo, prin-
cipalmente em termos de legislação, novos produtos e variáveis macroeconômicas.

Há ainda pelo menos mais um motivo que leva as empresas a aderir ao e-learning: a redução de custos. É 
possível obter economia da ordem de até 66% em cursos a distância, na comparação com cursos presen-
ciais (tabela 3.10). Esta é a conclusão do estudo O e-learning como redutor de custos de treinamento corporativo: 
um estudo de caso na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, de Ricardo Drummond e Denise 
Dumont. A economia deve-se, principalmente, ao fato de que 79,64% das despesas de cursos presenciais 
da FIEMG, onde foi realizado o estudo, se deverem a viagens de funcionários/alunos e tutores.

Não é por outro motivo que a redução do custo em viagens chega a ser o principal atrativo das empre-
sas para a adoção do e-learning, segundo pesquisa feita pelo portal E-learning Brasil em 2004 junto 
a 205 empresas que praticam essa modalidade de ensino. 30% das empresas escolheram esta razão, 
como pode ser visto no gráfi co 3.5. Embora o custo seja um atrativo do e-learning, é necessário tomar 

Tabela 3.9 - Motivos para implementação do e-learning
nas empresas, por setor da economia

* Questão com escolha livre e sem limite de alternativas
FONTE: Pesquisa Mensuração de Resultados em Educação Corporativa no Brasil. Autores: Profa. Marisa  Eboli (FIA e FEA/USP) e Denise Asnis 
(Natura). Colaboração de Gregorio Bittar Ivanoff, Sergio Mancini e Flavio Hourneaux Junior (FIA e FEA/USP).

Motivos para implementação 
de e-learning *

Intensifi car 
Comunicação

Propiciar Gestão 
do Conhecimento

Realizar 
Cursos

Estimular Integração 
Áreas Pessoas

Financeiro 54,55% 63,64% 81,82% 27,27%

Indústria Primária 0% 100,% 50% 50%

Indústria Secundária 50% 83,33% 83,33% 33,33%

Infra-estrutura 50% 100,% 75% 25%

Serviços 18,18% 72,73% 63,64% 18,18%

FONTE: Drummond & Drumont, 2004

Tabela 3.10 - Comparação dos custos de um mesmo curso no formato
presencial e no formato e-learning na FIEMG

Curso presencial Curso a distância

Descrição Valor % Descrição Valor %

Tutor R$ 4.320,00 8,98%
Contratação 
Empresa 
e-Learning

R$ 10.960,00 67,30%

Deslocamento R$ 5.108,08 10,62% Custos Totais 
Conexão R$ 5.315,00 32,70%

Hospedagem R$ 13.200,00 27,43% - - -

Diárias R$ 7.665,00 15,93% - - -

Impressão de Apostilas R$ 1.518,00 3,15% - - -

Dias foras da unidade R$ 12.347,82 25,66% - - -

Aluguel Sala R$ 1.680,00 3,49% - - -

Coffeebreak R$ 1.200,00 2,49% - - -

Data-Show R$ 1.080,00 2,24% - - -

Custo Total R$ 48.118,90 100% Custo Total R$ 16.275,00 100%
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cuidado com algumas armadilhas que podem se apresentar caso se pretenda generalizar essa avaliação, 
por diversos motivos. A implantação de um sistema de e-learning a partir do zero não é barata, pois 
requer um aparato tecnológico custoso e treinamento de pessoal. Além disso, a manutenção de cursos 
por e-learning requer alguns cuidados diferenciados na comparação com cursos presenciais. É possí-
vel, por exemplo, que um professor leve mais tempo para atender a uma classe por e-learning do que 
levaria para atender a uma classe presencial. Isso porque um aluno de Educação a Distância requer 
atenção individualizada, que não é necessária numa sala de aula, portanto, é possível que se gaste mais 
com o pagamento de  horas-aula.

Para Ricardo Drummond, “as empresas estão demasiadamente preocupadas com a tecnologia, sem se 
lembrar que a tecnologia, sem um bom planejamento, elaboração de conteúdos adequados, e uma boa 
equipe de gestão do aprendizado, pode difi cultar mais a vida dos alunos do que facilitar “.

Dados levantados pelo Prêmio E-learning Brasil (www.elearningbrasil.com.br/premio), o primeiro 
dedicado exclusivamente a esta modalidade de ensino, junto às empresas que se inscreveram para a 
disputa da premiação, mostram que, até 2003, até mesmo os melhores projetos nacionais de e-learning 
(que concorrem ao prêmio) preocuparam-se menos com conteúdo e mais com tecnologia do que o 
fazem as empresas similares no exterior.

Trata-se, entretanto, de um perfi l de investimento em grande ampliação no país. Dados colhidos jun-
to a 47 organizações participantes do Prêmio E-Learning Brasil mostram que os investimentos nos 
últimos 5 anos nessa modalidade de educação foram superiores a US$ 190 milhões, com crescimento 
maior de 60% ao ano, e o percentual de cursos virtuais subiu de 4% para 60%.

A evolução do volume de negócios em torno de e-learning fez surgir no país uma nova geração de 
empresas, especializadas na oferta de soluções para a Educação a Distância mediada por novas tecno-
logias. A Micropower, de São Paulo, empresa que promove o Prêmio E-learning Brasil, especializou-se 
na produção de softwares e demais soluções para este tipo de ensino. Outras, como a Inteligência 
Educacional e Sistemas de Ensino (IESDE), ou a Educon, ambas do Paraná, fi rmaram-se no mercado 
oferecendo soluções de conteúdo para vários tipos de Educação a Distância que uma escola pretenda 
empregar.
 
Trata-se de um ramo de negócios pujante. O IESDE, por exemplo, produz conteúdo para 42 mil 

Gráfi co 3.5 - Motivos das empresas para aderir ao e-learning

                                             FONTE: E-learning Brasil

Tabela 3.11 - Perfi l dos Investimentos de empresas acumulados de
1999 a 2003 em função dos Compontentes do e-Learning

Brasileiras Exterior
Serviços 25% 28%

Tecnologia 34% 15%

Conteúdo 41% 57%
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alunos das instituições educacionais que são suas parceiras, com contatos estabelecidos em quatorze 
estados do país. Paradoxalmente, esta instituição, centrada nas novas tecnologias educacionais, afi rma 
que a melhor mídia para educação é o material didático impresso: “A tecnologia é apenas complemen-
tar ao livro. Na essência, educação ainda é um homem com um livro na mão”, diz Antonio Oliveira, 
presidente do IESDE.
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Capítulo 3

Legislação Brasileira
para Educação a Distância
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Apesar da profusão de experiências brasileiras em Educação a Distância desde a primeira metade do 
século passado, a legislação brasileira que rege esse conjunto de métodos de ensino é relativamente nova 
e tímida, trazendo contradições desde seu início.

A primeira referência legal sobre Educação 
a Distância no Brasil data de 1961, quando o 
Ministério de Educação e Cultura já promovia 
serviços ofi ciais de alcance nacional, mas não 
formalizados e agregados ao sistema de ensino 
(como os MEB – Movimentos de Educação de 
Base, em conjunto com a CNBB), e instituições 
como o Senac e Sesc já acumulavam experiências 
que atingiam dezenas de milhares de pessoas. 
Essa primeira referência aconteceu na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 
1961, que formalizava o uso da EAD em cursos 
supletivos, mas trazia a contradição de exigir a 
presença em 75% das aulas para validação do 
curso, como lembra João Roberto Moreira Alves, 
presidente do Instituto de Pesquisa Avançada 
em Educação e diretor de Relações com o Setor 
Público da Associação Brasileira de Educação a 
Distância (ABED) (1).

Na LDB de 1996, que está em vigor,  houve 
um avanço na regularização e reconhecimento 
formal da Educação a Distância no país. Esta 
lei estabelece regras amplas e determina 
que cabe aos poderes públicos incentivar “o 
desenvolvimento e a veiculação de programas 
de ensino a distância, em todos os níveis 
e modalidades de ensino, e de educação 
continuada”. Porém, algumas contradições 
continuam. Foi reservada ao Governo Federal 
a tarefa de credenciar escolas para ministrar 
cursos a distância, mas cabe aos sistemas de 
ensino regionais (estaduais e municipais) defi nir 
normas para produção, controle e avaliação 
de programas do tipo e a autorização para sua 

implementação. Uma situação amenizada em 
1998, com o Decreto n. 2.561. Ele defi ne que 
o credenciamento, a autorização, o controle e 
a avaliação divide-se entre os sistemas federal 
(instituições de ensino superior) e estaduais 
(instituições de nível médio e básico, Educação 
de Jovens e Adultos – os antigos supletivos – e 
técnicos).

Surgiram, entretanto, casos em que a burocracia 
desestimula o bom funcionamento do sistema. 
Universidades estaduais, por exemplo, 
precisam, para ministrar cursos de EAD, ter um 
credenciamento federal e um reconhecimento 
estadual. Correm o risco de ter um programa 
validado pelo governo federal e recusado pelo 
estadual, ou vice-versa. É necessário ainda 
considerar que tantos entraves não evitaram 
que algumas instituições, com base na própria 
Constituição (art. 207), que prevê autonomia 
didático-científi ca às universidades, tenham 
lançado seus programas de educação a distância 
sem o recurso às instâncias executivas de 
governo.

Há também casos de instituições de ensino 
básico ou técnico que fi cam restritas apenas 
às regiões estaduais onde foram credenciadas, 
estando proibidas de atuar em estados vizinhos, 
a menos que tenham um credenciamento 
nestes também. Eis uma questão geralmente 
complicada pelo fato de a sede da instituição 
ter necessariamente que se situar em apenas 
um estado. Trata-se de uma situação paradoxal 
no caso da educação a distância. E que 

(1) Texto publicado na Revista Estudos nº 26, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), 
localizável na internet pelo endereço http://www.abmes.org.br/Publicacoes/Revista_Estudos/estud26/joao.htm

Avanços e entraves 
legais para a EAD

A Legislação Brasileira para Educação a Distância
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demonstra as reservas que o sistema formal 
presencial de ensino, paradigmático no país, 
tem com relação à EAD, já que a Constituição 
Federal (artigo 211) e a LDB (artigos 8 e 9) 
determinam explicitamente que os sistemas 
educacionais da União, estados e municípios 
devem agir em regime de colaboração. Além 
disso, um documento aprovado em julho de 
2002 pelo Fórum dos Conselhos Estaduais de 
Educação, o “Pacto dos Conselhos Estaduais de 
Educação para a oferta de Cursos a Distância”, 
comprometeu-se com a extraterritorialidade 
característica da EAD, prejudicada pela ação 
isolada de cada sistema nos processos de 
credenciamento de instituições e autorização de 
cursos.

O que se vê, no entanto, com raras exceções, é a 
existência de instituições proibidas de atuar em 
estados e até em municípios diferentes do local 
em que está sua sede. Conclui-se que o sistema 
legal brasileiro ainda não assimilou a amplitude 
e as possibilidades de inclusão educacional que a 
Educação a Distância oferece.

A LDB de 1996 também foi relevante porque 
tratou de garantir benefícios à EAD como um 
tratamento diferenciado, incluindo “custos de 
transmissão reduzidos em canais comerciais de 
radiodifusão, sonora e de sons e imagens”. Como 
lembra Carmem de Castro Neves (2), este texto 
legal tem ainda falhas, pois “simplifi ca a gama de 
possibilidades contemporâneas da educação a 
distância. Televisão e rádio são importantes. Mas 
faltam a redução das tarifas de Correio - já que 
o material impresso continua sendo importante 
veículo educacional - e, também, a redução 
das tarifas telefônicas, visto que telefones, fax, 
teleconferências, redes de informática são hoje 
recursos fundamentais para os orientadores, 
tutores, alunos, administradores, todos, enfi m, 
que trabalham com os recursos modernos da 
educação a distância”.

Apesar dessas situações limitadoras, os 
legisladores têm avançado na compreensão e no 
estímulo à EAD.  Em 2001, a portaria ministerial 
2.253/2001 permitiu que até 20% da grade 
curricular das Instituições de Ensino Superior 
do sistema federal de ensino fossem “não 
presenciais”, abrindo um leque de possibilidades 
que inclui a criação de módulos totalmente a 
distância, opcionais ou não, dentro do curso 
majoritariamente presencial. Além disso, 
permitiu a aproximação daquelas instituições 
aos métodos a distância.

Em 2004, a possibilidade de ter 20% do 
currículo a distância foi confi rmada para toda 
a rede (inclusive privada) das Instituições de 
Ensino Superior, pela portaria ministerial 
4059/2004, o que provavelmente disseminará 
ainda mais os métodos de Educação a Distância 
pelo país. Note-se que esta portaria de 2004, 
que revogou a anterior, troca a expressão “não 
presencial” da portaria de 2001 pelo termo 
“semi-presencial”, defi nindo-o como “quaisquer 
atividades didáticas, módulos ou unidades 
de ensino-aprendizagem centrados na auto-
aprendizagem e com a mediação de recursos 
didáticos organizados em diferentes suportes 
de informação que utilizem tecnologias de 
comunicação remota”. Ambos os documentos 
evitam expressões largamente utilizadas no meio 
educacional como “educação aberta” ou  “a 
distância”.

Em março de 2005, pouco antes do fechamento 
deste anuário, o MEC divulgou, para consulta 
pública, uma proposta de decreto sobre a 
EAD que sugere avanços como a exigência de 
colaboração entre conselhos educacionais e a 
permissão ao exercício de modalidades como 
mestrado e doutorado, atualmente proibidos à 
EAD. São boas as novidades.

(2) Texto publicado pela Associação Brasileira de Tecnologia Educacional (ABT) e localizável na internet pelo endereço 
http://www.abt-br.org.br/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=90
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A Legislação Brasileira para Educação a Distância

Legislação Federal 
sobre EAD
1) Constituição da República Federativa do Brasil,

de 5/10/1988 (trechos)
Art. 207 - As universidades gozam de autonomia didático-científi ca, administrativa e de gestão fi nan-

ceira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão. 

Art. 209 - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
 I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

Art. 211 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colabora-
ção seus sistemas de ensino.

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, fi nanciará as instituições de 
ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, 
de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade 
de ensino mediante assistência técnica e fi nanceira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-
cípios.

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios defi nirão formas de colabo-

ração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 14, de 12.09.96)

2) Lei 9.394, de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB (trechos)

Art. 8º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colabora-
ção, os respectivos sistemas de ensino.

§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e 
sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias 
educacionais.

§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei.

Art. 9º - A União incumbir-se-á de:
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Fede-

ral e os Municípios;
II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições ofi ciais do sistema federal de 

ensino e o dos Territórios;
III - prestar assistência técnica e fi nanceira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolari-
dade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva;
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 IV  -  estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, compe-
tências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, 
que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação 
básica comum;

 V  -  coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação;
 VI  -  assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamen-

tal, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a defi ni-
ção de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino;

 VII  -  baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação;
VIII  -  assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a 

cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino;
 IX  -  autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.

§ 1º  Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e 
de supervisão e atividade permanente, criado por lei.

§ 2º  Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá acesso a todos os dados e infor-
mações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais.

§ 3º  As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, 
desde que mantenham instituições de educação superior.

Art. 10 - Os Estados incumbir-se-ão de:
 I  -  organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições ofi ciais dos seus sistemas de 

ensino;
 II  -  defi nir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as 

quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com 
a população a ser atendida e os recursos fi nanceiros disponíveis em cada uma dessas esfe-
ras do Poder Público;

 III  -  elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes 
e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus 
Municípios;

 IV  -  autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 
instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino;

 V  -  baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
 VI  -  assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio.

Parágrafo único - Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos Estados e aos Mu-
nicípios.

Art. 11 - Os Municípios incumbir-se-ão de:
 I  -  organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições ofi ciais dos seus sistemas de ensi-

no, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;
 II  -  exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
 IV  -  autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;
 V  -  oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fun-

damental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem 
atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima 
dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvol-
vimento do ensino.

Parágrafo único - Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino 
ou compor com ele um sistema único de educação básica.

Art. 32 - O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola 
pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementa-
ção da aprendizagem ou em situações emergenciais.

Art. 36 - O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes 
diretrizes:
I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do signifi cado da ciência, das le-

tras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 
portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 
cidadania;
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II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;
Art. 40 - A educação profi ssional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por dife-

rentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de 
trabalho.

Art. 41 - O conhecimento adquirido na educação profi ssional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto 
de avaliação, reconhecimento e certifi cação para prosseguimento ou conclusão de estudos.

Art. 80 - O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a dis-
tância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. 

§ 1º  A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por institui-
ções especifi camente credenciadas pela União.

§ 2º  A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos 
a cursos de educação a distância.

§ 3º  As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a autori-
zação para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver coope-
ração e integração entre os diferentes sistemas.

§ 4º  A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens;

II - concessão de canais com fi nalidades exclusivamente educativas;
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canais 

comerciais.

Art. 87 - É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei.

§ 3º Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá:

 I -  matricular todos os educandos a partir dos sete anos de idade e, facultativamente, a partir 
dos seis anos, no ensino fundamental;

 II  -  prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insufi cientemente escolarizados;
III  -  realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando tam-

bém, para isto, os recursos da educação a distância;
IV  -  integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema nacio-

nal de avaliação do rendimento escolar.

3) Decreto n.º 2.494, de 10/02/1998
(Regulamenta o art. 80 da LDB)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV da Consti-
tuição, e de acordo com o disposto no art. 80 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
 
DECRETA:

Art. 1º - Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a 
mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes 
suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos 
meios de comunicação.

Parágrafo Único - O cursos ministrados sob a forma de educação a distância serão organizados em 
regime especial, com fl exibilidade de requisitos para admissão, horários e duração, 
sem prejuízo, quando for o caso, dos objetivos e das diretrizes curriculares fi xadas 
nacionalmente.

Art. 2º - Os cursos a distância que conferem certifi cado ou diploma de conclusão do ensino fundamen-
tal para jovens e adultos, do ensino médio, da educação profi ssional, e de graduação serão 
oferecidos por instituições públicas ou privadas especifi camente credenciadas para esse fi m, 
nos termos deste Decreto e conforme exigências pelo Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto.

§ 1º A oferta de programas de mestrado e de doutorado na modalidade a distância será objeto de 
regulamentação específi ca.
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§ 2º  O Credenciamento de Instituição do sistema federal de ensino, a autorização e o reconhecimento 
de programas a distância de educação profi ssional e de graduação de qualquer sistema de ensino, 
deverão observar, além do que estabelece este Decreto, o que dispõem as normas contidas em legis-
lação específi ca e as regulamentação a serem fi xadas pelo Ministro de Educação e do Desporto.

§ 3º  A autorização, o reconhecimento de cursos e o credenciamento de Instituições do sistema federal 
de ensino que ofereçam cursos de educação profi ssional a distância deverão observar, além do 
que estabelece este Decreto, o que dispõem as normas contidas em legislação específi ca.

§ 4º  O credenciamento das Instituições e a autorização dos cursos serão limitados a cinco anos, poden-
do ser renovados após a avaliação.

§ 5º  A avaliação de que trata o parágrafo anterior, obedecerá a procedimentos, critérios e indicadores 
de qualidade defi nidos em ato próprio, a ser expedido pelo Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto.

§ 6º  A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de irregularidade de qualquer 
ordem serão objeto de diligências, sindicância, e, se for o caso, de processo administrativo que 
vise a apurá-los, sustentando-se, de imediato, a tramitação de pleitos de interesse da instituição, 
podendo ainda acarretar-lhe o descredenciamento.

Art. 3º - A matrícula nos cursos a distância do ensino fundamental para jovens e adultos, médio e edu-
cação profi ssional será feita independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação 
que defi ne o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na 
etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino.

Parágrafo Único - A matrícula nos cursos de graduação e pós-graduação será efetivada mediante com-
provação dos requisitos estabelecidos na legislação que regula esses níveis.

Art. 4º - Os cursos a distância poderão aceitar transferência e aproveitar créditos obtidos pelos alunos 
em cursos presenciais, da mesma forma que as certifi cações totais ou parciais obtidas em cur-
sos a distância poderão ser aceitas em cursos presenciais.

Art. 5º - Os certifi cados e diplomas de cursos a distância autorizados pelos sistemas de ensino, expedi-
dos por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional.

Art. 6º - Os certifi cados e diplomas de cursos a distância emitidos por instituições estrangeiras, mesmo 
quando realizados em cooperação com instituições sediadas no Brasil, deverão ser revalidados 
para gerarem efeitos legais, de acordo com as normas vigentes para o ensino presencial.

Art. 7º - A avaliação do rendimento do aluno para fi ns de promoção, certifi cação ou diplomação, 
realizar-se-á no processo por meio de exames presenciais, de responsabilidade da Instituição 
credenciada para ministrar o curso, segundo procedimentos e critérios defi nidos no projeto 
autorizado.

Parágrafo Único - Os exames deverão avaliar competência descritas nas diretrizes curriculares na-
cionais , quando for o caso, bem como conteúdos e habilidades que cada curso se 
propõe a desenvolver.

Art. 8º - Nos níveis fundamental para jovens e adultos, médio e educação profi ssional, os sistemas de 
ensino poderão credenciar instituições exclusivamente para a realização de exames fi nais, 
atendidas às normas gerais da educação nacional.

§ 1º  Será exigência para credenciamento dessas Instituições a construção e manutenção de banco de 
itens que será objeto de avaliação periódica.

§ 2º  Os exames dos cursos de educação profi ssional devem contemplar conhecimentos práticos, ava-
liados em ambientes apropriados.

§ 3º  Para exame dos conhecimentos práticos a que refere o parágrafo anterior, as Instituições creden-
ciadas poderão estabelecer parcerias, convênios ou consórcios com Instituições especializadas no 
preparo profi ssional, escolas técnicas, empresas e outras adequadamente aparelhadas. 

Art. 9º - O Poder Público divulgará, periodicamente, a relação das Instituições credenciadas, recreden-
ciadas e os cursos ou programas autorizados.

Art. 10 - As Instituições de ensino que já oferecem cursos a distância deverão, no prazo de um ano da 
vigência deste Decreto, atender às exigências nele estabelecidas.

Art. 11 - Fica delegada competência ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, em conformi-
dade ao estabelecimento nos art. 11 e 12 do Decreto-Lei n.º 200 de 25 de Fevereiro de 1967, 
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para promover os atos de credenciamento de que trata o § 1º do art. 80 da Lei n.º 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, das Instituições vinculadas ao sistema federal de ensino e das Institui-
ções vinculadas ao sistema federal de ensino e das Instituições de educação profi ssional e de 
ensino superior demais sistemas.

Art. 12 - Fica delegada competência às autoridades integrantes dos demais sistemas de ensino de que 
trata o art. 80 da Lei 9.394, para promover os atos de credenciamento de Instituições locali-
zadas no âmbito de suas respectivas atribuições, para oferta de cursos a distância dirigidos à 
educação de jovens e adultos e ensino médio.

Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de fevereiro de 1998, 117º dia da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Presidente da República

PAULO RENATO SOUZA – Ministro de Estado da Educação e Cultura

4) Decreto nº 2.561, de 27/04/1998 (Altera a redação dos arts. 
11 e 12 do Decreto n.º 2.494,  que regulamenta a LDB)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Consti-
tuição, e de acordo com o disposto no art. 80 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

DECRETA:

Art. 1º - Os arts. 11 e 12 do Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 11 - Fica delegada competência ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, em confor-
midade ao estabelecido nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei n.º 200, de 25 de fevereiro de 1967, 
para promover os atos de credenciamento de que trata o §1º do art. 80 da Lei n.º 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, das instituições vinculadas ao sistema federal de ensino e das 
instituições de educação profi ssional em nível tecnológico e de ensino superior dos demais 
sistemas.” (NR)

“Art. 12 - Fica delegada competência às autoridades integrantes dos demais sistemas de ensino de 
que trata o art. 8º da Lei n.º 9.394, de 1996, para promover os atos de credenciamento de 
instituições localizadas no âmbito de suas respectivas atribuições, para oferta de cursos a 
distância dirigidos à educação de jovens e adultos, ensino médio e educação profi ssional de 
nível técnico.” (NR)

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PAULO RENATO SOUZA

 

5) Portaria Ministerial n.º 301, de 7/04/1998 (Regulamenta o 
credenciamento e a oferta de cursos de graduação 
a distância.)

O MINISTRO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, no uso de suas atribuições, considerando:

 o disposto na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e no Decreto no 2.494, de 10 de fevereiro de 1998; 
e a necessidade de normatizar os procedimentos de credenciamento de instituições para a oferta de 
cursos de graduação e educação profi ssional tecnológica a distância, resolve:

Art. 1º - A instituição de ensino interessada em credenciar-se para oferecer cursos de graduação e edu-
cação profi ssional em nível tecnológico a distância deverá apresentar solicitação ao Ministério 
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da Educação e do Desporto, a ser protocolada no Protocolo Geral do MEC ou na DEMEC da 
unidade da federação respectiva. 

§ 1º  A instituição de ensino interessada em credenciar-se para oferecer cursos de educação funda-
mental dirigidos à educação de jovens e adultos, ensino médio e a educação profi ssional em nível 
técnico, deverá apresentar solicitação às autoridades integrantes dos respectivos sistemas.

§ 2º  As instituições poderão, em qualquer época, apresentar as solicitações de credenciamento de que 
trata esta Portaria.

Art. 2º - O credenciamento da instituição levará em conta os seguintes critérios:
 I -  breve histórico que contemple localização da sede, capacidade fi nanceira, administrativa, 

infra-estrutura, denominação, condição jurídica, situação fi scal e parafi scal e objetivos ins-
titucionais, inclusive da mantenedora;

 II -  qualifi cação acadêmica e experiência profi ssional das equipes multidisciplinares - corpo 
docente e especialistas nos diferentes meios de informação a serem utilizados - e de even-
tuais instituições parceiras;

III - infra-estrutura adequada aos recursos didáticos, suportes de informação e meios de comu-
nicação que pretende adotar;

 IV - resultados obtidos em avaliações nacionais, quando for o caso;
 V - experiência anterior em educação no nível ou modalidade que se proponha a oferecer. 

Art. 3º - A solicitação para credenciamento do curso de que trata o § 1º deverá ser acompanhada de 
projeto, contendo, pelo menos, as seguintes informações:

 I  -  estatuto da instituição e defi nição de seu modelo de gestão institucional, incluindo or-
ganograma funcional, descrição das funções e formas de acesso a cada cargo, escla-
recendo atribuições acadêmicas e administrativas, defi nição de mandato, qualifi cação 
mínima exigida e formas de acesso para os cargos diretivos ou de coordenação, bem 
como a composição e atribuições dos órgãos colegiados existentes;

 II  -  elenco dos cursos já autorizados e reconhecidos, quando for o caso;
 III  -  dados  sobre o curso pretendido: objetivos, estrutura curricular, ementas, carga horária 

estimada para a integralização do curso, material didático e meios instrucionais a serem 
utilizados;

 IV  -  descrição da infra-estrutura, em função do projeto a ser desenvolvido: instalações físi-
cas, destacando salas para atendimento aos alunos; laboratórios; biblioteca atualizada 
e informatizada, com acervo de periódicos e livros, bem como fi tas de áudio e víde-
os; equipamentos que serão utilizados, tais como: televisão, videocassete, audiocassete, 
equipamentos para vídeo e teleconferência, de informática, linhas telefônicas, inclusive 
linhas para acesso a redes de informação e para discagem gratuita e aparelhos de fax à 
disposição de tutores a alunos, dentre outros;

 V  -  descrição clara da política de suporte aos professores que irão atuar como tutores e de 
atendimento aos alunos, incluindo a relação numérica entre eles, a possibilidade de 
acesso à instituição, para os residentes na mesma localidade e formas de interação e 
comunicação com os não-residentes;

 VI  -  identifi cação das equipes multidisciplinares - docentes e técnicos - envolvidas no projeto 
e dos docentes responsáveis por cada disciplina e pelo curso em geral, incluindo quali-
fi cação e experiência profi ssional;

 VII  -  indicação de atividades extracurriculares, aulas práticas e estágio profi ssional oferecidos 
aos alunos;

VIII  -  descrição do processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação e da avaliação do 
rendimento do aluno ao longo do processo e ao seu término.

§ 1º O projeto referido no caput deste artigo será integralmente considerado nos futuros processos de 
avaliação e recredenciamento da instituição.

§ 2º Sempre que houver parceria entre instituições para a oferta de cursos a distância, as informações 
exigidas neste artigo estendem-se a todos os envolvidos.

Art. 4º - As informações apresentadas pela proponente poderão ser complementadas pela Secretaria 
de Ensino Superior - SESu e Secretaria de Educação Média e Tecnológica – SEMTEC, com 
informações adicionais da Secretaria de Educação a Distância – SEED, podendo incluir ou-
tras, prestadas por órgãos do MEC ou por instituições de reconhecida competência na área 
de educação a distância.
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Art. 5º - A Secretaria de Ensino Superior - SESu, a Secretaria de Educação Média e Tecnológica - SE-
MTEC, respectivamente no que diz respeito à educação superior e educação profi ssional, e a Secretaria 
de Educação a Distância - SEED, completado o conjunto de informações, constituirão uma comissão 
de credenciamento, especialmente designada para avaliar a documentação apresentada e verifi car, in 
loco, as condições de funcionamento e potencialidades da instituição.

§ 1º  O credenciamento de instituições para oferecer cursos de graduação a distância se dará com o ato 
legal de funcionamento de seus cursos.

§ 2º  Sempre que as instituições interessadas em credenciar-se para oferecer cursos de graduação a dis-
tância não estiverem credenciadas como instituições de educação superior para o ensino presen-
cial, deverão apresentar, no projeto de que trata a art. 3.º desta Portaria, as informações e dados 
previstos no art. 2.º da Portaria MEC n.º 640, de 13 de maio de 1997.

Art. 6º - A comissão de credenciamento, uma vez concluída a análise da solicitação, elaborará relatório 
detalhado, no qual recomendará ou não o credenciamento da instituição.

Parágrafo único - A análise de que trata este artigo, no que se refere aos cursos de graduação a distân-
cia, será analisada pela comissão de credenciamento e pela SESu/MEC, atendendo 
ao disposto na Portaria  n.º 640, de 1997, em tudo o que for aplicável.

Art. 7º - O relatório da comissão, acompanhado da documentação pertinente, integrará o relatório da 
Secretaria de Ensino Superior - SESu e da Secretaria de Educação Média e Tecnológica - SE-
MTEC, que será encaminhado ao Conselho Nacional de Educação, para deliberação.

Art. 8º - O parecer do Conselho Nacional de Educação de que trata o artigo anterior será encaminhado 
ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto para homologação.

§ 1º  Havendo homologação de parecer favorável, pelo Ministro, o credenciamento far-se-á por ato do 
Poder Executivo.

§ 2º  Em caso de homologação de parecer desfavorável, a instituição interessada só poderá solicitar 
novo credenciamento após o prazo de dois anos, a contar da data da homologação do parecer no 
Diário Ofi cial.

Art. 9º - O reconhecimento de cursos superiores de graduação a distância autorizados e a autorização 
de novos cursos de graduação e cursos seqüenciais a distância, nas instituições credenciadas 
para a oferta de educação a distância, deverão obedecer o que dispõe a Portaria n.º 641, de 13 
de maio de 1997, e n.º 887, de 30 de julho de 1997, no que for aplicável.

Art. 10 - As instituições que obtiverem credenciamento para oferecer cursos a distância serão avalia-
das para fi ns de recredenciamento após cinco anos.

Art. 11 - Será sustada a tramitação de solicitação de credenciamento de que trata esta Portaria, quando 
a proponente ou sua mantenedora estiverem submetidas a sindicância ou inquérito adminis-
trativo.

Art. 12 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PAULO RENATO SOUZA

6) Resolução CNE/CES n.º 1, de 3/04/2001 (Estabelece normas 
para o funcionamento de cursos de pós-graduação)

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Art. 9º, § 2º, alínea “g”, da Lei 4.024, de 20 de dezem-
bro de 1961, com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e nos artigos 9º, incisos 
VII e IX, 44, inciso III, 46 e 48, §§ 1º e 3º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o Parecer CNE/
CES 142/2001, homologado pelo Senhor Ministro da Educação em 15 de março de 2001,

RESOLVE:

Art. 1º - Os cursos de pós-graduação stricto sensu, compreendendo programas de mestrado e doutora-
do, são sujeitos às exigências de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimen-
to previstas na legislação.
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§ 1º  A autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de pós-graduação 
stricto sensu são concedidos por prazo determinado, dependendo de parecer favorável da Câma-
ra de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, fundamentado nos resultados da 
avaliação realizada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior – CAPES e homologado pelo Ministro de Estado da Educação.

§ 2º  A autorização de curso de pós-graduação stricto sensu aplica-se tão-somente ao projeto aprovado 
pelo CNE, fundamentado em relatório da CAPES.

§ 3º  O reconhecimento e a renovação do reconhecimento de cursos de pós-graduação stricto sensu 
dependem da aprovação do CNE, fundamentada no relatório de avaliação da CAPES.

§ 4º  As instituições de ensino superior que, nos termos da legislação em vigor, gozem de autonomia 
para a criação de cursos de pós-graduação devem formalizar os pedidos de reconhecimento dos 
novos cursos por elas criados até, no máximo, 12 (doze) meses após o início do funcionamento 
dos mesmos.

§ 5º  É condição indispensável para a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimen-
to de curso de pós-graduação stricto sensu a comprovação da prévia existência de grupo de pes-
quisa consolidado na mesma área de conhecimento do curso.

§ 6º  Os pedidos de autorização, de reconhecimento e de renovação de reconhecimento de curso de 
pós-graduação stricto sensu devem ser apresentados à CAPES, respeitando-se as normas e proce-
dimentos de avaliação estabelecidos por essa agência para o Sistema Nacional de Pós-Graduação.

Art. 2º - Os cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos mediante formas de associação entre 
instituições brasileiras ou entre estas e instituições estrangeiras obedecem às mesmas exigên-
cias de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento estabelecidas por esta 
Resolução.

Parágrafo único - A emissão de diploma de pós-graduação stricto sensu por instituição brasileira exige 
que a defesa da dissertação ou da tese seja nela realizada.

Art. 3º Os cursos de pós-graduação stricto sensu a distância serão oferecidos exclusivamente por insti-
tuições credenciadas para tal fi m pela União, conforme o disposto no § 1º do artigo 80 da Lei 
9.394, de 1996, obedecendo às mesmas exigências de autorização, reconhecimento e renova-
ção de reconhecimento estabelecidas por esta Resolução.

§ 1º  Os cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos a distância devem, necessariamente, incluir 
provas e atividades presenciais.

§ 2º  Os exames de qualifi cação e as defesas de dissertação ou tese dos cursos de pós-graduação stricto 
sensu oferecidos a distância devem ser presenciais, diante de banca examinadora que inclua pelo 
menos 1 (um) professor não pertencente ao quadro docente da instituição responsável pelo pro-
grama.

§ 3º  Os cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos a distância obedecerão às mesmas exigências de 
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento estabelecidas por esta Resolução.

§ 4º  A avaliação pela CAPES dos cursos de pós-graduação stricto sensu a distância utilizará critérios 
que garantam o cumprimento do preceito de equivalência entre a qualidade da formação assegu-
rada por esses cursos e a dos cursos presenciais.

Art. 4º - Os diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação stricto sensu obtidos de instituições de 
ensino superior estrangeiras, para terem validade nacional, devem ser reconhecidos e registra-
dos por universidades brasileiras que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avalia-
dos na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior ou em área afi m.

§ 1º  A universidade poderá, em casos excepcionais, solicitar parecer de instituição de ensino especia-
lizada na área de conhecimento na qual foi obtido o título.

§ 2º  A universidade deve pronunciar-se sobre o pedido de reconhecimento no prazo de 6 (seis) meses 
da data de recepção do mesmo, fazendo o devido registro ou devolvendo a solicitação ao interes-
sado, com a justifi cativa cabível.

§ 3º  Esgotadas as possibilidades de acolhimento do pedido de reconhecimento pelas universidades, 
cabe recurso à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

Art. 5º - É admitida, excepcionalmente, a obtenção de título de doutor mediante defesa direta de tese, 
de acordo com o que estabelecerem as normas da universidade onde tal defesa for realizada.

§ 1º  A defesa direta de tese de doutorado só pode ser feita em universidade que ofereça programa de 
doutorado reconhecido na mesma área de conhecimento.

§ 2º  O diploma expedido após defesa direta de tese de doutorado tem validade nacional.
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Art. 6º - Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições de ensino superior ou por 
instituições especialmente credenciadas para atuarem nesse nível educacional independem 
de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento e devem atender ao dispos-
to nesta Resolução.

§ 1º  Incluem-se na categoria de curso de pós-graduação lato sensu os cursos designados como MBA 
(Master Business Administration) ou equivalentes.

§ 2º  Os cursos de pós-graduação lato sensu são oferecidos para matrícula de portadores de diploma de 
curso superior.

Art. 7º - Os cursos de pós-graduação lato sensu fi cam sujeitos à supervisão dos órgãos competentes a ser 
efetuada por ocasião do recredenciamento da instituição.

Art. 8º - As instituições que ofereçam cursos de pós-graduação lato sensu deverão fornecer informações 
referentes a esses cursos, sempre que solicitadas pelo órgão coordenador do Censo do Ensino 
Superior, nos prazos e demais condições estabelecidos.

Art. 9º - O corpo docente de cursos de pós-graduação lato sensu deverá ser constituído, necessariamen-
te, por, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) de professores portadores de título de mestre 
ou de doutor obtido em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido.

Art. 10 - Os cursos de pós-graduação lato sensu têm duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) 
horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência 
docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração de monografi a ou trabalho de 
conclusão de curso.

Art. 11 - Os cursos de pós-graduação lato sensu a distância só poderão ser oferecidos por instituições 
credenciadas pela União, conforme o disposto no § 1º do art. 80 da Lei 9.394, de 1996.

Parágrafo único - Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos a distância deverão incluir, neces-
sariamente, provas presenciais e defesa presencial de monografi a ou trabalho de 
conclusão de curso.

Art. 12 - A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá certifi cado a que 
farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento segundo os critérios de avaliação pre-
viamente estabelecidos, assegurada, nos cursos presenciais, pelo menos, 75% (setenta e cinco 
por cento) de freqüência.

§ 1º Os certifi cados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem mencionar a área de 
conhecimento do curso e ser acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual devem cons-
tar, obrigatoriamente:

 I  -  relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e nome e qualifi ca-
ção dos professores por elas responsáveis;

 II  -  período e local em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo traba-
lho acadêmico;

III  -  título da monografi a ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido;
 IV  -  declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente Resolução; e
 V  -  indicação do ato legal de credenciamento da instituição, no caso de cursos ministrados a 

distância.

§ 2º  Os certifi cados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem ter registro próprio na 
instituição que os expedir.

§ 3º  Os certifi cados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu que se enquadrem nos dispo-
sitivos estabelecidos nesta Resolução terão validade nacional.

Art. 13 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a Resolução CFE 5/83, 
as Resoluções CNE/CES 2/96, 1/97 e 3/99 e demais disposições em contrário.

ROBERTO CLÁUDIO FROTA BEZERRA
Presidente da Câmara de Educação Superior
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7) Portaria Ministerial 4059/2004, de 10/12/2004 (Sobre o 
uso, pelas Instituições de Ensino Superior, de métodos a 
distância em até 20% da grade curricular. Revoga a por-
taria 2.253/2001, que tratava do tema)

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
art. 81 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no art. 1o do Decreto no 2.494, de 10 de feve-
reiro de 1998, resolve:

Art. 1º - As instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular 
de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que 
utilizem modalidade semi-presencial, com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996, e no dis-
posto nesta Portaria.

§ 1º  Para fi ns desta Portaria, caracteriza-se a modalidade semipresencial como quaisquer atividades 
didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na auto-aprendizagem e com 
a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que utilizem 
tecnologias de comunicação remota.

§ 2º  Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou parcialmente, desde que esta 
oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da carga horária total do curso.

§ 3º  As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida no caput serão presenciais.
§ 4º  A introdução opcional de disciplinas previstas no caput não desobriga a instituição de ensino su-

perior do cumprimento do disposto no art. 47 da Lei no 9.394, de 1996, em cada curso superior 
reconhecido.

Art. 2º - A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir métodos e práticas de ensino-
aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e comunicação 
para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como prever encontros presenciais e ativida-
des de tutoria.

Parágrafo único - Para os fi ns desta Portaria, entende-se que a tutoria das disciplinas ofertadas na mo-
dalidade semi-presencial implica na existência de docentes qualifi cados em nível 
compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso, com carga horária específi -
ca para os momentos presenciais e os momentos a distância.

Art. 3º - As instituições de ensino superior deverão comunicar as modifi cações efetuadas em projetos 
pedagógicos à Secretaria de Educação Superior - SESu - , do Ministério da Educação - MEC 
- , bem como inserir na respectiva Pasta Eletrônica do Sistema SAPIEns, o plano de ensino de 
cada disciplina que utilize modalidade semi-presencial.

Art. 4º - A oferta de disciplinas na modalidade semi-presencial prevista nesta Portaria será avaliada e 
considerada nos procedimentos de reconhecimento e de renovação de reconhecimento dos 
cursos da instituição.

Art. 5º - Fica revogada a Portaria n. 2.253/2001, de 18 de outubro de 2001, publicada no Diário Ofi cial 
da União de 19 de outubro de 2001, Seção 1, páginas 18 e 19.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TARSO GENRO
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A Legislação Brasileira para Educação a Distância

Legislação nos estados
1) Legislação do Ceará
RESOLUÇÃO N.º 360/2000, de 07/06/2000

Dispõe sobre a utilização dos recursos de educação a distância, no Sistema Estadual de Ensino do 
Ceará. 
O Conselho de Educação do Ceará, no exercício de suas atribuições legais, com o intuito de norma-
tizar a utilização dos recursos de educação a distância, no âmbito do Sistema de Ensino do Ceará, 
compatibilizando-os com os demais sistemas da Federação – apoiado no que dispõem o Art. 80 da Lei 
Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os dispositivos contidos nos Decretos Presidenciais nºs 
2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e 2.561, de 27 de abril de 1998, bem como na Portaria Ministerial 
301, de 1º de abril de 1998, e, ainda, em consonância com deliberações de outros Conselhos Estaduais 
de Educação do País,

RESOLVE:

TÍTULO I
DA CONCEITUAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

Art. 1º - Educação a distância é forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediação 
de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de 
informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diferentes meios de 
comunicação.

Art. 2º - São características fundamentais a se observar em todo programa ou curso de educação a 
distância:

• fl exibilidade de organização, de modo a permitir condições de tempo, espaço e interati-
vidade condizentes com a situação especial dos alunos que procuram aprender sob essa 
modalidade de ensino ;

• organização sistemática dos recursos metodológicos e técnicos utilizados na mediatização 
do processo de ensino e aprendizagem;

• interatividade sob diferentes formas entre os agentes do processo da aprendizagem e os do 
ensino, de sorte a que se supra eventual distância entre alunos e professores;

• o indispensável apoio por meio de um sistema de tutoria, que poderá se estruturar presen-
cial, a distância ou de forma mista, com vistas ao acompanhamento do curso ou programa;

• sistema de avaliação do processo de aprendizagem e ensino.

Art. 3º - Os órgãos de coordenação e as instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino, ao se 
valerem dos recursos da educação a distância, fá-lo-ão com as seguintes funções, tomadas de 
forma isolada ou combinada:
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 I  - de educação continuada, para a crescente oferta de programas educacionais de cobertura 
geográfi ca e temporal mais ampla e em condições mais adequadas, destinados à contínua 
capacitação dos diversos segmentos da população.

 II  - complementar, com o intuito de proceder à melhoria qualitativa do ensino presencial, 
nas escolas convencionais, contribuindo, por esses recursos, para que se redimensionem 
os conceitos pedagógicos de tempo, espaço e interatividade, sob parâmetros mais atuais;

III - reparadora, com o fi m de garantir o direito ao acesso à educação, em seus diferentes 
níveis aos que, em razão das desigualdades geográfi cas, sociais ou econômicas, tenham 
fi cado à margem da escolarização convencional;

TÍTULO II
DO CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES

Art. 4º - Para que as instituições ofertem programas e cursos sob a modalidade a distância haverão que 
obter credenciamento específi co junto ao Poder Público.

§ 1º Os atos de credenciamento das instituições vinculadas ao sistema federal de ensino bem como o 
das de educação profi ssional em nível tecnológico e de ensino superior do sistema estadual serão 
promovidos pelo Ministério da Educação e Desporto, nos termos da delegação conferida pelo 
Decreto Presidencial nº 2.561, de 27 de abril de 1998.

§ 2º Os atos de credenciamento das instituições com sede no âmbito do Sistema de Ensino do Ceará 
que desejarem ofertar programas e cursos a distância dirigidos à educação de jovens e adultos, en-
sino médio e educação profi ssional de nível médio serão promovidos pelo Conselho de Educação 
do Ceará, nos termos da delegação a ele conferida por força do Decreto Presidencial nº 2.561, de 
27 de abril de 1998.

Art. 5º - A instituição interessada em obter, do Conselho de Educação do Ceará, credenciamento, nos 
termos do § 2º do artigo anterior, deverá fazer acompanhar sua solicitação das seguintes exi-
gências mínimas:

• breve histórico que contemple localização da sede, capacidade administrativa e fi nanceira, 
infra-estrutura física, denominação, situação fi scal e para-fi scal bem como os objetivos da 
instituição e de sua mantenedora;

• qualifi cação acadêmica e experiência profi ssional das equipes multidisciplinares, tanto do 
corpo docente quanto dos especialistas nos diferentes suportes de informação e meios de 
comunicação de que pretende valer-se;

• resultados obtidos em avaliações nacionais e estaduais, quando for o caso;

• experiência anterior em educação no nível ou modalidade que se proponha a oferecer, 
quando for o caso;

• informações sobre credenciamento anterior para o ensino sob a modalidade presencial, se 
for o caso.

Art. 6º - O ato de credenciamento fundamentar-se-á em análise procedida por Comissão Especial, 
formada de conselheiros e técnicos ou de especialistas de notório saber e experiência, que 
elaborará circunstanciado relatório, que deverá submeter-se à apreciação da competente Câ-
mara e, afi nal, do Plenário do Conselho de Educação do Ceará.

Parágrafo único - Indeferida a solicitação de credenciamento, a instituição interessada só poderá fazer 
nova solicitação após o término do prazo de um (1) ano a partir do ato de indeferi-
mento.

Art. 7º - Se compatíveis, em termos de instâncias competentes e na situação de cursos não adicionais, a 
solicitação de credenciamento da Instituição e a de autorização ou de seus programas e cursos 
poderão ser analisados simultaneamente, em um mesmo processo.

Parágrafo único - Programas e cursos poderão ser reconhecidos de imediato, superando-se a fase da 
autorização, se o Conselho de Educação do Ceará der-se por convicto de que estão 
satisfeitas, em nível de plenitude e excelência, as condições exigidas no Art. 2º desta 
Resolução.
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TÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS PROGRAMAS E CURSOS

Art. 8º - As instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino, tanto as de educação básica quanto 
as de educação superior, credenciadas para o ensino a distância, nos termos e condições do 
Art. 4º desta Resolução, sujeitar-se-ão às normas do Conselho de Educação do Ceará, no que 
toca à produção, controle e avaliação de seus programas e cursos, bem como à autorização 
de sua implementação e posterior reconhecimento (Art. 80, § 3º da Lei nº. 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996).

Parágrafo único - O Conselho de Educação do Ceará buscará formas de cooperação e integração entre 
os sistemas de ensino, tanto o federal quanto os estaduais, visando à compatibilização 
de ações.

Art. 9º - As solicitações para a autorização de programas e cursos deverão ser encaminhadas ao Con-
selho de Educação do Ceará, acompanhadas de projeto contendo, no mínimo, as seguintes 
informações:

I - estatuto ou regimento da instituição:
• organograma funcional;
• descrição das funções e formas de acesso aos cargos;
• atribuições do corpo técnico-administrativo e da administração escolar;
• defi nição do mandato dos dirigentes; 
• qualifi cação mínima exigida e formas de acesso para os quadros de direção e 

coordenação; 
• composição e atribuições dos órgãos colegiados existentes; 

 II  -  elenco dos cursos da instituição já autorizados e reconhecidos, quando for o caso;
III  -  projeto pedagógico dos cursos com ênfase nos recursos didáticos e meios a serem adota-

dos, atendendo às características fundamentais defi nidas no Art. 2º desta Resolução.
 IV  -  descrição da infra-estrutura em função do projeto a ser desenvolvido, particularmente 

no que toca a instalações físicas, com destaque para as salas de atendimento aos alunos, 
localizadas tanto na sede como fora dela;

 V  -  discriminação dos serviços de apoio ao trabalho docente e à investigação e pesquisa, que 
minimamente inclui: 

• a elaboração e a produção de material exigido no processo;

• a elaboração e a produção dos meios audiovisuais;

• a publicação e a distribuição do material instrucional e didático;

• o acervo bibliográfi co e de documentação, atualizados e informatizados;

• equipamentos e meios utilizados no processo de educação a dis-tância, tais como apa-
relhos de televisão, videocassete, audiocassete, equipamentos para videoconferência e 
teleconferência, linhas telefônicas, aí incluídas as necessárias para o acesso às redes de 
informação e para a comunicação entre tutores e alunos, por fax, correio eletrônico, 
dentre outros;

• laboratórios e ofi cinas.

 VI  - descrição clara da política de suporte aos docentes que irão atuar como tutores e 
de atendimento aos alunos, defi nindo-se a relação numérica entre uns e outros, a 
possibilidade de acesso à instituição pelos alunos residentes na mesma localidade e 
as formas de comunicação com os ali não residentes;

 VII  - identifi cação dos docentes e técnicos, integrantes das equipes multidisciplinares 
envolvidas no projeto, especifi cando os responsáveis por cada uma das áreas ou 
setores de estudo e pelo curso em geral, apontando-lhes a qualifi cação acadêmica e 
a experiência profi ssional;

VIII - indicação de atividades curriculares, aulas práticas e estágio profi ssional oferecidos 
aos alunos;

 IX  - descrição do processo seletivo para o ingresso, no caso dos cursos de graduação, e da 
avaliação do rendimento escolar do aluno, ao longo do processo e ao seu término.

Parágrafo único - Sempre que houver parceria entre instituições para a oferta de cursos a distância, as 
informações e exigências arroladas neste artigo estender-se-ão a todos os envolvidos no processo.
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Art. 10 - No processo de avaliação com vistas tanto ao credenciamento da instituição quanto ao reco-
nhecimento dos programas e cursos, levar-se-á em consideração o cumprimento de todos os 
itens apresentados quando da solicitação inicial, feita nos termos do Art. 7º desta Resolução.

TÍTULO IV
DA VIDA ESCOLAR: MATRÍCULA,

TRANSFERÊNCIAS, AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

Art. 11 - Os cursos ministrados sob a modalidade a distância organizar-se-ão com fl exibilidade para 
admissão, horário e duração, observando-se as diretrizes e normas nacionais e as do Conselho 
de Educação do Ceará.

Art. 12 - A matrícula nos cursos a distância, no âmbito do ensino fundamental para jovens e adultos, 
do médio e da educação profi ssional, será feita independentemente de escolarização anterior 
mediante avaliação que defi na o grau de desenvolvimento e a experiência do candidato e que 
permita sua inscrição na etapa adequada, de acordo com regulamentação do Conselho de 
Educação do Ceará.

§ 1º  Nos estágios da alfabetização e do desenvolvimento das habilidades básicas da linguagem e do 
raciocínio, os programas de educação de jovens e adultos só poderão ser autorizados se discrimi-
narem metodologias e estratégias sob a modalidade presencial compatíveis com seus objetivos.

§ 2º  Nos cursos de graduação e pós-graduação, a matrícula será efetivada mediante comprovação dos 
requisitos estabelecidos na legislação que regula esses níveis de ensino.

Art. 13 - Os cursos a distância poderão aceitar transferências de alunos egressos de cursos presenciais, 
aproveitando-lhes os estudos realizados com êxito.

Parágrafo único - Os alunos de cursos presenciais poderão creditar as certifi cações totais ou parciais de 
sua vida escolar, obtidas em cursos sob a modalidade a distância.

Art. 14 - A avaliação do rendimento escolar do aluno para fi ns de promoção, certifi cação ou diploma-
ção, em curso a distância, far-se-á por meio de exames presenciais, sob a responsabilidade da 
instituição que houver sido credenciada para ministrá-lo, atendendo aos critérios e procedi-
mentos defi nidos no projeto aprovado pelo ato de autorização ou reconhecimento do curso.

Parágrafo único - No processo de avaliação, levar-se-á em conta o que o projeto pedagógico do curso 
ou programa estabelecer como competências básicas a serem atingidas.

Art. 15 - Os certifi cados e diplomas de curso a distância reconhecido pelo Conselho de Educação do 
Ceará registrados na forma da lei terão validade nacional, por força do que dispõe o Art. 5º 
do Decreto Federal nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998. 

Art. 16 - Aos certifi cados e diplomas de curso a distância ministrado em cooperação com entidades 
estrangeiras, mesmo que sediadas no País, só se conferirá validade quando emitidos por ins-
tituição nacional.

Art. 17 - À instituição credenciada para ministrar curso a distância caberá a guarda, em sua sede, dos 
documentos escolares dos alunos matriculados, mantendo-os permanentemente à disposição 
dos órgãos competentes.

Art. 18 - A falta de atendimento aos padrões de qualidade ou a ocorrência de irregularidades de qual-
quer ordem, constatada por processo de auditoria escolar ou de denúncia fundamentada e 
comprovada, acarretará o descredenciamento da instituição e a conseqüente sustação dos 
eventuais atos de autorização ou reconhecimento dos cursos.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19 - O credenciamento das instituições bem como a autorização e o reconhecimento de cursos que 
venham a oferecer cursos a distância na área da educação profi ssional pautar-se-ão, além dos 
dispositivos contidos nesta Resolução, pelo que dispuser legislação específi ca.

Art. 20 - Poderão ser credenciadas pelo Conselho de Educação do Ceará instituições com o fi m ex-
clusivo de, no âmbito do ensino fundamental, do médio e da educação profi ssional, realizar 
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exames fi nais aos quais as submeterão os alunos de cursos a distância.
§ 1º  A instituição credenciada com o intuito previsto no caso do caput deste artigo, deverá satisfazer 

as condições previstas no Art. 5o desta Resolução, além de atender às normas gerais da educação 
nacional, dela exigindo-se a construção e a manutenção de banco de questões, que deverá ser 
objeto de avaliação periódica.

§ 2º  Os exames relativos aos cursos de educação profi ssional sob a modalidade a distância deverão 
levar em conta conhecimentos práticos, avaliados em ambientes apropriados.

§ 3º  Para a realização dos exames a que se refere o parágrafo anterior, a instituição credenciada para 
aplicá-los poderá estabelecer parcerias, mediante convênios, acordos ou consórcios, com institui-
ções outras especializadas na preparação de profi ssionais, tais como escolas técnicas, empresas, 
dentre outras, onde hajam condições adequadas.

Art. 21 - No ensino fundamental, a educação se fará de forma presencial, cabendo à educação a distân-
cia apenas função complementar, salvo em situações emergenciais.

Parágrafo único - Consideram-se situações emergenciais:
• inexistência de rede escolar no local de residência do aluno;
• fi xação de residência temporária do aluno para acompanhar seus pais ou respon-

sáveis no desempenho de atividades profi ssionais ou acadêmicas;
• ocorrência de imprevistos que impeçam temporariamente o funcionamento nor-

mal da escola;
• existência comprovada de defi ciências físicas que difi cultem o acesso de seu porta-

dor a escolas convencionais;
• impedimentos decorrentes de estado de saúde ou gestação;
• situações outras a critério do Conselho de Educação do Ceará.

Art. 22 - A instituição credenciada para oferecer curso ou programa de educação a distância será pe-
riodicamente avaliada pelo Conselho de Educação do Ceará.

Art. 23 - O Conselho de Educação do Ceará divulgará, periodicamente, a relação das instituições por 
ele credenciadas, recredenciadas e descredenciadas bem como a dos programas e cursos que 
autorizar e reconhecer.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 24 - As instituições integrantes do Sistema de Ensino do Ceará que mantêm cursos sob a modalida-
de a distância aprovados antes da vigência desta Resolução terão o prazo até 31 de dezembro 
de 2000 para se regularizarem sob os novos parâmetros e exigências.

Art. 25 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Sala das Sessões do Conselho de Educação do Ceará, em Fortaleza, 07 de junho de 2000.

2) Legislação do Distrito Federal
RESOLUÇÃO Nº 1/2003-CEDF, DE 26 DE AGOSTO DE 2003 (trechos)

Estabelece normas para o Sistema de Ensino do Distrito Federal, em observância às disposições da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas competências, tendo em 
vista as disposições da Lei nº 9.394/96, da Lei Orgânica do Distrito
Federal e do seu Regimento,

RESOLVE:

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO, DOS NÍVEIS, DAS ETAPAS E DAS MODALIDADES 

DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 7º - Os níveis de educação e ensino são:
I - educação básica;
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II - educação superior.
Art. 8º - As etapas da educação básica são:

I - educação infantil;
II - ensino fundamental;

III - ensino médio.

Art. 9º - As modalidades da educação são:
I - educação de jovens e adultos;

II - educação especial;
III - educação profi ssional.

Art. 10 - A educação a distância poderá ser adotada nos diferentes níveis, etapas e modalidades de 
educação e ensino.

Art. 34 - A avaliação do rendimento escolar, para fi ns de promoção e certifi cação em cursos para jovens 
e adultos a distância somente poderá ser realizada por exames supletivos presenciais de res-
ponsabilidade da instituição educacional credenciada, exclusivamente para alunos: (Redação 
dada pela Resolução nº 1/2004-CEDF, de 30.3.2004)
I - que realizaram o curso, com êxito, na própria instituição; (Incluído pela Resolução nº 

1/2004-CEDF, de 30.3.2004)
II - matriculados na própria instituição por um período mínimo de seis meses, exceto quando 

se tratar de aluno dependente em até dois componentes curriculares para a conclusão do 
ensino médio. (Incluído pela Resolução nº 1/2004-CEDF, de 30.3.2004)

§ 1º  Além do credenciamento da instituição educacional, nos termos do caput, é indispensável a auto-
rização dos cursos, a aprovação da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar.

§ 2º  Os exames supletivos referidos no caput poderão ser realizados parceladamente, por módulo ou 
conjunto de módulos, unidade ou conjunto de unidades ou por outra forma, desde que prevista 
nos documentos organizacionais da instituição educacional.

§ 3º  Os documentos organizacionais das instituições referidas no caput devem dispor, também, sobre 
expedição de documentos que permitam, em caso de transferência e circulação de estudos, o 
aproveitamento dos estudos realizados.

Art. 46 - Os cursos de educação profi ssional de nível básico, de atualização e aperfeiçoamento, não 
sujeitos à regulamentação curricular, são de livre oferta das instituições responsáveis pela 
respectiva certifi cação.

Parágrafo único - A livre oferta de cursos referidos no caput para atender demandas do exercício pro-
fi ssional não requer autorização da Secretaria de Estado de Educação.

Art. 47 - A aprovação dos currículos para o nível técnico da educação profi ssional é da competência 
do Conselho de Educação do Distrito Federal, observado, no que couber, o disposto na Lei 
nº 9.394/96, no Decreto Federal nº 2.208/97 e nos pareceres e resoluções do Conselho Na-
cional de Educação.

Art. 48 - É condição para autorização de cursos de nível técnico, além das exigências do credenciamen-
to da instituição de educação profi ssional, a apresentação de Plano de Curso por habilitação, 
coerente com a Proposta Pedagógica, contendo:
 I  - justifi cativa e objetivos fundamentados em pesquisa de mercado de trabalho e de oferta 

de curso da ocupação em referência;
 II  - requisitos de acesso;
 III  - perfi l profi ssional de conclusão;
 IV  - organização curricular e matriz;
 V  - critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores;
 VI  - critérios de avaliação;
 VII  - especifi cação de instalações e equipamentos;
VIII - indicação do pessoal docente, técnico e administrativo habilitados;
 IX  - critérios de certifi cação e diplomação.

§ 1º  Constará do Plano de Curso o plano de estágio dos cursos técnicos que, em função de sua natureza, 
o exijam e, daqueles que a natureza não exigir, deverá ser apresentada justifi cativa circunstanciada.

§ 2º  Nos cursos técnicos em que foi autorizado plano de estágio optativo, este não integrará a matriz 
curricular, podendo, na diplomação, ser feita referência em caráter de observação.

§ 3º  A alteração dos Planos de Curso já aprovados pelo Conselho de Educação do Distrito Federal 
poderá ser autorizada pela Secretaria de Estado de Educação, desde que seus fundamentos sejam 
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preservados.
Art. 51 - Poderão ser organizados cursos de especialização de nível técnico, vinculados à determinada 

habilitação profi ssional, para o atendimento de demandas específi cas.

Parágrafo único - Somente poderão desenvolver cursos de especialização as instituições autorizadas a 
oferecer as habilitações técnicas aos quais se vinculam.

CAPÍTULO VI
DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Art. 57 - Os níveis, etapas e modalidades de educação e ensino poderão ser oferecidos a distância, com 
a mediação de recursos didáticos variados, possibilitados pelas tecnologias da informação e 
da comunicação.

Art. 58 - Os cursos a distância serão organizados em regime especial, com estrutura e duração fl exíveis, 
permitindo a organização de programas de estudo adequados ao usuário, observados os obje-
tivos e as diretrizes curriculares fi xados nacionalmente.

Art. 59 - A educação a distância deve observar as disposições legais e normativas específi cas.

Art. 60 - O credenciamento de instituições para oferta de educação a distância será concedido por ato 
da Secretaria de Estado de Educação, ouvido o Conselho de Educação do Distrito Federal.

Parágrafo único - A proposta de credenciamento deverá conter, além do disposto nos arts. 79, quando 
se tratar de educação básica e de educação profi ssional, ou 91, quando se tratar de 
educação superior, desta Resolução, informações sobre: (Redação dada pela Resolu-
ção nº 1/2004-CEDF, de 30.3.2004)
 I  -  a instituição: localização da sede, capacidade fi nanceira e administrativa, infra-

estrutura, condições jurídicas, situação fi scal, dados legais, objetivos e parcerias, 
quando houver;

 II  -  qualifi cação acadêmica e experiência das equipes gestora e de supervisão do 
processo de ensino e de aprendizagem dos cursos e, quando for o caso, das 
instituições parceiras;

III -  infra-estrutura própria e/ou de parceiros necessária à produção e veiculação 
dos materiais midiáticos;

 IV  -  resultados obtidos em avaliações locais e nacionais, quando for o caso;
 V  -  proposta de avaliação dos cursos.

Art. 61 - A solicitação de autorização para oferta de cursos a distância deve conter o respectivo Projeto, 
no qual constarão:
 I  - justifi cativa que contemple a missão e os princípios da instituição educacional;
 II  - objetivos do curso;
 III  -  organização curricular e matriz;
 IV  -  qualifi cação acadêmica e experiência das equipes multidisciplinares, professores e espe-

cialistas e, quando for o caso, de instituições parceiras envolvidas em todas as etapas dos 
cursos;

 V  - especifi cação de formas de produção, veiculação e avaliação dos cursos;
 VI  - processo de acompanhamento, controle e avaliação de ensino e de aprendizagem;
 VII  - requisitos para ingresso nos cursos e certifi cação de estudos;
 VIII - especifi cação dos materiais didáticos a serem utilizados no curso.

Art. 62 - Nos cursos de educação profi ssional de nível técnico, os componentes curriculares que, dada 
a sua especifi cidade, requerem aprendizagem presencial, não poderão ser oferecidos a dis-
tância.

Art. 63 - A autorização de cursos a distância, de responsabilidade do Sistema de Ensino do Distrito 
Federal, por força de delegação de competência, será limitada a cinco anos, podendo ser 
renovada, após avaliação.

Art. 64 - A matrícula nos cursos a distância, para jovens e adultos, equivalentes ao ensino fundamental 
e ao ensino médio e nos de educação profi ssional, poderá ser feita com a apresentação de 
documento de escolarização ou independentemente de escolarização anterior, mediante ava-
liação, a ser realizada e registrada pela instituição educacional responsável, defi nindo o grau 
de desenvolvimento e experiência do candidato.

Parágrafo único - A avaliação a que se refere o caput deverá constar do Projeto submetido ao Conselho 
de Educação do Distrito Federal.
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Art. 65 - A avaliação para fi ns de promoção, certifi cação ou diplomação realizar-se-á no processo, de 
acordo com os procedimentos presenciais defi nidos no Projeto de responsabilidade da insti-
tuição educacional credenciada a ministrar o curso.

§ 1º  A instituição educacional deverá criar e manter Banco de Questões que será objeto de revisão 
periódica, com vistas à avaliação dos matriculados nos cursos.

§ 2º  A avaliação nos cursos de educação profi ssional deve contemplar conhecimentos práticos, em 
ambientes apropriados, podendo ser feita em regime de parceria com instituições especializadas 
e, para efeito de diplomação ou de certifi cação, será presencial.

Art. 66 - É permitida a circulação de estudos entre os cursos ministrados a distância e os presenciais.

Art. 67 - No Distrito Federal, a instalação e o funcionamento de cursos de educação a distância, autori-
zados por outros Sistemas de Ensino, dependem de prévia autorização da Secretaria de Esta-
do de Educação do Distrito Federal, ouvido o Conselho de Educação do Distrito Federal.

Art. 91 - Os processos de credenciamento de instituições de educação superior serão protocolados na 
Secretaria de Estado de Educação e, após instrução competente, encaminhados ao Conselho 
de Educação do Distrito Federal para deliberação, contendo as seguintes informações básicas:
 I  - condições jurídicas, econômico-fi nanceiras e organizacionais da mantenedora;
 II  - concepção da instituição pretendida e das atividades de educação a serem desenvolvidas;
 III  - estrutura organizacional, Estatuto e Regimento Geral no caso de Universidades e Cen-

tros Universitários e, Regimento nos demais casos;
 IV  - gestão institucional, com formas de escolha, mandato, atribuições dos cargos diretivos e 

de coordenação;
 V  - estrutura física, equipamentos, biblioteca, laboratórios;
 VI  - descrição dos cursos e programas: organização curricular, vagas, turnos de funcionamen-

to e formas de acesso;
 VII  - corpo docente e técnico-administrativo, com titulação, regime de dedicação e planos de 

capacitação;
VIII  - mecanismos de apoio ao estudante;
 IX  - formas de registro e controle acadêmico;
 X  - estratégias de avaliação institucional;
 XI  - plano de expansão.

Parágrafo único - Na fase de instrução do processo, a Secretaria de Estado de Educação designará 
comissão especial para verifi car a coerência da proposta contida no processo com a 
realidade das condições de funcionamento da instituição.

Art. 108 - A matrícula em curso supletivo e em cursos de educação a distância poderá ser feita mediante 
a comprovação de escolarização anterior ou mediante critérios de classifi cação ou reclassifi ca-
ção defi nidos pela instituição educacional, em sua Proposta Pedagógica e em seu Regimento 
Escolar.

Art. 127 - Na educação básica, a avaliação do rendimento do aluno observará:

§ 2º Na educação de jovens e adultos e na educação a distância, a avaliação observará o previsto na 
Proposta Pedagógica e no Regimento.

Sala “Helena Reis”, Brasília, 26 de agosto de 2003.

Pe. DÉCIO BATISTA TEIXEIRA

Presidente do Conselho de Educação do Distrito Federal

Conselheiros Presentes:
Ana Maria de Oliveira Jacobino
Anita Miriam Martins Sócrates

Anna Maria Dantas Antunes Villaboim
Dora Vianna Manata

Eliana Moysés Mussi Ferrari
Eloísa Moreira Alves
Genuíno Bordignon

Geraldo Campos
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José Leopoldino das Graças Borges
Josephina Desounet Baiocchi

Lúcia Maria Lopes Noce Lamas
Maria do Socorro Jordão Emerenciano

Mário Sérgio Mafra
Marisa Araújo Oliveira

Paulo José Martins dos Santos

HOMOLOGO a Resolução nº 1/2003-CEDF, de 26/8/2003, aprovada pelo Conselho de Educação 
do Distrito

Federal, em sessão plenária de mesma data, que “Estabelece normas para o Sistema de Ensino do 
Distrito Federal, em observância às disposições da Lei nº 9.394, de 20/12/1996 – Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional”.

MARISTELA DE MELO NEVES
Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal
Publicado no DODF nº 186, de 25/9/2003, p. 16/23

RESOLUÇÃO Nº 1/2004-CEDF, DE 30/03/2004

Altera dispositivos da Resolução nº 1/2003-CEDF, de 26/8/2003 e dá outra providência.
O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas competências, tendo em 
vista as disposições da Lei nº 9.394/96, da Lei Orgânica do Distrito Federal e do seu Regimento,

RESOLVE:

Art. 1º - Os artigos 31; 33; 34; 60, parágrafo único; 81, § 2º; 86, inciso IX; 97; 127 § 3º; 128, incisos I e II; 
129 § 1º e § 2º; e 158 da Resolução nº 1/2003-CEDF, de 26 de agosto de 2003, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 31 - Os cursos supletivos presenciais, com avaliação no processo, com o objetivo de acelerar estu-
dos equivalentes ao ensino fundamental e médio, para os que não tiveram acesso na idade 
própria, deverão observar, no mínimo, a duração seguinte:

Parágrafo único - (excluído)

Art. 33 - A avaliação do rendimento escolar dos cursos presenciais para jovens e adultos realizar-se-á no 
decorrer do processo, segundo procedimentos e critérios defi nidos na Proposta Pedagógica 
e no Regimento Escolar aprovados.

Art. 34 - A avaliação do rendimento escolar para fi ns de promoção e certifi cação em cursos para jovens 
e adultos a distância somente poderá ser realizada por exames supletivos presenciais de res-
ponsabilidade da instituição educacional credenciada, exclusivamente para alunos:
I - que realizaram o curso, com êxito, na própria instituição;

II - matriculados na própria instituição por um período mínimo de seis meses, exceto quando 
se tratar de aluno dependente em até dois componentes curriculares para a conclusão do 
ensino médio.

Art. 60 - ...

Parágrafo único - A proposta de credenciamento deverá conter, além do disposto nos artigos 79, quan-
do se tratar de educação básica e de educação profi ssional, ou 91, quando se tratar 
de educação superior, desta Resolução, informações sobre:

Art. 81 - ...

§ 2º  As instituições educacionais que demonstrarem a melhoria qualitativa terão seu recredenciamen-
to concedido pela Secretaria de Estado de Educação, exceção feita ao recredenciamento das insti-
tuições que oferecem educação a distância, que depende de audiência ao Conselho de Educação 
do Distrito Federal.

Art. 86 - ...
IX - nova etapa e modalidade de educação e ensino nas instituições educacionais da rede pú-

blica de ensino do Distrito Federal:
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Art. 97 - Os mantenedores de cursos autorizados deverão solicitar seu reconhecimento a partir da inte-
gralização da metade do currículo do curso, protocolando processo na Secretaria de Estado 
de Educação, instruído com as seguintes informações:

Art. 127 - ...

§ 3º  Os estudantes atletas que integram representação desportiva ofi cial terão direito à reposição das 
ausências por meio de atividades pedagógicas defi nidas pela respectiva instituição educacional.

Art. 128 - ...
I - para matrícula em uma série ou etapa da educação básica, exceto a primeira série do 

ensino fundamental:

a) atendimento às diretrizes curriculares nacionais;

b) avaliação pelo Conselho de Classe, ou, na inexistência deste, pelo(s) professor(es) da 
classe.

II - para concessão de certifi cado de conclusão do ensino médio:

a) indicação por um professor e avaliação pelo Conselho de Classe;

b) aproveitamento com média igual ou superior a 80% (oitenta por cento), da escala de 
notas ou menções, englobando todos os componentes curriculares, competências e habi-
lidades previstas para a 3ª série do ensino médio e aprovação do Conselho de Classe;

c) matrícula por um período mínimo de um ano na escola que promove o avanço de es-
tudos, excetuados os casos especiais de equivalência de estudos, ouvido o Conselho de 
Educação do Distrito Federal.

Art. 129 - No Sistema de Ensino do Distrito Federal, a recuperação de estudos é um direito do aluno e 
obrigação da instituição educacional.

§ 1º  Os resultados obtidos pelo aluno, após estudos de recuperação, devem preponderar sobre resul-
tados anteriores.

§ 2º  Os dias estabelecidos especifi camente para a recuperação de estudos não serão considerados dias 
letivos.

Art. 158 - Revogam-se as disposições das Resoluções nºs 2/75-CEDF, de 10 de junho de 1975; 2/98-
CEDF, de 6 de julho de 1998; 1/2000-CEDF, de 15 de março de 2000; e 1/2001- CEDF, de 
13 de junho de 2001.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-
trário.

Sala “Helena Reis”, Brasília, 30 de março de 2004

DÉCIO BATISTA TEIXEIRA
Vice-Presidente no exercício da Presidência do Conselho de Educação do Distrito Federal

Conselheiros Presentes:
Altair Macedo Lahud Loureiro
Anita Miriam Martins Sócrates

Anna Maria Dantas Antunes Villaboim
Dora Vianna Manata

Eliana Moysés Mussi Ferrari
Eloísa Moreira Alves
Genuíno Bordignon

Geraldo Campos
José Leopoldino das Graças Borges

Josephina Desounet Baiocchi
Lúcia Maria Lopes Noce Lamas

Mário Sérgio Mafra
Marisa Araújo Oliveira

Paulo José Martins dos Santos
HOMOLOGO a Resolução nº 1/2004-CEDF, de 30 de março de 2004, aprovada pelo Conselho de 

Educação do Distrito Federal, em sessão plenária de mesma data, que “Altera dispositivos da Resolu-
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ção nº 1/2003-CEDF, de 16 de agosto de 2003 e dá outra providência”.
MARISTELA DE MELO NEVES

Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal
Publicado no Diário Ofi cial do Distrito Federal nº 65, de 5/4/2004, p. 21
Retifi cado no Diário Ofi cial do Distrito Federal nº 74, de 20/4/2004, p. 7

3) Legislação no Mato Grosso
RESOLUÇÃO N.º 198/00CEE/MT

Dispõe sobre a utilização da modalidade de educação a distância  na educação de jovens e adultos, 
ensino médio e educação  profi ssional em nível técnico, do  Sistema Estadual de Ensino de Mato 
Grosso.

O Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições legais, com o in-
tuito de normatizar a utilização da modalidade de educação a distância, no âmbito do Sistema Estadual 
de Ensino, de acordo com o que dispõe o § 3º do Art. 80 da Lei Federal nº. 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, e com base no Art.12 do Decreto Presidencial nº. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, alterado 
pelo Decreto Presidencial nº 2.561, de 27 de abril de 1998, bem como na Portaria Ministerial 301, 
de 1º de abril de 1998, acrescida da redação dada pela Lei Complementar nº 77/00, e ainda, a Lei 
Complementar nº 49, de 01 de outubro de 1998, e por decisão da Plenária de 08.08.00, do Conselho 
Estadual de Educação,

RESOLVE:

TÍTULO I
DA CONCEITUAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

Art. 1º - A Educação a Distância - EAD é uma modalidade pedagógica, que amplia a dimensão espaço-
temporal da escola presencial, possibilitando uma maior democratização da educação e do 
processo de auto-aprendizagem.

§ 1º  A EAD desenvolve-se com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apre-
sentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, visando 
garantir um efetivo processo de interlocução entre alunos, professores e orientadores de aprendi-
zagem.

§ 2º  A EAD desenvolve-se sem uma ação de contigüidade presencial, em recintos determinados, o que 
exige uma organização e desenvolvimentos peculiares em que a relação dialógica, a participação, 
o compromisso e a prática da construção devem ser constitutivos.

Art. 2º - São características fundamentais a se observar em todo programa de educação a distância:
 I  -  fl exibilidade de organização, de modo a permitir condições de tempo, espaço e interati-

vidade condizentes com a situação dos alunos que procuram aprender sobre essa modali-
dade;

 II  -  organização sistemática dos recursos metodológicos e técnicos utilizados na mediação do 
processo de ensino e aprendizagem;

III -  interatividade, sob diferentes formas entre os agentes do processo da aprendizagem e os 
do ensino, para que se supra a distância entre alunos e professores;

 IV  -  apoio por meio de um Sistema de Orientação de Aprendizagem, que deve se estruturar de 
forma presencial, a distância ou combinada, com vistas ao acompanhamento e à avaliação 
do processo de ensino e aprendizagem.

Art. 3º - As instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino, ao se utilizarem da modalidade de 
educação a distância, deverão considerar as seguintes formas:
 I  -  opcional, poderá ser ofertada apenas a modalidade a distância;
 II  -  complementar, combinada com o ensino presencial, utilizando os recursos de EAD redi-

mensionando os conceitos pedagógicos de tempo, espaço e interatividade, sob parâme-
tros mais atuais;

III  -  de Educação Continuada, destinados a contínua capacitação dos diversos segmentos da 
população visando atender a crescente demanda de programas educacionais de abertura 
geográfi ca e temporal mais ampla e em condições mais adequadas.
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 TÍTULO II
DO CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES

Art. 4º – O credenciamento de Instituições de ensino e a autorização para funcionamento de cursos 
através da modalidade a distância no Sistema Estadual de Ensino é competência do Conselho 
Estadual de Educação, podendo se credenciar Instituições que desejarem ofertar a educação 
de jovens e adultos, o ensino médio e a educação profi ssional em nível técnico.

§ 1º  Compete ao Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, nos termos da delegação a ele 
conferida por força do Decreto Presidencial no. 2.561, de 27 de abril de 1998 e da Portaria 301/
MEC/98, regulada por esta Resolução, os atos de credenciamento das Instituições de ensino que 
desejarem ofertar programas e cursos a distância.

§ 2º  Os atos de credenciamento das instituições vinculadas ao Sistema Federal de Ensino, bem como 
os dos de educação profi ssional, em nível tecnológico, e de ensino superior do Sistema Estadual 
de Ensino serão promovidos pelo Ministério da Educação e Desporto, nos termos da delegação 
conferida pelo Decreto Presidencial no. 2.561, de 27 de abril de 1998.

Art. 5º - A Instituição de ensino interessada em obter, do Conselho Estadual de Educação de Mato 
Grosso, credenciamento, nos termos do § 1º do artigo anterior, deverá atender, conforme 
o Curso, às Resoluções de credenciamento CESU/CEE/MT, à Resolução nº 150/99/CEB/
CEE/MT, à Resolução nº 180/00-CEE/MT, no caso de Educação de Jovens e Adultos, e ainda, 
pelo que dispuserem as normas contidas em legislação específi ca, mais:
 I  -  apresentar comprovante de qualifi cação acadêmica e experiência profi ssional das equi-

pes multidisciplinares, compatível com o nível em que a instituição pretende atuar, do 
corpo docente, dos orientadores de aprendizagem e técnicos nos diferentes suportes de 
informação e meios de comunicação;

 II  -  apresentar infra-estrutura adequada aos recursos didáticos, suporte de informação e 
meios que pretende adotar;

 III  -  comprovar que os cursos oferecidos são compatíveis com as demandas regionais;
 IV  -  comprovar o atendimento das demandas identifi cadas, com a vocação e a capacidade 

institucional ou a rede de ensino.

Parágrafo único - Entende-se por Orientador de Aprendizagem, o professor que exerce atividade de 
acompanhamento sistemático dos estudos do aluno matriculado em qualquer curso 
que se utilize da modalidade de EAD.

Art. 6º - O ato de credenciamento será precedido de análise realizada por Comissão formada de Con-
selheiros e Técnicos do CEE/MT, que elaborarão relatório circunstanciado, submetendo-o à 
apreciação da competente Câmara a que a proposta esteja afeta.

Art. 7º - A solicitação de credenciamento da Instituição e a de autorização de cursos poderão ser ins-
truídas em um mesmo processo e analisadas simultaneamente.

TÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS PROGRAMAS E CURSOS

Art. 8º - As Instituições de educação básica que ofertam a educação de jovens e adultos, .ensino médio 
e profi ssional, integrantes do Sistema Estadual de Ensino, quando credenciadas para a edu-
cação a distância, nos termos e condições do Art. 4º desta Resolução, sujeitar-se-ão às demais 
normas do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso.

Art. 9º - As solicitações para a autorização de programas e cursos deverão ser encaminhadas ao Conse-
lho Estadual de Educação de Mato Grosso, acompanhadas de projeto político-pedagógico que 
deverá conter as seguintes informações:
I - estatuto ou regimento, que, da instituição, defi na o modelo de gestão, nele incluindo-se:

a) organograma funcional;

b) atribuições do corpo docente, entendido como os professores e orientadores de apren-
dizagem, do corpo técnico-administrativo e da administração escolar;

c) defi nição do mandato dos dirigentes;

d) qualifi cação mínima exigida para os quadros de direção e coordenação;

e) composição e atribuições dos órgãos colegiados existentes.
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II - experiência anterior em educação contendo o elenco dos cursos da instituição já auto-
rizados e reconhecidos, quando for o caso;

III - o projeto politíco-pedagógico do curso que pretende oferecer conterá, ainda, descrição 
clara dos seguintes dados específi cos atinentes ao curso:

a) natureza, etapa e/ou modalidade;

b) objetivos a que se propõe;

c) área de abrangência;

d) tipo de demanda a qual se destina, especifi cando idade, escolaridade mínima e ou-
tros requisitos do perfi l do discente;

e) sistema de orientação pedagógica presencial e a distância, bem como, a forma de 
acompanhamento dos alunos;

f) sistema de avaliação, descrevendo a concepção, a forma e o instrumento de avaliação 
e de registro acadêmico;

g) os recursos didáticos que pretende utilizar, descrevendo o tipo de material e a forma 
de utilização e de distribuição aos alunos, os meios de comunicação a serem utiliza-
dos e a forma como se garantirá a interatividade;

h) o acervo bibliográfi co e de documentação atualizado;

i) laboratórios e ofi cinas;

j) áreas do conhecimento do curso e estrutura curricular, ementário das áreas de estu-
do e disciplinas;

k) carga horária estipulada para a integralização curricular do curso;

l) recursos econômicos a serem alocados.

 IV  - descrição da infra-estrutura em função do projeto a ser desenvolvido, particular-
mente no que se refere a instalações físicas, com destaque para as salas de atendi-
mento aos alunos, localizadas na sede e nos eventuais Centros de Apoio;

 V  - discriminação dos serviços de apoio ao trabalho docente e à investigação e pes-
quisa;

 VI  - descrição clara da política de suporte aos docentes que irão atuar como orientado-
res de aprendizagem, defi nindo-se a relação numérica entre uns e outros;

 VII  - identifi cação dos docentes, orientadores de aprendizagem integrantes das equipes 
multidisciplinares, técnicos nos diferentes suportes de informação envolvidos no 
projeto, especifi cando os responsáveis pelas disciplinas e pelo curso em geral, 
apontando-lhes a qualifi cação acadêmica e a experiência profi ssional;

VIII  - indicação de atividades extracurriculares, aulas práticas e estágio profi ssional ofe-
recidos aos alunos, quando a legislação específi ca do nível de ensino e a especifi -
cidade do curso que pretende oferecer assim o exigir;

 IX  - descrição do processo de avaliação do rendimento escolar do aluno, ao longo do 
processo e ao seu término. 

§ 1º  Os materiais didáticos e os meios instrucionais referidos na alínea g, do inciso III, deste Artigo, se-
rão apresentados na forma preliminar garantindo-se a constituição de material escrito específi co 
para todos os cursos que se pretende oferecer.

§ 2º  Entende-se por Centros de Apoio referido no inciso IV deste artigo, o local situado fora da sede 
da Instituição de Ensino, como estrutura mínima necessária aos procedimentos de orientação , 
acompanhamento e avaliação de alunos.

Art. 10 - O projeto apresentado quando da solicitação de autorização de curso sob a modalidade a 
distância, a que se refere o caput do Art. 9º desta Resolução, será integralmente levado em 
consideração nos processos de avaliação e de reconhecimento do curso, bem como no de 
recredenciamento da instituição.

§ 1º  O início de funcionamento de cursos somente poderá ocorrer após a devida autorização e creden-
ciamento da instituição.

§ 2º  O ato de reconhecimento de programas e cursos de educação a distância dar-se-á somente após 
processo de avaliação aprovado pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso.

§ 3º  O credenciamento de instituições e a autorização de funcionamento de cursos serão limitados ao 
prazo de 05( cinco) anos, podendo ser renovados após avaliação.
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§ 4º  A avaliação de que trata o parágrafo anterior obedecerá a procedimentos, critérios e indicadores 
de qualidade defi nidos pelo Conselho Estadual de Educação, em norma própria, abrangendo 
todo o seu sistema de ensino, quais sejam as modalidades a distância e presencial.

§ 5º  A falta de atendimento aos padrões de qualidade ou a ocorrência de irregularidades de qualquer 
ordem, constatada por ocasião de inspeção escolar ou de denúncia fundamentada e comprovada, 
acarretará o descredenciamento da instituição e a conseqüente sustação dos eventuais atos de 
autorização ou reconhecimento dos cursos.

Art. 11 - Sempre que houver parceria entre Instituições para a oferta de cursos através da modalidade a 
distância, as informações e exigências, arroladas nos artigos anteriores, estender-se-ão a todos 
os envolvidos no processo.

Art. 12 - A Instituição de ensino, credenciada para EAD, poderá optar por oferecer os seus cursos fora 
do âmbito do Estado de Mato Grosso, desde que promova infra-estrutura adequada de aten-
dimento e acompanhamento ao aluno, devendo proceder comunicação ao CEE do âmbito 
jurisdicional do local onde irá atuar.

Parágrafo único - A Instituição de ensino credenciada para EAD, pelo CEE/MT, comunicará ao Con-
selho de Educação do Estado onde ofereça seus cursos, submetendo-os ao acompa-
nhamento, avaliação e fi scalização, além do atendimento às normas complementa-
res estaduais, se assim o requerer.

Art. 13 - A Instituição de Ensino que ofereça cursos na modalidade de EAD e credenciada por outros 
Conselhos de Educação poderá atuar no Estado de Mato Grosso, de acordo com as seguintes 
providências:
 I  - formalização prévia do pedido ao CEE/MT, mencionando a área de abrangência no Es-

tado;
 II  - juntada do projeto pedagógico aprovado, juntamente com o ato de credenciamento e 

autorização do curso, expedido pelo Estado de origem;
 III  - termos de convênio para uso de espaço físico ou comprovante de instalações físicas para 

sediar a instituição;
 IV  - comprovante de recursos humanos, tecnológicos, materiais pedagógicos e equipamentos 

imprescindíveis ao desenvolvimento da oferta.

§ 1º  Da análise da documentação, o Conselho Estadual de Educação, através de Câmara competente, 
emitirá parecer favorável, inclusive mediante ajustamentos necessários, ou de indeferimento.

§ 2º  Em sendo favorável, caberá à Instituição de ensino submeter-se às normas legais, ao acompanha-
mento, avaliação e fi scalização pelos órgãos competentes do Sistema Estadual de Ensino.

TÍTULO IV
DA VIDA ESCOLAR: MATRÍCULA,

TRANSFERÊNCIAS, AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

Art. 14 - Os cursos ministrados sob a modalidade a distância organizar-se-ão em regime especial, com 
fl exibilidade para admissão, horário e duração, observando-se as Diretrizes e Normas Nacio-
nais e as do Sistema Estadual de Ensino.

Art. 15 - A matrícula nos cursos da modalidade de Educação a Distância, no âmbito do ensino fun-
damental para jovens e adultos, do ensino médio e da educação profi ssional de nível técni-
co, será feita independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação que defi na o 
grau de desenvolvimento e a experiência do candidato, e que permita sua inscrição na etapa 
adequada, de acordo com regulamentação aplicável do Conselho Estadual de Educação de 
Mato Grosso.

Art. 16 - Os cursos sob a modalidade de Educação a Distância poderão aceitar transferências de alunos 
egressos de cursos presenciais, aproveitando-lhes os créditos e avaliação obtidos, bem como 
seus certifi cados, desde que compatíveis, ao curso a que se propõem.

Art. 17 - A avaliação do rendimento escolar do aluno para fi ns de promoção, certifi cação ou diploma-
ção, em curso a distância, far-se-á por meio de exames presenciais, sob a responsabilidade da 
instituição que houver sido credenciada para ministrá-lo, atendendo aos critérios e procedi-
mentos defi nidos no projeto aprovado pelo ato de autorização ou reconhecimento do curso.

§ 1º  No processo de avaliação, levar-se-á em conta as competências descritas nas diretrizes curriculares 
nacionais, os conteúdos e habilidades propostos para se alcançar com o curso.
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§ 2º  No caso específi co da educação de jovens e adultos, a avaliação para fi ns de certifi cação de conclu-
são, dar-se-á mediante exames presenciais oferecidos exclusivamente pelo poder público através 
do Centro Estadual de Exames Supletivos.

Art. 18 - Os certifi cados e diplomas de curso a distância reconhecido pelo Conselho de Educação de 
Mato Grosso e registrados na forma da lei terão validade nacional, por força do que dispõe o 
Art. 5º do Decreto Federal nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998.

Art. 19 - Os certifi cados e diplomas de curso a distância emitidos por entidades estrangeiras, mesmo 
que sediadas no País, ou em cooperação com instituições nacionais, deverão ser revalidados a 
fi m de que gerem efeitos legais, de acordo com as normas estabelecidas, respeitados os requi-
sitos diplomáticos de acordos culturais.

Art. 20 - À instituição credenciada para ministrar cursos na modalidade de educação a distância caberá 
a guarda, em sua sede, dos documentos escolares de todos os alunos matriculados, mantendo-
os permanentemente à disposição dos órgãos competentes.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21 - A instituição à qual for confi ado o credenciamento para oferecer curso a distância será avalia-
da para fi ns de recredenciamento, depois de decorrido o período máximo de cinco (5) anos, 
ocasião em que deverá se dar o reconhecimento do curso ou dos cursos ofertados.

Art. 22 - O Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso buscará formas de cooperação e articu-
lação entre Sistemas de Ensino, tanto federal como estaduais, visando a compatibilização de 
ações referentes a EAD.

Art. 23 - O Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, obedecendo ao princípio da publicidade, 
divulgará, periodicamente, a relação das Instituições de ensino por ele credenciadas, recre-
denciadas e descredenciadas, bem como a relação dos cursos que autorizar e reconhecer.

Art. 24 - Para subsidiar as ações previstas pelos Arts. 22 e 23 , o CEE/MT deverá criar e manter cadas-
tro atualizado das Instituições credenciadas, recredenciadas e descredenciadas, bem como a 
relação dos cursos que autorizar e reconhecer.

Art. 25 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

REGISTRADA PUBLICADA CUMPRA-SE
Cuiabá, 02 de outubro de 2000.

Profª Marlene Silva Oliveira Santos
Presidente

HOMOLOGO:

Carlos Carlão Pereira Nascimento
Secretário de Estado de Educação

4) Legislação no Mato Grosso do Sul
LEI Nº 2.787, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre o Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul e dá outras providencias

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Art. 1° - Esta Lei institui e organiza, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, o Sistema Estadual 
de Ensino, o qual disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por 
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meio do ensino, em instituições próprias, observados os princípios e normas da Constituição 
Federal, da Constituição do Estado e da legislação federal sobre diretrizes e bases da educação 
nacional.

Parágrafo único - O Sistema Estadual de Ensino, considerado estratégico para oferecimento dos servi-
ços educacionais, será coordenado pela Secretaria de Estado de Educação, prioriza-
do e mantido sob a responsabilidade do Estado.

SESSÃO IX
DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Art. 93 - A educação a distância organizada com abertura e regimes especiais ser oferecida por institui-
ções especifi camente credenciadas e autorizadas pelo órgão competente.

Art. 94 - O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a dis-
tância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.

Art. 95 - A emissão de normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distân-
cia caberá ao órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino, podendo haver cooperação e 
integração entre os Sistemas federais e municipais.

5) Legislação do Pará
RESOLUÇÃO Nº 820 DE 12/12/99 - Educação à Distância

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pela 
Lei Estadual nº61170/98;

Considerando o disposto no Artigo  80 da Lei Federal nº9394/96;

Considerando o Decreto Federal nº2494/98, complementado pelo decreto nº2561/98;

Considerando o processo nº1077/99- CEE e parecer nº333/99, da Comissão de  Educação à Distância  
deste Conselho , aprovado em Plenário dia  09/11/99;

RESOLVE PROMULGAR  A SEGUINTE RESOLUÇÃO :

ASSUNTO: DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS MINISTRA-
DOS Á DISTÂNCIA,EM NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS,ENSINO 
MÉDIO,INCLUSIVE O NORMAL, E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL TÉCNICO NO SISTE-
MA DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ.

Art.1º - A Educação à Distância á a forma metodológica de ensino , através da qual são utilizados 
sistematicamente, diferenciados suportes pedagógicos e veículos de comunicação de forma 
combinadas ou isolados visando a auto- aprendizagem do educando.

Parágrafo único – Os cursos ministrados à distância , destinam-se ao Ensino Fundamental para Jovens 
e Adultos, ensino médio, inclusive o normal e educação profi ssional em nível técni-
co, consoante dispositivo das Diretrizes Curriculares Nacional.

Art.2º - O Credenciamento de instituições de ensino que ministram cursos à distância estará condicio-
nado à concessão da autorização de funcionamento do(s)curso(s) por  este Conselho Estadual 
de Educação.

Art.3º - A solicitação da autorização de funcionamento de curso(s) à distância será requerida pela 
entidade mantenedora à presidência do Conselho Estadual de Educação acompanhada da 
seguinte documentação:
I - Requerimentos formulando o pedido;

II - Projeto(s) do(s) Curso(s) ministrado (s) no(s) qual(is) deverá constar:

1 - DADOS INSTITUCIONAIS :

• Comprovante da existência jurídica da instituição (contrato social ou estatuto)
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• Comprovante de propriedade ou de locação e/ou termo de utilização do imóvel como sede 
administrativa pelo prazo mínimo de  02(dois) anos;

• Comprovante da capacidade fi nanceira da entidade mantenedora.

• Experiência da instituição na área educacional;

• Relação do(s)curso(s)autorizado(s) – quando houver;

• Justifi cativa/necessidade social da implantação do(s)curso(s)

• Descrição/caracterização do( s) curso(s) proposto(s);

• Caracterização da infra estrutura adequada  ao funcionamento;

• Recursos didáticos/suportes de informação e meio de comunicação;

• Termos de convênio/ parcerias fi rmados para implantação do (s) projeto(s) – quando houver;

• Instalações físicas adequadas para atendimento do(s) aluno(s),

• Descrição das condições de acesso para alunos residentes e não residentes na localidade.

2 - ASPECTOS PEDAGÓGICOS DO(S) CURSO(S) :

• Objetivos e fi nalidades dos curso(s);

• Competências e habilidades a serem desenvolvidas no (s) curso(s) propostos;

• Estrutura curricular com respectiva carga horária adotada;

• Equipamentos de suporte / material didático e meios de informações a serem utilizados;

• Sistema de avaliação do rendimento do (s) aluno(s);

• Elenco de profi ssionais que integram as equipes multidisciplinares, nos diferentes meios de 
informações, a serem utilizados,

• Declaração de disponibilidade de cada profi ssional integrante do corpo administrativo, técnico e 
docente, tendo como anexo, respectivo comprovante de habilitação / escolaridade / experiência 
profi ssional, etc.

• Cronograma  de realização das avaliações.

Art.4º - Além dos requisitos pertinentes à entidade mantenedora e quanto ao(s) projeto(s) do(s) 
curso(s), torna-se necessário a verifi cação das instalações físicas do prédio no qual dar-se-á o 
atendimento presencial do aluno e onde estão instalados os suportes e meios de comunicação 
a serem utilizados, bem como o cumprimento da proposta metodológica, cabendo ao órgão 
técnico informar em relatório circunstanciado:

• condições da instalações físicas do prédio e do funcionamento do(s) curso(s);

• o acervo bibliográfi co;

• equipamentos existentes a serem utilizados pela instituição para efetivar a metodologia escolhida;

• organização dos arquivos escolares que garantam a segurança de registro do desempenho e 
aproveitamento do aluno;

• qualidade dos recursos didáticos disponíveis;

• proporção eqüitativa entre número de aluno e professor – orientador,

• descrição minuciosa da forma metodológica de cada curso ministrado, inclusive dos professores 
que o integram,

• indicação das atividades extracurriculares, práticas educativas e estágio supervisionado quando 
houver.

Art. 5º - A comissão verifi cadora designada pela Secretaria Executiva de Educação, será integrada por  
01(um) membro da Comissão de Educação à Distância do Conselho Estadual de Educação.

Art. 6º - O funcionamento do curso estará condicionado á concessão da autorização pelo órgão pró-
prio do Sistema.

§ 1º  A autorização para funcionamento de curso ministrado à distância será concedida pelo prazo de 
quatro anos.
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§ 2º  Antes do encerramento do prazo previsto no parágrafo anterior deverá a instituição ter seu(s) 
curso(s) avaliado(s) e para tanto solicitará ao CEE renovação da autorização que será concedida 
em igual período, conforme estatuído no mesmo diploma legal.

§ 3º  No caso de serem constatadas irregularidades praticadas pela instituições no atendimento aos 
indicadores de qualidade previstos nesta norma, poderá esta ter cancelada a autorização de curso 
mediante aplicação dos seguintes mecanismos legais:

• Diligência para apuração;

• Sindicância – caracterização das irregularidades

• Intervenção – medida  saneadora;

• Interrupção compulsória das atividades, caso persistam as irregularidades após a aplicação de 
cada mecanismo legal.

   
Art.8º - Os cursos de Educação à Distância autorizados por outro Sistema de Ensino , para se instala-

rem no Estado do Pará terão que se submeter as normas previstas pelo Conselho Estadual de 
Educação.

Art.9º - Os CERTIFICADOS E Diplomas expedidos pelas Instituições de Ensino autorizadas  serão 
registrados na própria escola assegurada a validade prevista em lei.

Art.10 - A avaliação do aluno para fi ns de verifi cação do aproveitamento de ensino terá as mesmas exi-
gências dos cursos presenciais podendo ser adotados certifi cados parciais ou totais.

Parágrafo único - Para fi ns de transferência de alunos atenderá o dispositivo no “caput” deste artigo 
podendo ser aproveitados estudos realizados em cursos presenciais

Art. 11 - Após a autorização de funcionamento, concedida nos  termos desta Resolução a entidade 
mantenedora deverá encaminhar, periodicamente, o cronograma de realização das Avalia-
ções.    

Art.12 - A matrícula de candidato deverá atender as seguintes exigências;
 I  - No(s) curso(s) em nível de ensino Fundamental  para jovens e adultos – idade superior a 

14 anos.
 II  - Nos cursos em nível de Ensino Médio – Conclusão de ensino Fundamental e superior a 14 

anos
III - No ensino médio normal os mesmo requisitos do inciso II
 IV  - Nos cursos de Educação Profi ssional em nível técnico, conclusão  do ensino médio, conso-

ante as diretrizes que norteiam a matéria.

Art.13 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ  , em Belém , 12 de dezembro de 1999.
SUELY MELO DE CASTRO MENEZES

Presidente do  CEE.

6) Legislação do Paraná
DELIBERAÇÃO N.º  05/03, APROVADA EM 24/09/03

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS  

INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO  
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: Normas para credenciamento de instituições e autorização de cursos a distância do ensino 
fundamental para jovens e adultos, ensino médio e educação profi ssional de nível técnico 
no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

RELATOR: TEOFILO BACHA FILHO

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais 
e considerando o disposto no artigo 80 da Lei n.º. 9394/96 e o artigo 12 do Decreto Federal n.º 
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2494/98, com a redação alterada pelo Decreto Federal n.º 2561/98, e considerando ainda a Indicação 
n.° 05/03, que a esta se incorpora,

DELIBERA:

TÍTULO I
DA CONCEITUAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

Art. 1º - Educação a distância (EaD) é uma modalidade de ensino, caracterizada pela interação si-
multânea ou diferida entre os atores do processo educativo, com a mediação de recursos 
didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, 
utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados por diferentes meios de comunicação, 
aplicável a todos os níveis e modalidades do ensino.

§ 1°  A educação a distância amplia a dimensão espácio-temporal da escola, democratiza o acesso à 
educação e possibilita a auto-aprendizagem, sendo caracterizada pela separação física entre pro-
fessor e aluno, pela seleção de multimeios e pela confecção criteriosa dos materiais didáticos 
apropriados.

§ 2° Esta modalidade tem por objetivo complementar, reforçar ou substituir a educação presencial, 
atendendo as necessidades e ritmos pessoais e contribuindo para ampliar a cobertura e as oportu-
nidades de aprendizagem. 

Art. 2º - Os cursos ministrados sob a forma de educação a distância serão organizados em regime es-
pecial, com fl exibilidade de requisitos para admissão, de horário, duração e avaliação, sem 
prejuízo dos objetivos e diretrizes fi xadas em nível nacional.

Parágrafo único - Pelas suas características, a educação a distância exige uma organização e desenvol-
vimento peculiares, em que a relação dialógica, a participação, o  compromisso e a 
prática da construção pedagógica devem ser constitutivos.

Art. 3º - São características fundamentais a se observar em todo programa ou curso de educação a 
distância:
 I  - Flexibilidade de organização, de modo a permitir condições de tempo, espaço e interati-

vidade condizentes com a situação dos alunos;
 II  -  organização sistemática dos recursos metodológicos e técnicos utilizados na mediação do 

processo de ensino e aprendizagem;
 III - interatividade, sob diferentes formas, entre os agentes dos processos de aprendizagem e 

de ensino, de modo a superar a distância entre ambos;
 IV  - apoio por meio do sistema de tutoria, que pode se estruturar de forma presencial, a 

distância ou combinada, com vistas ao acompanhamento do processo de ensino e apren-
dizagem;

 V  - sistema de avaliação da aprendizagem e do ensino.

Parágrafo único - O tutor é o orientador do processo de aprendizagem do aluno, sendo sua função a 
de garantir a articulação entre as informações e os conhecimentos veiculados pelos 
diferentes meios e a consecução dos objetivos propostos para o curso ou programa.

Art. 4º - O Sistema Estadual de Ensino, ao se  valer dos recursos da educação a distância, fá-lo-á com as 
seguintes funções, tomadas de forma isolada ou combinada:
 I  - de educação continuada, para a oferta de programas educacionais de ampla cobertura;
 II  - de educação complementar, com a fi nalidade de melhorar a qualidade do ensino presen-

cial;
III - de educação supletiva,  possibilitando e ampliando o acesso à educação, nos seus diferen-

tes níveis, aos que, por razões diversas, não acederam à escolarização regular.

Art. 5º - O credenciamento de instituições e a autorização de funcionamento de cursos a distância para 
o ensino médio, educação de jovens e adultos e educação profi ssional de nível técnico, no 
Sistema Estadual de  Ensino do Paraná, regulam-se por esta Deliberação e terão sua solicitação 
analisada pela SEED.

TÍTULO II
DO CREDENCIAMENTO

Art. 6° - Entende-se por credenciamento o ato administrativo que habilita a instituição de ensino a atuar 
na modalidade de educação a distância, respaldado na análise dos requisitos relativos à sua:
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a) regularidade jurídica e fi scal, 

b) capacidade econômica e fi nanceira, 

c) qualifi cação técnica e pedagógica. 

Art. 7º - A instituição interessada em obter o credenciamento para oferta de educação a distância, nos 
termos do artigo anterior, deverá acompanhar sua solicitação de :
 I   - constituição jurídica da instituição e qualifi cação dos dirigentes;
 II  - histórico com localização da sede, demonstrativo da capacidade fi nanceira e administrati-

va, situação fi scal e parafi scal;
 III  - comprovação de qualifi cação acadêmica  e experiência profi ssional da equipe multidisci-

plinar docente e dos especialistas nos diversos suportes de informação e meios de comu-
nicação de que se pretende valer, compatível com o nível em que a instituição pretende 
atuar; 

 IV  - infra-estrutura adequada aos recursos didáticos, suporte de informação e meios de co-
municação que pretende adotar, comprovando possuir, quando for o caso, concessão ou 
permissão ofi cial;

 V  - experiência anterior em educação, a distância ou presencial, se houver;
 VI  - síntese da proposta pedagógica; 
VII - convênios e parcerias, se houver.

Art. 8º -  O ato de credenciamento será precedido de análise realizada por Comissão formada por três 
docentes, sendo, ao menos um com especialização ou comprovada experiência em educação 
a distância, e que elaborará relatório com parecer favorável ou desfavorável ao pleito. 

Parágrafo Único -  Indeferida a solicitação de credenciamento, a instituição interessada só poderá 
apresentar nova solicitação após decorrido o prazo de um  1 (um) ano a partir do 
indeferimento.

Art. 9º -  Sendo favorável o parecer da Comissão, o ato de credenciamento será expedido pelo Secretá-
rio de Estado da Educação.

Art. 10 - A solicitação de credenciamento da instituição poderá ser instruída juntamente com a de 
autorização de cursos, quando serão, neste caso, analisadas simultaneamente.

Art. 11 - O credenciamento da instituição será conferido por período de 5 (cinco) anos, devendo ser 
renovado após parecer favorável em avaliação de qualidade feita pelo Poder Público.

Parágrafo Único -  A avaliação de que trata o caput obedecerá a procedimentos, critérios e indicadores 
de qualidade defi nidos pela SEED em norma própria.

TÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CURSOS

Art. 12 -  Autorização é o ato administrativo que permite à instituição credenciada desenvolver curso 
ou programa de educação a distância.

§ 1°  O início de funcionamento de cursos na modalidade a distância somente poderá ocorrer após a 
devida autorização, nos termos desta Deliberação, ressalvado o disposto no art. 17, § 5°.

§ 2°  No caso de infringência ao disposto no parágrafo anterior, a instituição não poderá certifi car ou 
diplomar os alunos matriculados antes da autorização, devendo isto ser feito por instituição de 
ensino presencial, reconhecida, arcando a instituição irregular com os custos derivados dessa 
prestação de serviço.

§ 3°  O disposto no parágrafo 2° não dispensará a instituição irregular de pagamento de multa, cuja 
amplitude deve variar em função do número de alunos irregularmente matriculados, a ser estabe-
lecida na forma da lei.

Art. 13 -  As instituições credenciadas para ensino a distância poderão encaminhar à SEED solicitação 
de autorização para oferta de programas ou cursos, no âmbito do que dispõe o artigo 5º. desta 
deliberação, contendo:
 I -  estatuto ou regimento da instituição;
 II  - defi nição do modelo de gestão, composição do quadro técnico-administrativo e de espe-

cialistas;
III  - experiência anterior em educação, contendo o elenco dos cursos autorizados e reconhe-

cidos, quando for o caso;
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 IV  - proposta pedagógica do curso que pretende ofertar, com descrição clara dos seguin-
tes dados:

a) natureza, etapa e/ou modalidade;

b) objetivos;

c) clientela à qual se destina, especifi cando requisitos do perfi l do aluno;

d) sistema de orientação pedagógica nas fases presencial e a distância, forma de 
acompanhamento dos alunos;

e) sistema de avaliação institucional e da aprendizagem;

f)  descrição preliminar (sob forma de protótipos) dos recursos e materiais didáti-
cos a serem utilizados;

g) matriz curricular e ementário;

h) possibilidade de acesso a bibliotecas virtuais;

i)  quando for o caso: acervo bibliográfi co, laboratório e ofi cinas;

j)  carga horária para  a integralização do curso, com descrição das fases a distancia 
e presencial; 

k) demais atividades previstas;

 V  - descrição da infra-estrutura em função do projeto a ser desenvolvido, com destaque 
para o atendimento aos alunos;

 VI  - serviços de apoio ao trabalho docente, à investigação e à pesquisa, o que inclui:

a) forma de elaboração e produção do material exigido no processo;

b) elaboração e produção dos subsídios audiovisuais;

c) publicação e distribuição do material instrucional e didático;

d) equipamentos e meios utilizados, tais como aparelho de TV, videocassete, au-
diocassete, equipamentos para teleconferência e videoconferência, linhas tele-
fônicas, etc.;

 VII  - política de suporte aos tutores, com defi nição da relação numérica entre tutores e 
alunos e condições de acesso dos alunos aos tutores;

VIII - identifi cação dos docentes, especialistas e técnicos envolvidos no projeto, indican-
do os responsáveis pelas disciplinas e pelo curso ou programa em geral;

 IX  - descrição dos processos seletivos de ingresso e de avaliação do rendimento escolar 
do aluno e critérios de aprovação;

 X  - descrição das parcerias, quando houver.

§ 1°  Os dados referidos  no caput deste artigo serão integralmente considerados nos futuros processos 
de autorização, de avaliação do curso e de recredenciamento da instituição, evitando-se duplica-
ção documental.

§ 2°  A análise dos dados far-se-á em função da proposta pedagógica do curso ou programa pretendido.

Art. 14 -  O pedido de autorização de curso ou programa será analisado por Comissão constituída por 
três docentes, dos quais um deverá possuir especialização ou comprovada experiência em edu-
cação a distância e outro, na área de conhecimento relativa ao curso ou programa pleiteado. 

§ 1º  A Comissão  poderá solicitar informações das autoridades educacionais locais ou regionais, a fi m 
de instruir seu relatório.

§ 2º  Verifi cada insufi ciência ou ausência no  atendimento a alguma das exigências colocadas no artigo 
13, a Comissão poderá, através de diligência, estabelecer prazo para seu cumprimento, antes de 
elaborar o parecer conclusivo.

Art. 15 -  Sendo favorável à concessão de autorização, o parecer será encaminhado ao Secretário de 
Estado da Educação, para a expedição do ato competente, após ouvido o Conselho Estadual 
de Educação. 

Parágrafo Único - Em caso de parecer desfavorável, a instituição somente poderá apresentar novo 
pedido após o prazo mínimo de 1 (um) ano, observado o disposto no art. 37 da 
presente deliberação.
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Art. 16 -  A autorização de curso ou programa é limitada a 3 (três) anos, podendo ser renovada após 
avaliação de qualidade, que incidirá sobre :
 I  -  auto-avaliação;
 II  -  projeto pedagógico;
 III  -  formas de organização institucional e de funcionamento;
 IV  -  recursos humanos de suporte pedagógico e administrativo;
 V  -  qualidade dos recursos didáticos e tecnológicos disponíveis;
 VI  -  planejamento coletivo do trabalho e sua relação com as metodologias adotadas;
 VII  -  relação numérica entre alunos e tutores (ou professores orientadores).

Art. 17 -  Após protocolado processo de credenciamento ou autorização, no âmbito da educação a 
distância, a SEED disporá de prazo peremptório de 30 (trinta) dias para a constituição de 
Comissão a que se referem os artigos 8° e 14.

§ 1°  A Comissão verifi cará in loco as condições da instituição interessada, podendo solicitar informa-
ções e documentos adicionais necessários para a análise do projeto.

§ 2°  A Comissão disporá de prazo peremptório de 60 (sessenta) dias, após sua constituição, para apre-
sentar parecer.

§ 3°  A diligência solicitada pela Comissão interromperá o prazo do parágrafo precedente até seu re-
torno da instituição à SEED.

§ 4°  No caso de autorização de curso ou programa, apresentado o parecer da Comissão, o processo 
deverá ser remetido ao CEE para parecer, o que deverá ser feito em prazo não superior a 45 (qua-
renta e cinco) dias;

§ 5°  Sendo o parecer favorável ao pleito, a Administração deverá, em prazo nunca superior a 30 (trin-
ta) dias, exarar o ato competente.

§ 6°  A desobediência aos prazos impostos à Administração possibilita que a instituição dê início às suas 
atividades, sem com isto incorrer em quaisquer irregularidades.

§ 7°  As despesas com viagens, estada e pro labore da Comissão correrão à conta da instituição reque-
rente, conforme disporá norma própria da SEED.

§ 8°  Não poderá integrar a Comissão referida no caput membro diretivo da entidade mantenedora ou 
membro do corpo docente, técnico ou administrativo da instituição de ensino.

Art. 18 -  A instituição de ensino credenciada por outra unidade federativa, que ofereça cursos na mo-
dalidade a distância, poderá atuar no âmbito do Sistema Estadual desde que comunique o 
fato a este Conselho e se submeta ao seu acompanhamento e fi scalização.

TÍTULO IV
DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO E DA AUTORIZAÇÃO

DE CURSO OU PROGRAMA

Art. 19 -  Os pedidos de renovação de credenciamento de instituição e de autorização de curso serão 
formalizados pelas respectivas entidades mantenedoras, atendendo aos seguintes requisitos 
de habilitação:
 I  -  cópia dos atos que atestem sua existência e capacidade jurídica de atuação, na forma da 

legislação vigente;
 II  -  prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
 III  -  prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
 IV  -  identifi cação dos integrantes do corpo dirigente com os atos jurídicos pertinentes;
 V  -  regimento da instituição;
 VI  -  projeto pedagógico, com avaliação qualitativa e propostas de alteração (no caso de 

curso).

Art. 20 -  O pedido de renovação de credenciamento e de autorização de curso será analisado por 
Comissão de Verifi cação constituída nos mesmos moldes estabelecidos, respectivamente, nos 
artigos 8° e 14 desta deliberação. 

Art. 21 - Os trabalhos da Comissão de Verifi cação incidirão sobre:
  I  -  relatório da auto-avaliação;
  II  -  quantidade e qualidade dos recursos materiais, humanos e tecnológicos disponíveis;
  III  -  formas de organização institucional, administrativa e pedagógica;

IV  -  qualidade dos recursos didáticos e metodológicos disponíveis, especialmente: material 
escrito e recursos postos à disposição dos alunos;

 V  -  projeto pedagógico do curso, avaliação com base nos resultados alcançados e análise das 
propostas de alteração;
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 VI  - formas de planejamento coletivo do trabalho discente e sua relação com as metodologias 
adotadas;

VII - organização do processo de tutoria; relação numérica aluno - tutor; qualifi cação acadê-
mica, capacitação e aperfeiçoamento dos tutores.

Parágrafo único - A Comissão de Verifi cação poderá solicitar outras informações relevantes para a 
instrução de seu relatório.

Art. 22 -  A Comissão de Verifi cação deverá elaborar relatório que, assinado por todos, será parte inte-
grante do processo de renovação do credenciamento ou da autorização do curso.

Art. 23 -  Sendo favorável o relatório, o ato de renovação de credenciamento da instituição ou de auto-
rização do curso será, após ouvido o CEE, expedido pelo Secretário de Estado de Educação.

§ 1°  A renovação, nos dois casos acima, obedecerá os mesmos prazos de, respectivamente, 5 (cinco) e 
3 (três) anos.

§ 2°  Após a publicação do ato competente, quaisquer atos eventualmente praticados entre o término 
do ato anterior e o atual fi cam automaticamente convalidados. 

 
Art. 24 -  Caberá à instituição requerente responsabilizar-se pelos custos de deslocamento, hospeda-

gem e remuneração dos trabalhos da Comissão de Verifi cação.

TÍTULO V
DA VIDA ESCOLAR: MATRÍCULA, TRANSFERÊNCIAS, AVALIAÇÃO E  CERTIFICAÇÃO

Art. 25 - A matrícula nos cursos a distância será feita independentemente de escolarização anterior, 
mediante avaliação que defi na o grau, desenvolvimento e a experiência do candidato,  e que 
permita sua inscrição na etapa adequada.

§ 1°  Nos cursos de educação de jovens e adultos correspondentes ao ensino fundamental e médio só 
poderão matricular-se alunos com idade igual ou superior a 17 (dezessete) anos completos.

§ 2°  A classifi cação tem caráter pedagógico e diagnóstico, devendo ser realizada e documentada por 
equipe pedagógica responsável.

Art. 26 -  Os cursos na modalidade a distância poderão aceitar transferência de alunos egressos de 
cursos presenciais, aproveitando-lhes os créditos e avaliação obtidos, bem como seus certifi ca-
dos, desde que compatíveis com o curso a que se propõe, obedecidas as normas próprias do 
sistema.

Art. 27 - A avaliação do rendimento escolar do aluno para fi ns de promoção, certifi cação ou diplo-
mação, em curso a distância, far-se-á sempre por meio de exames presenciais, sob a respon-
sabilidade da instituição credenciada, atendendo aos critérios e procedimentos defi nidos no 
projeto aprovado pelo ato de autorização. 

Parágrafo Único - No processo de avaliação, levar-se-á em conta as competências descritas nas diretri-
zes curriculares nacionais e os conteúdos e habilidades propostos para o curso.

Art. 28 - Os certifi cados e diplomas de cursos a distância autorizados nos termos desta norma terão 
validade nacional. 

Parágrafo Único - Os certifi cados e diplomas de curso a distância emitidos por instituições estrangei-
ras, para que gerem efeitos legais, deverão ser revalidados de acordo com as dispo-
sições legais pertinentes.

Art. 29 - À instituição credenciada para ministrar curso a distância caberá  a guarda dos documentos 
escolares de todos os alunos matriculados, em conformidade com as normas vigentes,  man-
tendo-os permanentemente à disposição dos órgãos competentes.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 30 - As instituições de educação a distância deverão fazer constar, em todos os seus documentos 
institucionais, anúncios e matérias de divulgação nos veículos de comunicação de massa, a 
referência aos atos de credenciamento e autorização, e respectivas datas de validade, de seus 
cursos e programas.
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Parágrafo único -  A falta de informação adequada e sufi ciente a respeito das condições de avaliação 
e de certifi cação ou diplomação, uma vez comprovada, acarretará a imediata perda 
da autorização do curso ou programa, sem prejuízo das demais sanções administra-
tivas, civis e penais.

Art. 31 - A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de irregularidade de qualquer 
ordem serão objeto de diligência, sindicância e, se for o caso, de processo administrativo que 
vise a sua apuração.

§ 1°  A sindicância deverá ser realizada pela SEED, de motu próprio ou por solicitação do CEE, à vista 
de denúncia qualifi cada ou fato notório.

§ 2°  A diligência, sindicância ou processo administrativo deverá, em todas as suas fases, preservar o 
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

§ 3°  A comprovação da irregularidade acarretará a imediata sustação da tramitação de todos os pleitos 
de interesse da instituição, podendo ainda acarretar o cancelamento da autorização e o descre-
denciamento da instituição.

Art. 32 -  No caso de parecer desfavorável ao pedido de credenciamento ou de autorização de curso, 
ou à sua renovação, a Administração fi ca vinculada ao princípio da motivação, que exige a 
demonstração clara dos pressupostos de fato e de direito que determinem a decisão, sob pena 
de nulidade.

Art. 33 -  Para fi ns de supervisão, cada curso autorizado, de conformidade com a sede especifi cada no 
esquema operacional, fi cará vinculado ao órgão próprio da SEED.

Art. 34 -  O ensino fundamental far-se-á sempre de forma presencial, cabendo à educação a distância 
apenas função  complementar, salvo em situações emergenciais.

Parágrafo Único - Consideram-se situações emergenciais, para os efeitos do caput deste artigo:

a) inexistência de rede escolar no lugar de residência do aluno;

b) fi xação de residência temporária do aluno para acompanhar seus pais ou respon-
sáveis no desempenho de atividades profi ssionais ou acadêmicas;

c) ocorrência de imprevistos que impeçam, por tempo razoável, o funcionamento 
normal da escola local;

d) existência de problemas de saúde ou necessidade especial que difi culte o acesso 
de seu portador à escola convencional;

e) impedimento decorrente de gestação;

f) outras situações a critério deste Conselho.

Art. 35 - A SEED divulgará, semestralmente, através de publicação no Diário Ofi cial do Estado ou por 
meios eletrônicos, a relação atualizada das instituições credenciadas para ministrar ensino a 
distância, e seus cursos e programas, com os respectivos prazos de validade .

Parágrafo único -  Deverá a SEED encaminhar, à Secretaria de Educação a Distância do Ministério 
da Educação (SEED/MEC), comunicação das instituições credenciadas, cursos e 
programas autorizados, e súmula dos respectivos atos ofi ciais, para fi ns de cadastro 
e informação aos demais sistemas de ensino.

Art. 36 -  O Conselho Estadual de Educação do Paraná buscará formas de cooperação e articulação 
entre os sistemas  de ensino,  visando a compatibilização das ações no âmbito da educação a 
distância.

Art. 37 -  Das decisões das Comissões referidas nos artigos 8°, 14 e 22, quando desfavoráveis, caberá 
recurso ao Conselho Estadual de Educação, antes da formalização da medida conclusiva.

Art. 38 -  Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Deliberações CEE 
n.° 2/01 e 5/02 e demais disposições em contrário.

Sala Pe. José de Anchieta em, 24 de setembro de 2003.
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DELIBERAÇÃO N.º 05/02, APROVADA EM 04/09/02

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO

ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:  Dispõe  sobre  o  funcionamento  de  cursos  de  educação  a  distância  de Educação de 
Jovens e Adultos no Estado do Paraná

RELATOR: TEOFILO BACHA FILHO

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o que consta da Indicação n.º 04/02, da Câmara de Legis-
lação e Normas,

DELIBERA:

Art. 1° -  Os alunos matriculados, a partir de 1° de setembro de 2001, em cursos de ensino fundamental 
e médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a distância, autorizados com fun-
damento nas Deliberações CEE n.° 11/99 e 2/01, somente poderão receber seu certifi cado de 
conclusão após comprovarem aprovação em exame presencial organizado pela Secretaria de 
Estado da Educação, na forma do que prescrevem os artigos 4° e 5° da Deliberação CEE n.° 
2/01.

§ 1°  Ficam mantidas todas as demais exigências constantes da proposta pedagógica da instituição au-
torizada a ministrar o curso.

§ 2°  O cumprimento dessas exigências e a regularidade dos atos escolares continuam sob a supervisão 
e fi scalização dos órgãos próprios da Secretaria de Estado da Educação.

§ 3°  A expedição do certifi cado de conclusão continuará sendo da instituição autorizada a ministrar o 
curso, a quem compete zelar pela autenticidade e arquivamento dos documentos que comprovem 
a aprovação no exame presencial exigido no caput deste artigo.

§ 4°  A Língua Estrangeira Moderna poderá ser componente do exame, não se exigindo, contudo, 
nota ou conceito mínimo para aprovação.

Art. 2° - As próprias instituições credenciadas de EJA/EaD inscreverão seus alunos nos exames de que 
trata esta Deliberação, mantendo os registros de inscrição e de desempenho de seus alunos.

Parágrafo único -  Tratando-se de exames com vistas à certifi cação em estabelecimento credenciado, 
fora do âmbito do previsto no parágrafo 1° do art. 37 da Lei n.° 9394/96, os custos 
serão arcados pelas próprias instituições credenciadas.

Art. 3° - Considera-se, desde já, válido o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ou 
de outro que vier a ser organizado sob a responsabilidade do MEC, para os fi ns indicados na 
presente Deliberação.

§ 1°  Considerar-se-á aprovado o aluno que obtiver desempenho igual ou superior a 50% em cada uma 
das partes (redação e parte objetiva).

§ 2°  A ata de resultados de exames supletivos ou equivalente servirá como documento para fi ns de 
comprovação do exame previsto no artigo 1° desta Deliberação.

Art. 4° -  A instituição que comprovar aprovação igual ou superior a 60% de seus alunos, ao longo de 
dois (2) anos consecutivos, a partir da data de sua autorização de funcionamento, poderá, 
então, requerer, ao Conselho Estadual de Educação, a autorização para realizar o exame pre-
sencial em seus próprios alunos.

Parágrafo único -  Caberá ao CEE, após análise dos dados expostos e cumpridas eventuais diligências, 
decidir acolher, ou não, o pedido da instituição e, em caso de negativa, estabelecer 
o prazo mínimo para ingresso com novo pedido.

Art. 5° - Caberá à SEED exarar  orientações acerca do disposto nesta Deliberação.
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Art. 6° - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Sala Pe. José de Anchieta, em 04 de setembro de 2002.

DELIBERAÇÃO N.º 002/01, APROVADO EM 06/04/01

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

INTERESSADO :  SISTEMA ESTADUAL  DE ENSINO

ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: Estabelece Normas para credenciamento de instituições e  autorização de cursos a distân-
cia de ensino fundamental para jovens e adultos, ensino médio e educação profi ssional de 
nível técnico no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

RELATOR : TEOFILO BACHA FILHO

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no artigo 80 da Lei n.º. 9394/96 e o artigo 12 do Decreto Federal n.º 2494/98, 
com a redação alterada pelo Decreto Federal n.º 2561/98,  a Portaria MEC n.º 301, de 1º de abril  de 
1998 e considerando ainda a Indicação n.º 001/01 da Câmara de Legislação e Normas,
 
DELIBERA:

TÍTULO - I
DA CONCEITUAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES 

Art. 1º -  Educação a distância - EAD é uma modalidade de ensino que amplia a dimensão espaço-tem-
poral da escola, democratiza o acesso à educação e possibilita a auto-aprendizagem, com a 
mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes 
suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados por diferentes 
meios de comunicação.

Parágrafo único - Os cursos e programas de ensino a distância são caracterizados pela distância entre 
professor e aluno, pela participação de tutores, pela seleção de multimeios e pela 
confecção criteriosa dos materiais didáticos apropriados.

Art. 2º - Os cursos ministrados sob a forma de educação a distância serão organizados em regime 
especial, com fl exibilidade de requisitos para admissão de horário, duração e avaliação, sem 
prejuízo dos objetivos e diretrizes fi xadas em nível nacional.

Parágrafo único -  Pelas suas características, a educação a distância exige uma organização e desenvol-
vimento peculiares, em que a relação dialógica, a participação, o compromisso e a 
prática da construção pedagógica devem ser constitutivos.

Art. 3º - São características fundamentais a se observar em todo programa ou curso de educação a 
distância:
 I  - Flexibilidade de organização, de modo a permitir condições de tempo, espaço e interati-

vidade condizentes com a situação dos alunos;
 II  - organização sistemática dos recursos metodológicos e técnicos utilizados na mediação do 

processo de ensino e aprendizagem;
 III  - interatividade, sob diferentes formas, entre os agentes dos processos de aprendizagem e 

de ensino, de modo a superar a distância entre ambos;
 IV  - apoio por meio do sistema de tutoria, que pode se estruturar de forma presencial, a 

distância ou combinada, com vistas ao acompanhamento do processo de ensino e apren-
dizagem;

 V  - sistema de avaliação da aprendizagem e do ensino.

Art. 4º - O Sistema Estadual de Ensino, ao se  valer dos recursos da educação a distância, fa-lo-á com as 
seguintes funções, tomadas de forma isolada ou combinada:
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 I  - de educação continuada, para a oferta de programas educacionais de ampla cobertura, em 
condições adequadas à demanda por expansão crescente;

 II  - de educação complementar, com a fi nalidade de melhorar a qualidade do ensino presen-
cial;

 III  - de educação supletiva,  possibilitando e ampliando o acesso à educação, nos seus diferen-
tes níveis, aos que, por razões diversas, não acederam à escolarização regular.

Art. 5º - O credenciamento de instituições e a autorização de funcionamento de cursos a distância para 
o ensino médio, educação de jovens e adultos e educação profi ssional de nível técnico, no 
Sistema Estadual de  Ensino do Paraná, regulam-se por esta Deliberação.

TÍTULO - II
DO CREDENCIAMENTO

Art. 6º - A instituição educacional interessada em obter o credenciamento para oferta de educação a 
distância, nos termos do artigo anterior, deverá acompanhar sua solicitação de :
 I  - constituição jurídica da instituição e qualifi cação dos dirigentes;
 II  - histórico com localização da sede, demonstrativo da capacidade fi nanceira e administrati-

va, situação fi scal e parafi scal;
 III  - comprovação de qualifi cação acadêmica  e experiência profi ssional da equipe multidisci-

plinar docente e dos especialistas nos diversos suportes de informação e meios de comu-
nicação de que pretende valer-se, compatível com o nível em que a instituição pretende 
atuar;  

 IV  - infra-estrutura adequada aos recursos didáticos, suporte de informação e meios de co-
municação que pretende adotar, comprovando possuir, quando for o caso, concessão ou 
permissão ofi cial;

 V  - experiência anterior em educação, a distância ou presencial, se houver;
 VI  - síntese da proposta pedagógica; 
VII  - convênios e parcerias, se houver.

Art. 7º - O ato de credenciamento será precedido de análise realizada por Comissão formada por um 
Conselheiro relator e 2 (dois) peritos indicados pelo relator, que elaborará relatório a ser 
submetido à aprovação nos termos regimentais. 

Parágrafo Único - Indeferida  a solicitação de credenciamento, a instituição interessada só poderá 
apresentar nova solicitação após decorrido o prazo de um 1 (um) ano a partir do 
indeferimento.

Art. 8º - O ato de credenciamento será expedido pelo Presidente do Conselho Estadual de Educação, 
após decisão favorável do Conselho Pleno, sendo encaminhado para publicação no Diário 
Ofi cial do Estado.

Art. 9º - A solicitação de credenciamento da instituição poderá ser instruída juntamente com a de au-
torização de cursos,  sendo então analisadas simultaneamente.

Art. 10 - O credenciamento da instituição será limitado a 5 (cinco) anos, podendo ser renovado após 
novo Parecer do CEE, precedido de avaliação de qualidade.

Parágrafo Único -  A avaliação de que trata o caput obedecerá a procedimentos, critérios e indicadores 
de qualidade defi nidos pelo Conselho Estadual de Educação e norma própria.

TÍTULO – III
DA AUTORIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CURSOS

Art. 11 - O início de funcionamento de cursos na modalidade a distância somente poderá ocorrer após 
a devida autorização, nos termos desta Deliberação. 

Art. 12 - As instituições credenciadas para ensino a distância poderão encaminhar ao Conselho Estadu-
al de Educação solicitação de autorização para oferta de programas ou cursos, no âmbito do 
que dispõe o artigo 5º. desta Deliberação, contendo:
 I  - estatuto ou regimento da instituição;
 II  - defi nição do modelo de gestão, composição do quadro técnico-administrativo e de espe-

cialistas;
III - experiência anterior em educação, contendo o elenco dos cursos autorizados e reconhe-

cidos, quando for o caso;
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IV - proposta pedagógica do curso que pretende ofertar, com descrição clara dos seguintes 
dados:

a) natureza, etapa e/ou modalidade;

b) objetivos;

c) clientela à qual se destina, especifi cando requisitos do perfi l do aluno;

d) sistema de orientação pedagógica, fase presencial e a distância, e forma de acompa-
nhamento dos alunos;

e) sistema de avaliação;

f) descrição preliminar (sob forma de protótipos) dos recursos e materiais didáticos a 
serem utilizados;

g) acervo bibliográfi co, laboratório e ofi cinas, quando for o caso;

h) matriz curricular e ementário;

i) carga horária para  a integralização do curso, com descrição das fases a distancia e pre-
sencial, e demais atividades previstas;

V - descrição da infra-estrutura em função do projeto a ser desenvolvido, com destaque 
para o atendimento aos alunos;

VI - serviços de apoio ao trabalho docente, à investigação e à pesquisa, o que inclui:
a) forma de elaboração e produção do material exigido no processo;
b) elaboração e produção dos meios audiovisuais;
c) publicação e distribuição do material instrucional e didático;
d)equipamentos e meios utilizados, tais como aparelho de TV, videocassete, audio-

cassete, equipamentos para teleconferência e videoconferência, linhas telefônicas, 
etc.;

 VII  - política de suporte aos tutores, com defi nição da relação numérica entre tutores e 
alunos e condições de acesso dos alunos aos tutores;

 VIII  - identifi cação dos docentes, especialistas e técnicos envolvidos no projeto, especifi -
cando os responsáveis pelas disciplinas e pelo curso ou programa em geral;

 IX  - descrição dos processos seletivos de ingresso e de avaliação do rendimento escolar 
do aluno e critérios de aprovação;

 X  - descrição das parcerias, quando houver.

Parágrafo Único - Os dados referidos  no caput deste artigo serão integralmente considerados nos 
futuros processos de autorização, de avaliação do curso e de recredenciamento da 
instituição. 

Art. 13 -  O pedido de autorização de curso ou programa será analisado por Comissão constituída nos 
mesmos termos do artigo 7.º.

§ 1º  O Conselheiro relator  poderá solicitar informações das autoridades educacionais locais ou regio-
nais, a fi m de instruir seu relatório.

§ 2º  Verifi cada insufi ciência ou ausência no  atendimento a alguma das exigências colocadas no artigo 
12, o Conselheiro relator poderá, através de diligência, estabelecer prazo para seu cumprimento 
antes de submeter seu parecer à Câmara.

§ 3º  O parecer do relator será submetido à Câmara  competente, seguindo os trâmites regimentais.

Art. 14 - Sendo favorável à concessão de autorização, o parecer será encaminhado à Secretaria de Esta-
do de Educação, para o ato competente. 

Parágrafo Único - Em caso de Parecer desfavorável, a instituição somente poderá apresentar novo 
pedido após o prazo mínimo de 1 (um) ano.

Art. 15. A autorização dos cursos e programas é limitada  a 3 (três) anos, podendo ser renovada após 
avaliação de qualidade, que incidirá sobre:
 I  - projeto pedagógico;
 II  - formas de organização institucional e de funcionamento;
 III  - recursos humanos de suporte pedagógico e administrativo;
 IV  - qualidade dos recursos didáticos e tecnológicos disponíveis;
 V  - planejamento coletivo do trabalho e sua relação com as metodologias adotadas;
VI  - relação numérica entre alunos e tutores (ou professores orientadores).
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Art. 16 - A instituição de ensino credenciada por Conselho Estadual de  Educação,  que  ofereça  cursos  
na  modalidade  a distância, poderá atuar no âmbito do Sistema Estadual desde que comuni-
que o fato a este Conselho e se submeta ao seu acompanhamento e fi scalização.

Art. 17 - As Comissões mencionadas nos artigos 7º. e 13 verifi carão in loco as condições da instituição 
interessada, podendo solicitar informações e documentos adicionais necessários para a análise 
do projeto.

Parágrafo Único - As despesas com viagens, estada e ajuda de custo da Comissão correrão à conta da 
entidade requerente.

TÍTULO – IV
DA VIDA ESCOLAR: MATRÍCULA, TRANSFERÊNCIAS, AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

Art. 18 - A matrícula nos cursos a distância será feita independentemente de escolarização anterior, 
mediante avaliação que defi na o grau de desenvolvimento e a experiência do candidato,  e 
que permita sua inscrição na etapa adequada.

Parágrafo único - No cursos de educação de jovens e adultos correspondentes ao ensino fundamental 
e médio só poderão matricular-se alunos com idade superior a 17 (dezessete) anos 
completos.

Art. 19 - Os cursos na modalidade a distância poderão aceitar transferência de alunos egressos de cur-
sos presenciais, aproveitando-lhes os créditos e avaliação obtidos, bem como seus certifi cados, 
desde que compatíveis com o curso a que se propõe.

Art. 20 - A avaliação do rendimento escolar do aluno para fi ns de promoção, certifi cação ou diploma-
ção, em curso a distância, far-se-á sempre por meio de exames presenciais, sob a responsa-
bilidade da instituição credenciada, atendendo aos critérios e procedimentos defi nidos no 
projeto aprovado pelo ato de autorização. 

Parágrafo Único - No processo de avaliação, levar-se-á em conta as competências descritas nas diretri-
zes curriculares nacionais e os conteúdos e habilidades propostos para o curso.

Art. 21 - Os certifi cados e diplomas de cursos a distância reconhecidos pelo Conselho Estadual de 
Educação do Paraná terão validade nacional, por força do que dispõe o artigo 5º. do Decreto 
Federal n.º 2494/98. 

Parágrafo Único - Os certifi cados e diplomas de curso a distância emitidos   por   instituições   estran-
geiras,   para   que   gerem  efeitos  legais,  deverão   ser revalidados de acordo com 
as normas  respeitadas as disposições estabelecidas em acordos diplomáticos.

Art. 22 - À instituição credenciada para ministrar curso a distância caberá  a guarda dos documentos 
escolares de todos os alunos matriculados, em conformidade com as normas vigentes,  man-
tendo-os permanentemente à disposição dos órgãos competentes.

TÍTULO -V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 23 - A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de irregularidade de qualquer 
ordem serão objeto de diligência, sindicância e, se for o caso, de processo administrativo que 
vise a sua apuração.

Parágrafo Único - A comprovação da irregularidade acarretará a imediata sustação da tramitação de 
todos os pleitos de interesse da instituição, podendo ainda acarretar o cancelamen-
to da autorização e o descredenciamento da instituição.

Art. 24 - Para fi ns de supervisão, cada curso autorizado, de conformidade com a sede especifi cada no 
esquema operacional, fi cará vinculado ao órgão próprio da SEED.

Art. 25 - O ensino fundamental far-se-á sempre de forma presencial, cabendo à educação a distância 
apenas função complementar, salvo em situações emergenciais.

Parágrafo Único - Consideram-se situações emergenciais:

a) inexistência de rede escolar no lugar de residência do aluno.
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b) fi xação de residência temporária do aluno para acompanhar seus pais ou respon-
sáveis no desempenho de atividades profi ssionais ou acadêmicas;

c) ocorrência de imprevistos que impeçam, por tempo razoável, o funcionamento 
normal da escola local;

d) existência de problemas de saúde ou necessidade especial que difi culte o acesso 
de seu portador à escola convencional;

e) impedimento decorrente de gestação;

f) outras situações a critério deste Conselho.

Art. 26 -  O Conselho Estadual de Educação divulgará, semestralmente, através de publicação no Diá-
rio Ofi cial do Estado, a relação atualizada das instituições credenciadas para ministrar ensino 
a distância.

Art. 27 - O Conselho Estadual de Educação do Paraná buscará formas de cooperação e articulação 
entre os sistemas  de ensino,  visando à compatibilização das ações no âmbito da educação a 
distância.

Art. 28 - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a Deliberação n.º 
11/99 - CEE e demais disposições em contrário.

Sala Pe. José de Anchieta, em  06 de abril de 2001.

DELIBERAÇÃO N.º 011/99, APROVADA EM 04/08/99

COMISSÃO TEMPORÁRIA

INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO

ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:  Normas para credenciamento de instituições e autorização de cursos a distância de ensino 
fundamental para jovens e adultos, ensino médio  e educação profi ssional de nível técnico no Sistema 
Estadual de Ensino do Paraná.

RELATORES:FLÁVIO VENDELINO SCHERER E NAURA NANCI MUNIZ SANTOS
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das suas atribuições 
e considerando o disposto no art. 80 da Lei Federal n.º 9394/96 e o art. 12 do Decreto Federal n.º 
2494/98, com a redação que lhe deu o Decreto Federal n.º 2561/98  e, ainda, o que consta da Indi-
cação n.º 002/99 da Comissão Temporária constituída pela Portaria n.º 012/99, do Presidente deste 
Conselho e ouvidas as Câmaras de Legislação e Normas e Ensino Médio.

DELIBERA:

Art. 1º - O credenciamento de instituições e a autorização de cursos ministrados a distância, de ensino 
fundamental para jovens e adultos, ensino médio  e educação profi ssional de nível técnico no  
Sistema Estadual de Ensino, fi cam sujeitos às normas desta Deliberação.

Art. 2º - Educação a distância é a forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a media-
ção de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes supor-
tes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados através dos diversos 
meios de comunicação.

Art. 3º - Os cursos ministrados a distância serão organizados em regime especial, obedecidos os objeti-
vos e as diretrizes curriculares fi xadas em nível nacional e estadual para a educação de jovens 
e adultos, para o ensino médio e para a educação profi ssional de nível técnico.

Art. 4º - Os momentos ou espaços presenciais deverão ser assegurados nos cursos ministrados a distân-
cia, os quais não podem restringir-se, exclusivamente, aos exames fi nais.

Art. 5º - Os pedidos de credenciamento e autorização de cursos a distância, de acordo com a Deli-
beração n.º 004/99-CEE, serão encaminhados pela mantenedora da instituição interessada 
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ao Presidente do Conselho Estadual de Educação, via Secretaria de Estado da Educação, e 
constarão de duas etapas:
 I - Carta - consulta;
II - Projeto  do curso;

Parágrafo Único - A apresentação do projeto do curso fi cará condicionada à decisão favorável da carta-
consulta.

Art. 6º - A carta-consulta conter:
 I  - histórico da instituição;
 II  - elenco dos cursos já autorizados ou reconhecidos, se for o caso;
 III  - justifi cativa para a implantação do curso;
 IV  - caracterização do curso pretendido;
 V  - descrição da infra-estrutura adequada aos recursos didáticos, suportes de informação e 

meios de comunicação que pretende adotar;
 VI  - declaração de disponibilidade de equipes multidisciplinares - corpo docente e especialis-

tas - nos diferentes meios de informação a serem utilizados;
 VII  - indicação de parcerias necesssárias para o desenvolvimento do projeto, se for o caso;
 VIII  - descrição da capacidade de atendimento aos alunos nos momentos presenciais;
 IX  - experiência anterior em educação;
 X  - descrição clara da política de suporte aos professores-orientadores e do atendimento aos 

alunos, incluindo a relação numérica entre eles, a possibilidade de acesso aos momentos 
presenciais para os alunos residentes na mesma localidade e para os não residentes;

 XI  - cópia dos termos de parceria, quando houver;
 XII  - documento ofi cial da existência jurídica da mantenedora (contrato social ou estatuto);
 XIII  - comprovação da qualidade de representatividade legal (ata constitutiva da direção ou 

instrumento público de mandato);
 XIV  - prova de identidade e fornecimento de dados informativos pessoais (situação civil e 

profi ssional, domicílio), no caso de pessoa física;
 XV  - prova da capacidade de auto-fi nanciamento da entidade mantenedora, ressalvado o pre-

visto n Art. 213 da Constituição Federal;
 XVI  - comprovantes da situação fi scal e parafi scal da mantenedora.

§ 1º Os documentos relacionados  conforme incisos XII, XIII, XIV, XV e XVI   são exigidos para man-
tenedoras de caráter privado e se estendem às empresas parceiras, quando houver.

§ 2º O Parecer favorável à carta-consulta, que terá validade por um ano, contado da sua publicação, 
permitirá a apresentação do projeto do curso.

Art. 7º -  O projeto do curso deverá conter:
I - projeto pedagógico que contemple:

• objetivos, fi nalidade e caracterização da clientela,

• perfi l do aluno, considerando as competências e habilidades previstas para o curso,

• estrutura curricular, ementas e carga horária

• material didático, acervo bibliográfi co e equipamentos a serem utilizados,

• sistema de avaliação do rendimento dos alunos,

• proposta de avaliação do curso;

 II - identifi cação das equipes multidisciplinares - docentes e técnicos - envolvidos no projeto 
e dos docentes responsáveis por disciplina ou área e pelo  curso  em  geral,  incluindo  
qualifi cação  e  experiência profi ssional respectivas;

III - termo de compromisso de contrato e atuação dos componentes das equipes multidispli-
nares;

 IV - indicação de atividades extracurriculares, aulas práticas e estágio supervisionado, quan-
do for o caso.

§ 1º  Se aprovado, o projeto será encaminhado ao Secretário de Estado da Educação para emissão de 
ato expresso de credenciamento da instituição e autorização de funcionamento do curso.

§ 2º  O início de funcionamento do curso somente poderá ocorrer após a autorização.
§ 3º  A inobservância do disposto no parágrafo anterior implicará na suspensão imediata da análise do 

pedido.
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Art. 8º - O credenciamento de instituições e a autorização dos cursos serão limitados ao prazo de 3 
(três) anos, podendo ser renovados após avaliação.

Art. 9º - Os cursos a distância poderão aceitar transferências e aproveitar estudos realizados pelos 
alunos em cursos presenciais, da mesma forma que as certifi cações parciais ou totais obtidas 
em cursos a distância poderão ser aceitas tanto em cursos presenciais como em cursos a dis-
tância.

Parágrafo Único - Os diplomas e certifi cados serão expedidos pela instituição em que o aluno se sub-
meter a última avaliação para conclusão do curso.

Art. 10 - Os certifi cados e diplomas expedidos por instituições credenciadas, serão registrados na for-
ma da lei e terão validade nacional.

Art. 11 - A avaliação do aproveitamento do aluno para fi ns de promoção, certifi cação ou diplomação 
realizar-se-á por meio de exames presenciais, sob responsabilidade da instituição credencia-
da, segundo procedimentos e critérios defi nidos no projeto pedagógico

Parágrafo Único - A avaliação deverá considerar a aquisição das competências descritas nas diretrizes 
curriculares nacionais e estaduais e os conteúdos e habilidades próprios de cada 
curso, especifi cados no projeto de curso autorizado.

Art. 12 - Os candidatos à matrícula deverão comprovar:
I - no curso fundamental para jovens e adultos - idade superior a 14 anos;
II - nos cursos de nível médio - a conclusão do ensino fundamental;

Art. 13 - A avaliação interna do curso deverá ser realizada de forma sistemática, contínua e abrangente.

Art. 14 -  O processo de avaliação para fi ns de renovação de credenciamento de instituições e de pror-
rogação da autorização de cursos obedecerá a procedimentos e critérios estabelecidos por 
este Conselho e aos indicadores de qualidade:
 I  - projeto pedagógico;
 II  - formas de organização institucional e de funcionamento;
 III  - quadro estável de profi ssionais;
 IV  - apoio administrativo ao projeto;
 V  - plano de capacitação e atualização permanente dos professores contratados;
 VI  - planejamento coletivo do trabalho numa perspectiva de experimentação e avaliação 

contínua;
 VII  - adequação do espaço físico e das instalações;
 VIII  - qualidade dos recursos didáticos disponíveis;
 IX  - existência de materiais diversifi cados de leitura e pesquisa;
 X  - proporção  entre alunos e professor-orientador.

Parágrafo Único - A falta de atendimento aos indicadores de qualidade e a ocorrência de irregulari-
dade de qualquer ordem serão objeto de diligência, sindicância e, se for o caso, de 
processo administrativo que vise sua apuração, sustando-se, de imediato, a tramita-
ção de pleitos de interesse da instituição, podendo ainda acarretar-lhe o descreden-
ciamento com cessação compulsória das atividades. 

Art. 15 - Relatório pormenorizado das atividades desenvolvidas em cada curso deverá ser encaminha-
do, anualmente, para apreciação deste Conselho.

Art. 16 - Caberá aos órgãos próprios da SEED, o acompanhamento e a supervisão dos cursos autoriza-
dos na forma desta Deliberação.

Art. 17 - No processo de verifi cação deverá ser avaliada a existência de efetivas condições para o funcio-
namento dos cursos, conforme as disposições da Deliberação n.º 004/99-CEE.

Parágrafo Único - A Comissão Verifi cadora deverá ser composta por especialistas, técnicos do respecti-
vos NRE e membros do Conselho Estadual de Educação. 

Art. 18 - Os pedidos, uma vez protocolados no Conselho, serão distribuídos nas respectivas Câmaras, 
de acordo com o nível ou modalidade do curso proposto.

Art. 19 - O Conselho Estadual de Educação divulgará, anualmente, a relação das instituições creden-
ciadas e os cursos autorizados.
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Art. 20 - O funcionamento de curso a distância, autorizado por outro Sistema de Ensino, que pretenda 
instalar-se no Estado do Paraná, depende de prévia aprovação deste Conselho, nos termos 
desta Deliberação.

Art. 21 - As instituições de ensino que já oferecem cursos de educação a distância no Estado do Paraná, 
(ou com processos em tramitação neste Conselho) deverão ajustar-se aos termos desta Delibe-
ração, dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua publicação.

Art. 22 - Esta Deliberação entrará em vigor na data da sua publicação.

Sala Pe. José de Anchieta, em  04 de agosto de 1999.

7) Legislação do Piauí
RESOLUÇÃO CEE 004/2000

Normatiza o credenciamento de instituições de ensino para a oferta de cursos de educação a distância 
no âmbito do sistema estadual de ensino do Piauí.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe confere o 
Art. 9°, Parágrafos 1° e 3° da Lei n° 5.101, de 23 de novembro de 1999 e a Lei n° 9.394/96, de 20 de 
dezembro de 1996 e considerando:

- o disposto no art. 80 da Lei n° 9394/96, no Decreto n° 2494/98, no Decreto n° 2561/98 e na Portaria 
Ministerial n° 301/98;

- a necessidade de normatizar o processo de credenciamento de instituições escolares para o ofereci-
mento de cursos na forma de Educação a Distância, 

RESOLVE:

Art. 1° - Para ministrar cursos na forma de Educação a Distância, a instituição escolar deve ser previa-
mente credenciada, nos termos da presente Resolução.

§ 1° Só poderá solicitar o credenciamento de que trata o caput, a instituição previamente autorizada 
nos termos da Resolução CEE n° 001/2000.

§ 2° Os cursos que trata o caput podem ser dirigidos à Educação de Jovens e Adultos, ao Ensino Médio 
e a Educação Profi ssional, de nível técnico.

§ 3° Nos termos da legislação vigente, é competência da União credenciar instituições de Educação 
Superior, mesmo as vinculadas a Sistemas Estaduais de Ensino, para oferecer cursos de graduação 
e pós-graduação na forma de Educação a Distância.

Art. 2° - O estabelecimento de ensino que estiver funcionando sem o devido credenciamento, terá o 
prazo 60 (sessenta) dias para a sua regularização junto à Secretaria de Estado da Educação 
do Piauí.

Parágrafo Único - O estabelecimento que não atender ao disposto neste artigo, fi cará sujeito às pena-
lidades abaixo, aplicadas pela Secretaria de Estado da Educação:

a) advertência;

b) suspensão das Atividades;

c) fechamento.

Art. 3° - A solicitação de credenciamento para ministrar curso de Educação a Distância, assinada pelo 
interessado ou por seu representante legal, deverá ser acompanhada da seguinte documen-
tação:
  I - indicação da sede, bem como dos pontos de apoio destinados às etapas necessárias ao 

atendimentos aos alunos, distribuição de material didático e realização de exames;
  II - descrição das instalações físicas, destacando salas para atendimento aos alunos, laborató-

rios, biblioteca atualizada e equipamentos compatíveis com a pedagogia adotada;
III - projeto Pedagógico com o necessário detalhamento sobre:

• os objetivos propostos em termos de competência, capacidades e habilidades a serem 
adquiridas pelos alunos;
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• estrutura curricular, carga horária, ementa e bibliografi a das disciplinas;
• material didático e meios instrucionais a serem utilizados;
• as atividades extra-curriculares e, quando for o caso, as formas de organização de aulas 

práticas e estágio profi ssional;
• sistemática de avaliação, indicando periodicidade, os instrumentos e os critérios de 

aprovação;
• caracterização da clientela e forma de ingresso;
• formas de interação com os alunos não residentes no local da sede da instituição.

IV - comprovação de habilitação legal do corpo docente e técnico-administrativo.

Parágrafo Único - Quando a clientela incluir pessoas residentes em outro Estado da Federação, os 
órgãos próprios do seu Sistema de Ensino receberão, para conhecimento, cópia do 
projeto aprovado.

Art. 4° - A solicitação de credenciamento, devidamente instruída, será submetida à análise de uma 
comissão especial, a qual se manifestará através de relatório e parecer.

Parágrafo Único - A comissão de que trata o caput será integrada por conselheiros e/ou especialistas, 
e será constituída pela Presidência do CEE/PI, ouvido o plenário.

Art. 5° - O parecer da comissão será apreciado pelo plenário do CEE e, se aprovado, encaminhado ao 
Secretário da Educação para homologação e lavratura do ato de credenciamento da institui-
ção e de autorização dos cursos.

Parágrafo Único - A instituição que tiver seu pedido de credenciamento denegado, só poderá apresen-
tar nova solicitação decorrido o prazo  mínimo de 06 (seis) meses.

Art. 6° - O credenciamento terá 05 (cinco) anos de validade e será renovável a critério da SEED-PI, 
após processo de avaliação observado o disposto no Parágrafo Único do Art. 4° e no caput do 
Art. 5° desta Resolução.

§ 1°  As instituições credenciadas poderão ser avaliadas a qualquer tempo, a critério da SEED-PI, com 
base em parecer de comissão especial designada para fazer inspeção “in loco”.

§ 2°  O não atendimento aos padrões de qualidade e a comprovação de irregularidades acarretarão nas 
penalidades previstas no Parágrafo Único do Art. 2° desta Resolução.

Art. 7° - No caso das suspensão das atividades pedagógicas, nessa modalidade de ensino, os alunos 
serão automaticamente transferidos para outro estabelecimento de ensino credenciado, ca-
bendo à escola de origem proceder todos os atos necessários a sua efetivação.

Art. 8° - A matrícula nos cursos de Educação a Distância será feita independentemente da escolari-
zação anterior, mediante avaliação que defi na o grau de desenvolvimento e experiência do 
candidato e permita sua inscrição na etapa adequada.

Art. 9° - A avaliação da aprendizagem do aluno para fi ns de certifi cação ou diplomação realizar-se-á por 
meio de exames presenciais.

Parágrafo Único - Os exames em nível de Ensino Fundamental ou Médio, compreenderão, no mínimo 
a base comum do currículo nacional.

Art. 10 - Os certifi cados e os diplomas de cursos ministrados por instituições credenciadas, registrados 
na forma da Lei, terão validade nacional.

Art. 11 - Os cursos de Educação a Distância ministrados por instituição credenciada poderão aceitar 
transferência e aproveitar estudos de alunos de cursos presenciais, bem como ter suas certifi -
cações totais ou parciais aceitas em cursos presenciais.

Art. 12 - É responsabilidade da instituição credenciada organizar  e manter, em sua sede, os documen-
tos escolares de todos os alunos matriculados e colocá-los à disposição dos órgãos competen-
tes sempre que solicitados.

Art. 13 - Qualquer instituição que exerça parceria no oferecimento de curso de Educação a Distância 
deverá observar o disposto nesta Resolução.

Art. 14 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação.
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Sala das Sessões Plenárias do Conselho Estadual de Educação,  em Teresina, 22 de março de 2000.

Cons.: Iveline de Melo Prado

Presidente do CEE – Piauí

Homologo  a  Resolução  CEE  n°  004/2000,   do Egrégio Conselho Estadual de Educação do Piauí

Luiz  Ubiraci  de  Carvalho

Secretário de Educação

8) Legislação do Rio de Janeiro
DELIBERAÇÃO CEE Nº 275 / 2.002
Fixa normas para credenciamento de instituições e autorização de cursos sob a forma de Educação a 
Distância no Estado o Rio de Janeiro.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e:

Considerando o disposto no artigo 80 da Lei Federal n° 9.394/96 e nos Decretos Federais 2.494 de 10 
de fevereiro de 1998 e 2.562 de 27 de abril de 1998;
Considerando a necessidade de consolidar as normas para credenciamento de instituições educacio-
nais, que desejem oferecer programas de Educação a Distância no território do Estado do Rio de 
Janeiro;

Considerando a relevância em ajustar ao plano nacional, de critérios e normas para autorização de 
cursos oferecidos sob a modalidade de Educação a Distância, por instituições legalmente credenciadas 
para este fi m no Estado do Rio de Janeiro.

CAPÍTULO I
DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES

Art. 1º - Credenciamento é o ato próprio que, após o integral cumprimento do disposto nesta Deli-
beração e legislação pertinente, permite o funcionamento dentro dos limites territoriais do 
Estado do Rio de Janeiro, de instituições que desejem efetivar a oferta de cursos sob a moda-
lidade de Educação a Distância.

Parágrafo único - No processo de credenciamento, as instituições terão tratamento próprio, conforme 
estejam sediadas no Estado do Rio de Janeiro ou em outra Unidade da Federação, 
vistas e respeitadas a norma estadual específi ca e a legislação nacional vigente.

Art. 2º - O credenciamento de instituições educacionais interessadas em oferecer cursos de ensino 
fundamental ou médio, destinados a jovens e adultos e de educação profi ssional em Nível 
Técnico, sob a forma de Educação a Distância, em todo território do Estado do Rio de Janei-
ro, é competência exclusiva do Conselho Estadual de Educação.

Art. 3° - A solicitação de credenciamento de entidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro, será 
instruída por ofício próprio, apresentado em papel timbrado da Instituição, indicando a ra-
zão social, endereço fi scal e eletrônico, CNPJ da Entidade Mantenedora e a Denominação 
Escolar da Instituição, além das qualifi cações de seu dirigente principal e representante legal, 
com as respectivas comprovações, inclusive no que diz respeito aos direitos de Domínio na 
Internet sobre o endereço eletrônico.

Parágrafo único - Ao ofício de solicitação de credenciamento, devem ser anexadas cópias autenticadas 
em Ofício de Notas ou no Protocolo do Conselho Estadual de Educação, em uma 
única via, dos documentos a seguir relacionados, referentes à instituição e seus di-
rigentes:

a) ato constitutivo e alterações contratuais ou atas pertinentes, com registro no ór-
gão próprio, com destaque da cláusula, artigo ou dispositivo que torne explícito 
seu vínculo educacional e o objetivo social específi co de manter cursos de Edu-
cação a Distância;
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b) autorização de funcionamento como instituição de ensino ou projeto específi co 
com esta fi nalidade, se o objetivo exclusivo do credenciamento se ativer à Edu-
cação a Distância; 

c) qualifi cação dos dirigentes, acompanhada das respectivas titulações acadêmicas e 
dos comprovantes de residência, identidade e cartão de inscrição do contribuin-
te – cic, emitido pelo Ministério da Fazenda;

d) cartão de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 
do Ministério da Fazenda, consoante a identifi cação de localização de sua sede;

e) comprovante de capacidade patrimonial, que será aferida pelos três últimos ba-
lanços; 

f) comprovante de idoneidade fi nanceira, que será atestada por três estabelecimen-
tos bancários ou fi nanceiros;

g) comprovantes de regularidade fi scal e para-fi scal, que serão verifi cada pelas cer-
tidões negativas de tributos federais, INSS, FGTS e ISS do município onde tem 
sede;

h) certidões negativas da instituição e dos seus dirigentes, emitidas pelos competen-
tes distribuidores e cartórios de protestos de títulos na Comarca onde a institui-
ção se sedia.

Art. 4° - A solicitação de credenciamento no Estado do Rio de Janeiro, de entidades já credenciadas 
em outras Unidades da Federação, será instruída por ofício próprio, na forma prescrita no 
“caput” do artigo 3.º, acompanhado de cópia do ato próprio da autoridade educacional da 
Unidade da Federação onde se sedia.

Parágrafo único -  Ao ofício de solicitação do credenciamento, devem ser anexadas cópias, autentica-
das no Protocolo do Conselho Estadual de Educação ou em Ofício de Notas, em 
uma única via, dos documentos a seguir relacionados, referentes a instituição e seus 
dirigentes:

a) ato constitutivo e alterações contratuais ou atas pertinentes, com registro no ór-
gão próprio, com destaque da cláusula, artigo ou dispositivo que torne explícito 
seu vínculo educacional e o objetivo social específi co de manter cursos de Edu-
cação a Distância;

b) ato próprio da autoridade educacional da Unidade da Federação onde tem 
sede, fi rmando o credenciamento da instituição, acompanhado da legislação 
pertinente;

c) requerimento próprio, se desejar instalar uma base física no Estado, anexando 
cópia de convênio com instituição de ensino, ou termo de utilização do imóvel 
onde instalará seu núcleo no Estado do Rio de Janeiro.

CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO DE CURSOS

Art. 5º - Autorização é o ato próprio que, após o integral cumprimento do disposto nesta Deliberação 
e legislação pertinente, permite às instituições credenciadas, o funcionamento de cursos auto-
rizados na modalidade de Educação a Distância.

Parágrafo único - No processo de autorização de cursos, conforme as instituições estejam sediadas no 
Estado do Rio de Janeiro ou em outra Unidade da Federação, será respeitado o 
disposto na norma estadual específi ca e na legislação nacional vigente.

Art. 6º - A autorização para funcionamento de cada curso, seja de Ensino Fundamental ou Médio, 
destinado a jovens e adultos ou Educação Profi ssional em Nível Técnico, sob a forma de Edu-
cação a Distância, em todo território do Estado do Rio de Janeiro, é competência exclusiva 
do Conselho Estadual de Educação.

Art. 7° - O pedido de autorização para funcionamento de cursos das entidades sediadas no Estado do 
Rio de Janeiro, será instruída por ofício próprio, na forma prescrita no “caput” do artigo 3.º, 
no que couber, ao qual serão anexadas duas cópias da proposta pedagógica, do projeto edu-
cacional e da documentação referentes a cada curso previsto, a saber:
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a) proposta pedagógica da instituição, incluindo: objetivos, base fi losófi ca e programa de 
desenvolvimento do programa sob a forma de Educação a Distância;

b) projeto educacional, apresentando a estrutura didático-pedagógica específi ca para cada 
curso oferecido, incluindo os objetivos a que se destinam e a justifi cativa para cada um 
deles, a caracterização da clientela visada para a consecução da proposta educacional;

c) matrizes curriculares acompanhadas do planejamento temporal, ementário de cada uma 
das componentes curriculares e competências auferidas para a terminalidade;

d) especifi cação dos requisitos para o ingresso, formas de avaliação de rendimento e promo-
ção de alunos ao longo e ao termo do processo educacional;

e) critérios para Certifi cação, no caso dos cursos de ensino fundamental e médio para Jovens 
e Adultos ou de Diplomação, no caso dos cursos de Nível Técnico;

f) descrição da infra-estrutura disponível às práticas educacionais previstas, sejam elas com 
prevalência tecnológica, bibliográfi ca ou física;

g) justifi cativa dos planos de intervenção educacional que insiram no processo educativo, 
mesmo de forma incidental, conceitos de cidadania, voluntarismo e solidariedade;

h) programa de interação e motivação entre os alunos, sejam ou não residentes no Município 
onde se localiza a instituição, suas bases físicas ou convênios;

Parágrafo Único - As instituições já credenciadas a ministrar cursos de Educação a Distância no Estado 
do Rio de Janeiro, podem apresentar novos projetos ou atualização de seus projetos 
e cursos, bastando o cumprimento integral do disposto no “caput” deste artigo 7º.

Art. 8° - O pedido de autorização para funcionamento no Estado do Rio de Janeiro de cursos já auto-
rizados para de entidades credenciadas em outras Unidades da Federação, será instruído por 
ofício próprio, na forma prescrita no “caput” do artigo 3.º , no que couber, acompanhado de 
cópia do ato próprio da autoridade educacional da Unidade da Federação onde se sedia.

§ 1º Ao pedido, serão anexadas duas cópias autênticas ou certidão de inteiro teor dos documentos 
referentes a cada curso previsto, tal como aprovados no Estado de origem, atendendo cada um 
dos oito requisitos prescritos no “caput” da cláusula 7ª.

§ 2º O item ou itens que não possam ser comprovados por cópia autêntica ou certidão de inteiro teor, 
dada sua inexigibilidade no estado de origem, podem substituídos por documentos especialmen-
te elaborados para atender esta Deliberação, desde que a eles seja apensada a norma específi ca da 
Unidade da Federação onde se sedia a instituição.

CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO

Art. 9° - Toda instituição credenciada, poderá, visando melhor gerenciar suas operações ou atender 
ao completo cumprimento de normas dispostas nesta Deliberação e na legislação pertinente, 
criar bases físicas próprias, que serão denominadas núcleos, fi rmar convênios com instituição 
de ensino, ou indicar pólos, visando a interação física de alunos em regiões geografi camente 
próximas ou aplicação de avaliações, sempre que necessário ou oportuno.

§ 1º A criação de um núcleo pode ser solicitada a este Conselho Estadual de Educação no mesmo 
processo de credenciamento, ou quando a instituição decidir sua implantação, acompanhada da 
justifi cativa, termo de uso do imóvel e cópia do CNPJ específi co daquele local de funcionamento; 
o pleito será deferido por despacho e o endereço apostilado, para que a credenciada tenha o 
mesmo tratamento de qualquer instituição sediada no estado.

§ 2º A celebração de convênio entre a credenciada e outra instituição sediada neste Estado, pode 
ser pleiteada a este Conselho Estadual de Educação no mesmo processo de credenciamento, ou 
quando a instituição decidir pela celebração, acompanhado de justifi cativa e cópia do termo de 
convênio; o pedido será deferido por despacho e o convênio apostilado, para que a conveniada 
tenha mesmo tratamento da credenciada, sendo certo que, à conveniada se estendem os mesmos 
direitos e obrigações dispostos nesta Deliberação, inclusive a apresentação da documentação rela-
cionada no parágrafo único do artigo 3º;

§ 3º A indicação de pólos, com a fi nalidade específi ca de promover a integração e interação física 
de alunos residentes em regiões geografi camente próximas, disponibilização de recursos peda-
gógicos e didáticos ou aplicação de avaliações, pode ser comunicada ao Conselho Estadual de 
Educação no mesmo processo de credenciamento, ou à Inspeção Escolar, quando a instituição 
credenciada decidir pela criação, acompanhada de justifi cativa e especifi cando a natureza fi xa ou 
temporária de cada pólo instituído.
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Art. 10 - Toda instituição, no processo de credenciamento ou de solicitação de autorização para o 
funcionamento de cursos, indicará seu Quadro Técnico e Pedagógico, responsável pelos con-
troles acadêmicos, documentação escolar e atividades educacionais, anexando os termos de 
compromisso de cada profi ssional, e composto, pelo menos, de:

a) Diretor Responsável, por profi ssional legalmente habilitado para o exercício do cargo e 
funções, referentes à direção de estabelecimento de ensino;

b) Diretor Adjunto, também por profi ssional legalmente habilitado para o exercício do cargo 
e funções referentes, à direção de estabelecimento de ensino;

c) Secretário Escolar, por profi ssional legalmente habilitado para o exercício do cargo e fun-
ções atinentes em estabelecimento de ensino;

d) Coordenador Pedagógico de cada curso, por profi ssional legalmente habilitado para o 
exercício de funções relativas à supervisão escolar, ou por professor legalmente habilitado 
para o magistério na área objeto do funcionamento do curso.

Parágrafo Único - As indicações devem ser acompanhadas de cópia da habilitação legal para o exercí-
cio das respectivas funções, titulações acadêmicas, identidade, cartão de inscrição 
do contribuinte - cic, emitido pelo Ministério da Fazenda e comprovante de resi-
dência ou domicílio.

Art. 11 - Caberá à instituição credenciada, o manuseio e guarda na sua sede, dos documentos escolares 
de todos os alunos matriculados, mantendo-os permanentemente à disposição dos órgãos 
competentes do Sistema Estadual responsável pelo primeiro credenciamento.

§ 1º  Uma vez criado um núcleo ou fi rmado um convênio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, 
aquele local será responsável pelo manuseio e guarda dos documentos de todos alunos inscritos 
sob sua jurisdição, devendo, portanto, cada criação de núcleo ou celebração de convênio, ser 
acompanhada do disposto no artigo 10 desta Deliberação.

§ 2º  A nenhum pólo, sob qualquer hipótese, serão atribuídas as prerrogativas dispostas no “caput” 
deste artigo ou no seu § 1º, dado seu objeto específi co de atender ao suporte pedagógico, educa-
cional e social da instituição.

Art. 12 - Cada curso autorizado, respeitada a metodologia e modalidade própria, deve estar adequado 
às normas específi cas emanadas por este Colegiado e em consonância com os dispositivos 
vigentes no plano nacional para cada uma das suas especifi cidades.

§ 1º  Para validade em todo o território nacional dos certifi cados de conclusão dos cursos, sob a for-
ma de Educação a Distância na modalidade de Jovens e Adultos, além do já estabelecido nesta 
Deliberação, é condição necessária e deve estar contida no projeto, a realização de avaliações 
presenciais, programadas para a sede da credenciada, seu núcleo, o local de convênio ou mesmo 
em pólos, devendo o órgão competente da Inspeção Escolar ser comunicado formalmente com 
antecedência de pelo menos trinta dias.

§ 2º  Cursos de Qualifi cação Profi ssional, quando oferecidos por instituições credenciadas pelo Conse-
lho Estadual de Educação, devem, em todas as peças de divulgação, promoção ou publicidade, e 
em qualquer midia, incluir o termo “nível básico”, evitando confl ito de entendimento daqueles, 
com os cursos profi ssionais de Nível Técnico.

§ 3º  Cursos de Educação Profi ssional de Nível Técnico, além das normas específi cas em vigor, devem 
ser programados visando permanente atualização pedagógica e científi ca, vetorização de seus 
roteiros e indissocibilidade com o mercado de trabalho.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES REGULADORAS

Art. 13 - Todo e qualquer processo de credenciamento ou de autorização para funcionamento de cur-
sos, só será aceito pelo Protocolo do Conselho Estadual de Educação, quando acompanhado 
da documentação completa e dentro do disposto nesta Deliberação.

Parágrafo Único - Não haverá credenciamento de instituições que deixem de apresentar, pelo menos, 
o projeto do curso inicial que pretende implantar e o respectivo pedido de autori-
zação. 

Art. 14 - Durante o procedimento de análise de cada projeto, além do estrito acuro na aferição do esco-
po documental, será levado em conta o propósito educacional da instituição e a abrangência 



147

pedagógica, caráter social e inovador de cada projeto, além de, especialmente, os aspectos 
contidos na proposição geral, quanto: 
a) conteúdo;
b) metodologia;
c) tecnologia.

Parágrafo Único - Estabelecidas exigências em processos distribuídos a determinado Relator, a parte 
interessada terá o prazo de trinta dias a contar da notifi cação, para sanar a pendên-
cia, sob pena de arquivamento “ex-ofício” do pleito apresentado.

Art. 15 - As instituições credenciadas à oferta de cursos de Educação a Distância, poderão aceitar em 
seus cursos autorizados, transferências e aproveitamento de estudos realizados por alunos 
oriundos de cursos presenciais.

Parágrafo Único - As certifi cações totais ou parciais conferidas em cursos autorizados de Educação a 
Distância e oferecidos por instituições credenciadas, podem ser aceitas em cursos 
oferecidos sob a forma de presencial de educação.

Art. 16 - O credenciamento de instituições e a autorização de cursos no Estado do Rio de Janeiro, será 
efetiva após a publicação no Diário Ofi cial do Estado da homologação pela Secretaria Estadu-
al de Educação, do Parecer aprovado pelo Conselho Estadual de Educação.

Parágrafo Único - O Conselho Estadual de Educação providenciará a inclusão no seu sítio ligado à in-
ternet, da relação de instituições credenciadas e cursos autorizados, podendo, se re-
querido, também efetivar a remessa física de cópia de cada ato e projeto aprovados, 
aos Conselhos Estaduais de Educação de todo o país, às expensas do requerente.

Art. 17 - Todas as instituições credenciadas no Estado do Rio de Janeiro, devem disponibilizar até no-
venta dias após a data de aprovação de seus projetos, a publicação, no endereço eletrônico 
apresentado, do seu projeto pedagógico, tal como aprovado e com citação do Parecer respec-
tivo, comunicando formalmente ao Conselho Estadual de Educação aquela veiculação, sob 
pena de suspensão temporária ou defi nitiva do credenciamento.

Parágrafo Único - Todos os cursos autorizados a funcionar no Estado do Rio de Janeiro, também de-
vem ter suas propostas pedagógicas e organização curricular, tal como aprovado e 
com citação do Parecer respectivo, disponibilizada na rede mundial de computado-
res no endereço apresentado pela instituição, no mesmo prazo defi nido no “caput” 
deste artigo, sob pena de suspensão temporária ou defi nitiva do ato autorizativo.

Art. 18 - A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de irregularidades de qual-
quer ordem, constatadas em decorrência de inspeção escolar de rotina ou de denúncia apu-
rada por comissão de sindicância, acarretarão o descredenciamento da instituição.

Parágrafo Único - A apuração de denúncias que cheguem a qualquer órgão do sistema estadual, é 
reservada a comissão de sindicância instaurada pela Inspeção Escolar, que fará che-
gar a este Conselho os resultados obtidos e o pedido de sanção, se couber.

Art. 19 - As instituições credenciadas por este Conselho Estadual de Educação e relacionadas no Anexo 
desta Deliberação, ao lado dos seus cursos autorizados, têm seus direitos resguardados, deven-
do, no entanto, no prazo de seis meses diligenciarem quanto ao cumprimento obrigatório do 
disposto no artigo 18 e, facultativamente nos artigos 9.º e Parágrafo Único do artigo 16 desta 
Deliberação.

Parágrafo único - Os processos em tramitação no Conselho Estadual de Educação que tratem de pro-
jetos de Educação a Distância terão o prazo de noventa dias para se ajustarem aos 
termos da presente Deliberação, que fi ndos, permitirão o arquivamento imediato.

Art. 20 - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial as Deliberações de números 232/2000, 255/2000 e 267/2001 deste 
Conselho Estadual de Educação.

CONCLUSÃO DA COMISSÃO

A Comissão de Educação a Distância acompanha o voto do Relator.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2002.
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ARLINDENOR PEDRO DE SOUZA – Presidente
JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA - Relator

ANTÔNIO JOSÉ ZAIB
CELSO NISKIER

IRENE ALBUQUERQUE MAIA
JOÂO PESSOA DE ALBUQUERQUE

JORGE LUIZ DOS SANTOS MAGALHÃES (ad doc)
SOHAKU RAIMUNDO CÉSAR BASTOS

VALDIR VILELA
CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade.
SALA DAS SESSÕES, no Rio de Janeiro, 05 de março de 2002.

JOÃO PESSOA DE ALBUQUERQUE

Vice-Presidente
Homologação em 18.03.2002

DELIBERAÇÃO CEE Nº 287, DE 14 DE OUTUBRO DE 2003

Estabelece normas para o cadastramento de instituições que ministram Cursos de Educação Profi s-
sional de nível Técnico no Estado do Rio de Janeiro, autorizados com base na Deliberação CEE nº 
254/00.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEE/RJ, no uso de suas com-
petências fundamentadas no art. 1º da Lei Estadual nº 3.155, de 28 de dezembro de 1998, e conside-
rando o disposto sobre a Educação Profi ssional na Lei Federal nº 9.394/96, no Decreto Federal nº 
2.208/97, na Resolução CNE/CEB nº 04/99, no Parecer CNE/CEE nº 16/99 e na Deliberação CEE/RJ 
nº 254/00,

DELIBERA:

Art. 1º - A Instituição pública ou privada que ofertar a Educação Profi ssional de nível técnico, autori-
zada com base na Deliberação CEE/RJ nº 254/00, deverá requerer, no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias, a contar da data de publicação desta Deliberação no Diário Ofi cial do Estado, o 
seu cadastramento junto ao Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro.

§ 1º  O pedido de cadastramento a que se refere o “caput “ deste artigo deverá ser protocolado no 
CEE/RJ, pelo Representante Legal ou Diretor da Instituição, ou encaminhado por e-mail ou cor-
reio.

§ 2º  Para fi ns de cadastramento de Instituição e Cursos, o pedido deverá vir instruído com a seguinte 
documentação:

a) requerimento ao Sr. Presidente do Conselho Estadual de Educação;

b) formulário, anexo, a esta Deliberação devidamente preenchido;

c) nº de Inscrição no Órgão Competente do Regimento da Escola;

d) número de Identifi cação Cadastral – NIC, no Cadastro Nacional de Cursos de Educação Pro-
fi ssional de Nível Técnico – CNTC.

Art. 2º - Os Diplomas de Técnico expedidos pelas Instituições que os ministram, somente terão valida-
de nacional após o cadastramento da Instituição e Cursos no CEE/RJ, que registrará a  devida 
autorização e/ou aprovação no Cadastro Nacional de Cursos de Educação Profi ssional de 
Nível Técnico – CNCT do Ministério da Educação.

Parágrafo único - A fi m de obter o Número de Identifi cação Cadastral – NIC do Cadastro Nacional 
de Cursos de Educação Profi ssional de Nível Técnico – CNTC do Ministério da 
Educação, deve a Instituição entrar no endereço eletrônico: http://www.mec.gov.
br/semtec/proep/cnct onde encontrará o procedimento de autocadastramento, o 
manual operativo e roteiro.

Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
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CONCLUSÃO DA CÂMARA

A Câmara Conjunta de Educação Superior e Educação Profi ssional acompanha o voto do Relator.

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2003.
Roberto Guimarães Boclin – Presidente
Magno de Aguiar Maranhão – Relator

Francisca Jeanice Moreira Pretzel
Jesus Hortal Sánchez

Magno de Aguiar Maranhão
Rose Mary Cotrim de Souza - “ad hoc”

Valdir Vilela

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade.
Sala das Sessões, no Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 2003.

Rivo Gianini
Presidente Interino

DELIBERAÇÃO CEE Nº 272, DE 18 DE OUTUBRO DE 2001.

Indica requisitos fundamentais para a autorização de Cursos de Educação Profi ssional de Nível Téc-
nico.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais 
e considerando os Arts. 39 a 42 e § 2º do Art. 36 da Lei nº 9.394/96, o Decreto Federal nº 2.208 de 
17/04/97, e com fundamento no Parecer CNE/CBE nº 16/99, de 25/12/99, e na Deliberação CEE/
RJ nº 254/2000; 

- considerando a necessidade do aperfeiçoamento da qualidade dos planejamentos dos Cursos de Edu-
cação Profi ssional de Nível Médio, protocolizados neste Conselho até 30/12/2001, como premissa 
inicial para avaliação da qualidade do curso;

- considerando que a boa qualidade do planejamento dos cursos de Educação Profi ssional de Nível 
Técnico evidencia, desde logo, o efetivo comprometimento com a qualidade da educação;

- considerando a importância da qualidade de ensino da Educação Profi ssional de Nível Médio que 
prevê que as instituições de ensino e seus referidos cursos preparem profi ssionais capazes de gerar 
- conhecimento atualizado, inovador, criativo e operativo, capazes de permitir a seus alunos a incor-
poração das recentes contribuições científi cas e tecnológicas nas diferentes áreas do saber que esse 
nível de ensino requer;

- considerando, ainda, que as recentes diretrizes para a Educação Profi ssional de Nível Médio diferem 
- concretamente em sua estrutura, fi nalidades e metodologia daquelas que norteavam as anterior-
mente estabelecidas pela Lei nº 5.692/71;

- considerando como princípios norteadores da Educação Profi ssional de Nível Médio, enunciados no 
Art. 3º da nova LDB, acrescidos dos seguintes pressupostos:
 I  - Independência e articulação com o Ensino Médio;
 II  - Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos;
 III  - Desenvolvimento de competências para a laboralidade;
 IV  - Flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização;
 V  - Identidade dos perfi s profi ssionais de conclusão de curso;
 VI  - Atualização permanente de cursos e currículos;
 VII - Autonomia da escola em seu projeto pedagógico;

- considerando, ainda, o Art. 4º da Resolução que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais, para 
tal nível de ensino, que indicam como critérios indispensáveis para organização e planejamento de 
cursos: o atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado e da sociedade, bem como a concilia-
ção de tais demandas identifi cadas com a vocação e a capacidade institucional da escola ou da rede 
de ensino;

- considerando que a Educação Profi ssional de Nível Médio deverá ser organizada, tendo por indicati-
vos fundamentais: a área profi ssional a que se destina, suas respectivas caracterizações , as competên-
cias gerais e específi cas, requeridas pela natureza do trabalho a ser implementado;

- considerando, ainda, que uma das mudanças introduzidas é a organização curricular com base nas 
competências e não mais, tendo por exclusividade os conteúdos programáticos que se faziam dis-
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tantes da realidade a que se destinavam as habilitações, questão que requer modifi cações, por vezes, 
radicais na estrutura física e nas instalações do prédio escolar;

- considerando que, especialmente, se entende por competência profi ssional a capacidade de mobili-
zar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho 
efi ciente e efi caz de atividades requeridas pela natureza do trabalho,

DELIBERA:

Art. 1º - Os planos de curso a serem apresentados a este Conselho e protocolizados devem trazer como 
requisitos essenciais os seguintes itens:

I - HISTÓRICO

a) Identifi cação geral da Instituição; 

b) pretensões; 

c) verifi cação da pertinênciada profi ssão ou ocupação em relação às exigências legais para 
a formação pretendida;

d) apresentação de dados que justifi cam a demanda da habilitação para o desenvolvimento 
da região.

II - PROJETO PEDAGÓGICO

a) PERFIL DO PROFISSIONAL – relacionado às demandas, às competências relativas à 
área profi ssional pretendida, ao projeto pedagógico elaborado.

b) ORGANIZAÇÃO CURRICULAR:

- Objetivos Específi cos - explicitam o perfi l profi ssional da habilitação, pertinência com 
o perfi l profi ssional apresentado nas justifi cativas para a oferta do curso.

- Estrutura – poderá ser estruturado em etapas ou módulos: com terminalidade corres-
pondente à qualifi cação profi ssional pretendida para o nível técnico ou sem termina-
lidade, objetivando estudos subseqüentes.

- Competências Específi cas– devem nortear as ações pedagógicas requeridas pela Edu-
cação Profi ssional: competências básicas, constituídas no Ensino Fundamental e Mé-
dio; competências profi ssionais gerais, comuns aos técnicos de cada área; competên-
cias profi ssionais específi cas de cada qualifi cação ou habilitação.

- Quadro do Corpo Docente – relação nominal com titulação, as disciplinas ministradas 
(no máximo 3, para cada docente).

- Quadro do Corpo Técnico- Administrativo - relação nominal com titulação e experi-
ência profi ssional adequada ( se for o caso); diretor e secretário.

- Indicadores da evidência da prática organizando o currículo – relação íntima entre 
teoria e prática. Estágios supervisionados, opcionais, realizados ao longo do curso. 
Aproveitamento de experiências profi ssionais anteriores. Estímulo às metodologias 
inovadoras, interdisciplinares e à interatividade.

- Módulos e Etapas – deve existir: vínculo e inteira dependência entre os módulos; 
coerência da modularização com os princípios citados na justifi cativa; evidência dos 
fundamentos pedagógicos desenvolvidos em todos os módulos e etapas. Possibilidade 
de terminalidade nos módulos.

- Quadro de disciplinas e respectiva carga horária – adequada ao mínimo defi nido para 
cada área, consideradas as competências gerais e específi cas de cada área profi ssional 
e habilitações – nos termos da Resolução CNE 04/99, destacando-se que a carga horá-
ria mínima e obrigatória deve ser cumprida segundo seu equivalente em horas/aula 
de 60 minutos.

- Perfi l Profi ssional de Conclusão – deve atender às demandas de trabalho, identifi ca-
das para a formação do cidadão para e o desenvolvimento da sociedade, ajustando-se 
às competências profi ssionais que caracterizam as diversas áreas profi ssionais gerais e 
específi cas. É o perfi l profi ssional que defi ne a identidade do curso.

- Critérios para aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores – apresen-
ta justifi cativa entre os vínculos de dependência entre os módulos; aproveitamento de 
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conhecimentos e experiências anteriores; indicadores de prática e estágio supervisio-
nado coerente com o perfi l profi ssional.

- Critérios de Avaliação – diagnóstica e processual indicativa de elementos de avanços. 
Coerência com a formação profi ssional por competências. Indicação dos instrumen-
tos a serem utilizados para o sucesso dos alunos, apresentando procedimentos a serem 
utilizados quando existe insucesso.

- Instalações e Equipamentos – coerência entre a proposta curricular e a capacidade 
física da instituição atingir seus objetivos; quantidade, atualidade e pertinência do 
acervo bibliográfi co; qualidade e quantidade sufi ciente de equipamentos e instalações 
para o atendimento dos alunos

c) CERTIFICADOS E DIPLOMAS

- As escolas expedirão e registrarão, sob sua responsabilidade, os diplomas de técnico, 
para fi ns de validade nacional. Escola responsável pela última certifi cação expedirá 
o correspondente diploma, tendo por requisito a conclusão do Ensino Médio.

- Os diplomas de técnico deverão explicitar o correspondente título de técnico na 
respectiva habilitação profi ssional, explicitando as competências defi nidas no perfi l 
profi ssional de conclusão do curso.

- Os certifi cados de qualifi cação e de especialização profi ssionais deverão explicitar o 
título da ocupação certifi cada.

- Os históricos escolares deverão acompanhar certifi cados e diplomas, contendo as 
competências defi nidas no perfi l profi ssional de conclusão do curso.

Parágrafo único - O curso aprovado pelo CEE/RJ será incluído no Cadastro Nacional de Cursos de 
Educação Profi ssional de Nível Técnico.

III - RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ESPECIALISTAS

- Deve ser indicada, na maioria dos casos.

- Pode ser dispensada, a critério do relator, caso se sinta plenamente satisfeito 
com a qualidade do projeto pedagógico e estudos a Assessoria Técnica do 
CEE, mediante assinatura do Termo de Compromisso, em anexo.

Art. 2º - O Relator deve fazer constar em seu voto:

a) Exercício Profi ssional;

b) Encaminhamento do Plano de Curso para inclusão no Cadastro Geral do MEC.

c) Outras recomendações que julgar necessárias e pertinentes.

Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário

CONCLUSÃO DA COMISSÃO

A Comissão elaboradora acompanha o voto da Relatora.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2001.

MARIA AMÉLIA GOMES DE SOUZA REIS - Presidente e Relatora
AMERISA MARIA REZENDE DE CAMPOS - “ad hoc”

IRENE ALBUQUERQUE MAIA - “ad hoc”
JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA “ad hoc”
MAGNO DE AGUIAR MARANHÃO

SOHAKU RAIMUNDO CÉSAR BASTOS
CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade.
SALA DAS SESSÕES, no Rio de Janeiro, em 18 de outubro de 2001.

JOÃO PESSOA DE ALBUQUERQUE
Vice-Presidente do CEE/RJ

Homologada pela Srª. Secretária de Estado de Educação em ato de 29/10/2001
Publicado no D.O. de 05/11/2001 - pág. 24 e 25

Republicado no D. O. De 14/11/2001 – pág. 24 e 25
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DELIBERAÇÃO CEE Nº 254 / 2000

Estabelece normas e orientações relativas à Educação Profi ssional de Níveis Básico e Técnico e revoga 
a Deliberação CEE nº 250/2000.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – CEE, no uso de suas atribuições 
e considerando que a Educação Profi ssional, objeto do Capítulo 3º da Lei nº 9.394/96, regulamentada 
pelo Decreto nº 2.208/97 e, no âmbito do Conselho Nacional de Educação – CNE, pelo Parecer nº 
16/99 e pela Resolução nº 04/99, continua suscitando dúvidas quanto à sua aplicação,

DELIBERA:

CAPÍTULO I
DAS NORMAS

Art. 1º - A Educação Profi ssional de Nível Básico, que incorpora os Cursos de Qualifi cação, não neces-
sita de regulamentação, nem de autorizações para o seu funcionamento, sendo uma modali-
dade de atuação não- formal .

§1º  As instituições de ensino, empresas, sindicatos, associações e outras entidades que ofereçam Cur-
sos de Qualifi cação poderão expedir certifi cados de conclusão que detalhem os conhecimentos e 
as práticas profi ssionais ministradas.

§2º  Os Cursos de Qualifi cação poderão constituir-se em etapas ou módulos deuma Habilitação Profi s-
sional de Nível Técnico.

§ 3º  Para o docente da Educação Profi ssional de nível básico (Monitores e Instrutores) exige-se, sobre-
tudo, a experiência profi ssional, competindo às Escolas Técnicas e às instituições especializadas 
em Educação Profi ssional a preparação dos docentes desse nível.

Art. 2º - A Educação Profi ssional de Nível Técnico, que determina as Habilitações Profi ssionais, só po-
derá ser oferecida por instituições de ensino previamente autorizadas pelo CEE, conforme de-
termina o Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997, e nos termos do Parecer CNE nº 17/97.

Parágrafo único - Outras instituições públicas ou privadas, de reconhecida competência técnica, pode-
rão, excepcionalmente, ministrar a Educação Profi ssional de Nível Técnico, desde 
que previamente autorizadas pelo CEE.

Art. 3º - Quando os Cursos de Nível Técnico, oferecidos por instituições autorizadas, forem organiza-
dos em etapas ou módulos, constituindo um itinerário curricular, poderão ser aproveitados, 
após uma criteriosa avaliação, os conhecimentos e práticas profi ssionais adquiridos pelos alu-
nos em cursos de qualifi cação ministrados por outras instituições, ou no próprio trabalho, 
ou ainda em processos formais de Certifi cação Profi ssional, desde que compatíveis com o 
itinerário da proposta curricular.

Art. 4º - A instituição de ensino, autorizada pelo CEE, responsável pela certifi cação da última etapa ou 
módulo do itinerário da sua proposta curricular, expedirá o competente diploma de Técnico, 
observado o requisito de conclusão do Ensino Médio.

Art. 5º - A defi nição dos perfi s profi ssionais dos Cursos de Educação Profi ssional de Nível Técnico 
compete às instituições de ensino autorizadas pelo CEE.

Art. 6º - A prática profi ssional deverá integrar a proposta curricular, estando inclusa nos mínimos esta-
belecidos pela legislação para o curso proposto.

Art. 7º - Os estágios profi ssionais, não obrigatórios, deverão ser explicitados na organização curricular 
constante dos planos de curso, e sua carga horária não se inclui nos mínimos estabelecidos 
pela Resolução CNE nº 04/99.

Art. 8º - Na Educação Profi ssional não existe Suplência.

Art. 9º - O exercício do Magistério na Educação Profi ssional de Nível Técnico exige dos profi ssionais 
de Nível Superior, não licenciados, a Complementação Pedagógica estabelecida pela Resolu-
ção CNE nº 02/97 e pelo Parecer Normativo CEE nº 139/99.

Art. 10 - Todos os planos de curso submetidos ao CEE, para fi ns de autorização, conforme o previsto 
no Artigo 10 da Resolução nº 04/99 do CNE, deverão conter:
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 I  -  justifi cativa e objetivos;
 II  - requisitos de acesso;
 III  - perfi l profi ssional de conclusão;
 IV  - organização curricular;
 V  - critérios de aproveitamento de competências;
 VI  - critérios de avaliação;
 VII  - instalações e equipamentos;
 VIII  - pessoal docente e técnico;
 IX  - certifi cados e diplomas.

Parágrafo único -  Os planos de curso a que se refere o caput deste artigo serão devidamente inseridos 
no Cadastro Nacional de Cursos, mantido pelo MEC, nos termos da legislação em 
vigor.

Art. 11 - Os pedidos de autorização de funcionamento de Cursos de Educação Profi ssional de Nível 
Técnico só serão aceitos se protocolizados no Serviço de Protocolo do Conselho Estadual de 
Educação.

Art. 12 - Para cada pedido de autorização, será constituída uma Comissão de 03 (três)  Especialistas 
à qual competirá realizar uma visita de verifi cação que respaldará o respectivo Relatório de 
Avaliação.

Art. 13 -  A Câmara de Planejamento do CEE, responsável pela apreciação dos pedidos de autorização, 
referidos no Art. 1º desta Deliberação, após consultas a Instituições de reconhecida com-
petência técnica, organizará um cadastro de especialistas das 20 (vinte) áreas profi ssionais 
especifi cadas na Resolução nº 04/99, do Conselho Nacional de Educação, para fi ns de cons-
tituição das comissões referidas no Art. 12 desta Deliberação.

Art. 14 -  O Relatório da Comissão de Especialistas avaliará o Plano de Curso de que trata o Art. 10 
desta Deliberação, encaminhando ao CEE, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
publicação em D.O. do ato de sua constituição pelo Presidente da Câmara de Planejamento.

Art. 15 - Os Recursos Humanos, referidos no item VIII do Art. 10 desta Deliberação, compreendem, 
basicamente, o Diretor da instituição que oferece o curso, o Secretário Escolar e o pessoal 
docente, fi cando a cargo da instituição a composição do restante de seu quadro funcional.

§ 1º  Para o cargo de Diretor, é exigido o nível universitário, recomendando-se a formação pedagógica, 
e para o de Secretário Escolar, o nível médio, no mínimo.

§ 2º  Pressupondo que o docente tenha, principalmente, experiência profi ssional, seu preparo inicial 
para o magistério se dará em serviço ou em cursos de Licenciatura e de Programas Especiais 
de Formação Pedagógica. Em caráter excepcional, o docente não habilitado nestas modalidades 
poderá ser autorizado a lecionar , desde que a escola lhe proporcione adequada formação em 
serviço para esse magistério.

Art. 16 - As instalações físicas e os equipamentos necessários terão, a critério da Comissão de Especia-
listas, de ser compatíveis com as habilitações oferecidas.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 17 - Os cursos técnicos oferecidos por instituições de ensino, mesmo já autorizados pelo CEE, 
deverão ajustar-se à nova legislação, encaminhando os seus novos planos de curso ao CEE, até 
30/12/2000, para aprovação.

Art. 18 - Os pedidos de autorização para funcionamento de novos cursos técnicos deverão obedecer ao 
disposto na legislação mencionada nesta Deliberação.

Art. 19 - Os cursos técnicos, já autorizados pelo CEE , poderão concluir as turmas em funcionamento 
ou abrir novas turmas durante o ano de 2000, com a mesma proposta curricular autorizada 
anteriormente, facultando-se, entretanto, a respectiva adaptação à nova legislação.

Art. 20 - A partir de janeiro de 2001, as instituições somente poderão iniciar novos cursos ou novas 
turmas de cursos autorizados anteriormente se ajustados à nova legislação e aprovados pelo 
CEE.
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Art. 21 - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário, em especial a Deliberação CEE nº 250/2000.

CONCLUSÃO DA CÂMARA

A Câmara de Planejamento / Educação Profi ssional aprova, por unanimidade, a proposta do Relator.
Rio de Janeiro, 03 de julho de 2000.

ROBERTO GUIMARÃES BOCLIN – Presidente e Relator
JOÃO PESSOA DE ALBUQUERQUE - Relator

ANTONIO CELSO ALVES PEREIRA
ARAPUAN MEDEIROS DA MOTTA

CELSO NISKIER
FRANCILIO PINTO PAES LEME

VALDIR VILELA

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO
A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, no Rio de Janeiro, em 04 de julho de 2000.
RONALDO PIMENTA DE CARVALHO

Presidente Eventual

9) Legislação do Rio Grande do Sul
RESOLUÇÃO N° 262, de 03 de outubro de 2001.

Estabelece normas para a organização e funcionamento de cursos de Educação a Distância no Sistema 
Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande do Sul.

O Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul,  com fundamento no Art. 11, 
incisos V e VII, da Lei estadual n° 9.672, de 19 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei estadual 
nº 10.951, de 28 de novembro de 1995, e considerando o disposto sobre Educação a Distância na Lei 
federal n° 9.394/96 e nos Decretos federais n°s 2.494/98 e 2.561/98, 

RESOLVE:

Art. 1° - A instituição de ensino sediada na área de jurisdição do Sistema Estadual de Ensino do Estado 
do Rio Grande do Sul, que pretenda oferecer cursos  de Educação a Distância - EaD, de ensino 
fundamental dirigido à educação de jovens e adultos, ensino médio e educação profi ssional, 
deverá apresentar ao Conselho Estadual de Educação solicitação de credenciamento e de 
autorização para o funcionamento dos cursos.

Parágrafo único -  A solicitação de credenciamento de instituição e de autorização para o funciona-
mento de cursos de que trata o “caput”  poderá  ser  encaminhada  a este Conselho 
em qualquer época do ano.

Art. 2° - A solicitação de credenciamento para oferta de curso de EaD deverá atender ao disposto na 
Resolução do Conselho Estadual de Educação que estabelece normas para o credenciamento 
de instituições de ensino.

Parágrafo único - Quando se tratar de instituição privada, a entidade mantenedora deverá estar previa-
mente cadastrada no Conselho Estadual de Educação.

Art. 3° - Os pedidos de credenciamento de instituição  e de autorização de cursos de EaD  serão enca-
minhados pela mantenedora da instituição interessada ao Presidente do Conselho Estadual 
de Educação através dos órgãos regionais da Secretaria de Estado da Educação.

Parágrafo único - Poderão ser encaminhados no mesmo expediente os pedidos de credenciamento de 
instituição e de autorização para o funcionamento de cursos de EaD.

Art. 4° - O credenciamento das instituições será limitado a 5 anos, podendo ser renovado após avaliação.

Art. 5° - O pedido de autorização para o funcionamento de cursos de EaD deverá ser instruído com:
I - identifi cação dos cursos pretendidos; 

II - justifi cativa para  implantação dos cursos;
III - relação dos cursos de EaD já autorizados a funcionar (quando houver);
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 IV  - estrutura e organização curricular, objetivos, programa e carga horária (presencial e a 
distância);

 V  - indicação de atividades práticas e estágio, quando se tratar de educação profi ssional;
 VI  - competências e habilidades exigidas do aluno  para freqüentar o curso (quando houver 

pré-requisitos para ingresso);
 VII  - relação dos recursos disponíveis para o curso; 
 VIII  - descrição dos recursos: didático-pedagógicos e de comunicação;
 IX  - tipifi cação de equipes multidisciplinares, inclusive corpo docente, disponíveis para os 

diferentes meios de comunicação a serem utilizados; 
 X  - indicação das parcerias, se for o caso, para o desenvolvimento dos cursos;
 XI  - comprovação da capacidade de atendimento aos alunos nos momentos presenciais; 
 XII  - formas de manter a acessibilidade da instituição aos educandos fora dos momentos pre-

senciais;
 XIII  - modalidades de assessoria aos professores que irão atuar no atendimento presencial aos 

alunos, se for o caso, incluindo a relação numérica entre professor e aluno;
 XIV  - proposta de Regimento Escolar;
 XV  - proposta de auto-avaliação dos cursos.

§ 1º Havendo a concorrência de parcerias para a oferta de cursos, o contrato, convênio ou termo de 
cooperação deverá fi xar as atribuições de cada parceiro.

§ 2º Cada parceiro deverá comprovar condições para o cumprimento das atribuições que lhes são 
afetas, especialmente no que diz respeito aos incisos VII, VIII, IX, XI, XII e XIII, se for o caso.

Art. 6º - A Secretaria de Estado da Educação constituirá comissão especialmente designada para verifi -
car  a conformidade dos dados constantes  no processo com a realidade institucional.

Parágrafo único -  As constatações da comissão serão registradas em relatório circunstanciado que será 
juntado ao pedido de autorização de funcionamento dos cursos. 

Art. 7° - O início dos cursos de EaD somente poderá ocorrer após exarado o competente Ato de auto-
rização para funcionamento pelo Conselho Estadual de Educação.

§ 1º Os cursos autorizados a funcionar nos termos do “caput” somente poderão ser desenvolvidos na 
área de jurisdição do Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul.

§ 2º A instituição de ensino com cursos de  EaD autorizados a funcionar por outro Sistema de Ensino 
que pretenda atuar na área de jurisdição do Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, 
deverá ser credenciada por este Conselho e ter seus cursos autorizados a funcionar  nos termos 
desta Resolução. 

Art. 8° - Têm validade os certifi cados e diplomas dos cursos desenvolvidos na forma de  EaD autorizados 
a funcionar pelo Conselho Estadual de Educação e expedidos por instituições credenciadas.

Art. 9º - Os cursos desenvolvidos na forma de EaD poderão aproveitar estudos realizados por alunos 
em cursos presenciais. Da mesma forma, as certifi cações totais ou parciais obtidas em cursos 
de EaD autorizados a funcionar  poderão ser aceitas em cursos presenciais.

Parágrafo único - Os diplomas e certifi cados serão expedidos pela instituição em que o aluno se sub-
meter à última avaliação do curso.

Art. 10 - A verifi cação da aprendizagem do aluno para fi ns de promoção, certifi cação ou diplomação 
na EaD, realizar-se-á por meio de procedimentos presenciais de avaliação sob a  responsabili-
dade da instituição credenciada, conforme o defi nido no Regimento Escolar. 

Art. 11 - A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de irregularidades de qual-
quer ordem constatadas e comprovadas  poderão acarretar o descredenciamento da institui-
ção e a revogação da autorização para funcionamento de seus cursos.

Art. 12 - Através do Diário Ofi cial do Estado, além da publicação do Ato por ocasião da autorização 
do curso, este Conselho divulgará, no 1° trimestre de cada ano, a relação dos cursos  de EaD 
autorizados a funcionar no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul.

Art. 13 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Em  25 de setembro de 2001.

Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário, em sessão de 03 de outubro de 2001.
Antonieta Beatriz Mariante,

Presidente
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10) Legislação de Santa Catarina
RESOLUÇÃO Nº 77/2004 

Estabelece normas de credenciamento de instituições, autorização, avaliação dos cursos de  Educação 
a Distância, dirigidos à  Educação Básica, nas modalidades  de Educação de Jovens e Adultos -  níveis 
de Ensino Fundamental e  Médio; de Ensino Médio, de  Educação  Profi ssional e de Normal  Médio; 
autorização, avaliação e  reconhecimento dos cursos e  programas de Educação Superior a  Distância 
no Sistema Estadual de  Educação. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO  ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, no  uso 
de suas atribuições, de acordo com o inciso XII do artigo 10, do Regimento Interno deste Conselho, 
considerando o  disposto no artigo 80 da Lei Nacional nº 9394/96 e o artigo  12 do Decreto Federal nº 
2494/98, com a redação alterada  pelo Decreto Federal nº 2561/98, a Portaria MEC nº 301, de  1º de 
abril de 1998, e o Parecer nº 406, aprovado na Sessão  Plenária de 14 de dezembro de 2004. 

RESOLVE: 

DA CONCEITUAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES 

Art. 1° -  Educação a Distância é  caracterizada pela realização de um processo de ensino- aprendiza-
gem, com mediação docente e de recursos  didáticos sistematicamente organizados, apresen-
tados em  diferentes suportes tecnológicos de informação e  comunicação, utilizados isolada-
mente ou combinados,  dispensados os requisitos de freqüência obrigatória vigentes  para a 
Educação Presencial. 

Parágrafo Único - Será considerado  curso de Educação a Distância aquele que apresentar  freqüência 
inferior a 75% (setenta e cinco por cento).

Art. 2° -  São características fundamentais a se observar em todo programa de Educação  a Distância: 
 I - fl exibilidade e organização, de  modo a permitir condições de tempo, espaço e interativi-

dade  condizentes com as condições de aprendizagem dos alunos; 
 II  - organização sistemática dos  recursos metodológicos e técnicos utilizados no processo  

ensino-aprendizagem; 
 III  - interatividade, sob diferentes formas, entre os agentes do processo de ensino-aprendiza-

gem; 
 IV  - apoio, por meio de professores orientadores, a distância ou combinada com vistas ao  

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem; 
 V  - sistema de avaliação do  processo ensino-aprendizagem. 

Art. 3° - Esta Resolução disciplina: 
 I  - a autorização para  implementação de cursos na modalidade a distância - nível  superior 

abrangendo os seqüenciais, de graduação,  incluindo a educação tecnológica, pós-gra-
duação lato sensu,  mestrado e doutorado - nos termos da LDB, que se  desenvolverá em 
instituições previamente credenciadas pela  União;

 II  - autorização para implementação de cursos na modalidade a distância para Educação de  
Jovens e Adultos, nas etapas de Ensino Fundamental e  Médio, e a modalidade Normal 
Médio; 

 III  - autorização da Educação Profi ssional Técnico de nível médio, destinada a  proporcionar 
a habilitação profi ssional aos alunos matriculados ou egressos do ensino médio; 

 IV  - o credenciamento das instituições de Educação Básica interessadas na oferta de  Educação 
a Distância e os respectivos processos de  avaliação, diplomação ou certifi cação. Do Cre-
denciamento 

Art. 4° -  Credenciamento é o ato  administrativo que habilita a instituição de ensino para atuar  na 
modalidade de Educação a Distância, lastreado em análise dos requisitos quanto à sua quali-
fi cação didático-pedagógica, habilitação jurídica, regularidade fi scal,  qualifi cação técnica e 
econômico-fi nanceira. 

Art. 5° - A instituição de ensino que  tenha interesse em oferecer Educação a Distância, no  âmbito do 
Ensino Superior, deverá solicitar o seu  credenciamento perante a União. 

Art. 6° - A instituição de ensino que  tenha interesse em oferecer Educação a Distância, no  âmbito 
da Educação Básica, nas etapas do Ensino  Fundamental e Médio, bem como da Educação 
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Profi ssional  Técnica de nível Médio e a modalidade Normal Médio,  deverá solicitar o seu 
credenciamento perante o Conselho  Estadual de Educação - CEE, comprovando os seguintes  
requisitos legais: 
 I  - dados de identifi cação  institucional do núcleo central e unidade descentralizada 
 II  - qualifi cação dos dirigentes da instituição – núcleo central e unidade descentralizada; 
 III  - documentos de regularidade fi scal e parafi scal; 
 IV  - documentos da celebração de convênios, parcerias ou acordos técnicos realizados com 

outras instituições; 
 V  - indicação da instituição responsável pela certifi cação do curso; 
 VI  - sustentabilidade fi nanceira: investimento (de curto e médio prazo), custeio e receitas;
 VII  - infra-estrutura de apoio no  núcleo central e/ou unidade descentralizada (relação  com-

pleta com especifi cação e quantidade dos equipamentos  necessários para o curso e a 
relação proporcional  aluno/meios de comunicação); 

 VIII  - relação do acervo de livros e periódicos, imagens, áudios, vídeos, sites da internet,  la-
boratórios, bibliotecas e museus virtuais ou presenciais; 

 IX  - fundamentação legal do curso pretendido. 

§ 1º Núcleo central é a sede ofi cial da instituição, responsável pela expedição de históricos e  certifi ca-
dos de conclusão de curso. 

§ 2º Unidade descentralizada é o  pólo, se necessário e previsto no projeto de curso, de  atendimento 
a estudantes de um curso específi co, situado  em município diverso da sede ofi cial.

Art. 7º - O credenciamento da instituição será concomitante à primeira autorização de curso. 

Art. 8° - A instituição de ensino de poderá ser descredenciada, a qualquer tempo se: 
I - do acompanhamento e avaliação realizados pelo Conselho Estadual de Educação de Santa 

Catarina, resultar comprovação de irregularidades ou descumprimento das condições ori-
ginalmente estabelecidas; 

II - a denúncia for comprovada pelo Conselho Estadual de Educação. 

Parágrafo Único - Somente após  processo de recredenciamento poderá a instituição de  ensino de 
Educação a Distância retomar as suas atividades. 

DA AUTORIZAÇÃO 

Art. 9º -  Autorização é o ato  administrativo que permite à instituição de ensino  credenciado desen-
volver curso de Educação a Distância. 

Parágrafo Único - As atividades do curso somente poderão ser iniciadas após a publicação do  ato au-
torizativo no Diário Ofi cial do Estado. 

Art. 10 - A autorização e o reconhecimento de cursos de Educação Básica e Educação Superior a Dis-
tância, no sistema estadual de ensino exigem a realização de avaliação prévia. 

Parágrafo Único - A verifi cação será realizada por especialistas da área do curso específi co e de Educa-
ção a Distância, designados pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. 

Art. 11 - O parecer autorizativo do curso de Educação a Distância poderá ser revogado e cessada a 
oferta a qualquer tempo se: 
I - do acompanhamento e avaliação realizados pelo Conselho Estadual de Educação de San-

ta Catarina, resultar comprovação de irregularidades ou descumprimento das condições 
originalmente estabelecidas; 

II - a denúncia for comprovada pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina.

Art. 12 - Os processos de reconhecimento dos cursos de Ensino Superior deverão ser encaminhados 
ao Conselho Estadual de Educação, após o cumprimento de 50% (cinqüenta) de sua carga 
horária prevista no projeto de curso. 

Art. 13 - A autorização para implementação de curso será concedida pelo prazo máximo de 05 (cinco) 
anos que será periodicamente renovado após avaliação favorável. 

Art. 14 - A instituição de ensino superior interessada em obter autorização de cursos de – graduação, 
seqüencial, tecnólogo e pós-graduação lato sensu, deverá apresentar: 
 I - cópia do ato de credenciamento pela União;
II - projeto de curso nos termos do art. 16. 
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Art. 15 - A instituição de ensino interessada em obter autorização de cursos na modalidade de Educa-
ção de Jovens e Adultos, nos níveis de Ensino Fundamental e Médio, inclusa a modalidade 
normal, deverá: 
 I - atender ao artigo 6º da presente Resolução; 
II - apresentar projeto do curso nos termos do art. 16. 

Art. 16 - A instituição de ensino interessada em obter autorização de cursos de Educação Profi ssional 
Técnica de nível médio, destinada aos alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio 
deverá: 
  I - atender ao artigo 6º da presente Resolução;
 II - apresentar projeto do curso, atendendo as exigências desta Resolução (art.16) e da Reso-

lução específi ca de Educação Profi ssional; 
III - Apresentar o número de inserção no cadastro - NIC de cursos de Educação Profi ssional 

Técnica de  nível médio; 

Art. 17 - Os aspectos teóricos dos cursos serão analisados nas comissões de mérito e, após, encaminha-
das para avaliação fi nal na Comissão de E

DO PROJETO DE CURSO 

Art. 18 - O ato autorizativo será concedido mediante a apresentação do projeto de curso que evidencie 
a integração entre as disciplinas e suas metodologias, com destaque para: 
 I  -  bases fi losófi cas e pedagógicas do curso que favoreça a integração entre as disciplinas 

e suas metodologias; 
 II  -  coerência dos conteúdos curriculares de forma a atender às orientações do CNE/

CEE/SC e aos padrões de qualidade traçada para o curso; 
 III  -  descrição do perfi l dos alunos; 
 IV  -  dimensionamento da carga horária do curso e das disciplinas; 
 V  -  descrição das ementas e programas das disciplinas e bibliografi a; 
 VI  -  descrição da sistemática do estágio supervisionado e local destinado à prática, confor-

me determinado pela legislação; 
 VII  -  quadro, titulação, qualifi cação e carga horária dos docentes responsáveis pela coorde-

nação do curso e pela coordenação das disciplinas do curso, com currículos e docu-
mentos comprobatórios da qualifi cação; 

 VIII  -  quadro, titulação, qualifi cação e carga horária dos professores conteudistas, professo-
res orientadores, tutores e monitores, especifi cando a relação numérica aluno/profes-
sor; 

 IX  -  quadro, titulação, qualifi cação e carga horária da equipe multidisciplinar na área de 
tecnologia da informação e comunicação, de desenvolvimento e produção de material 
didático; 

 X  -  descrição da política de capacitação e atualização permanente dos profi ssionais con-
tratados; 

 XI  -  apresentar guia do aluno, guia de curso e guia de estudo (material instrucional); 
 XII  -  descrição do material didático para o curso de Educação a Distância (impresso, CD-

rom, páginas da web e outros que atendam às diferentes lógicas de concepção, produ-
ção, linguagem, estudo e controle de tempo);

 XIII  -  cronograma completo do curso, evidenciando a previsão de momentos presenciais 
planejados para o curso e qual a estratégia a ser usada, locais e datas de prova, e datas 
limites para matrícula, recuperação e outras atividades; 

 XIV  -  descrição da forma de apoio logístico ao tutor e ao aluno; 
 XV  -  descrição das formas de comunicação (impresso, áudio, digital e vídeo); 
 XVI   - descrição da forma de gestão acadêmico-administrativa; 
 XVII - descrição dos critérios de aproveitamento de estudos nos cursos de Educação Profi ssio-

nal. 

Art. 19 - O guia de estudo (conteúdo programático, atividades, textos e leitura complementares), a ser 
apresentado por ocasião da autorização, deverá totalizar dois semestres em curso de ensino 
superior e um semestre em cursos de Educação Básica, incluídas as modalidades de Educação 
de Jovens e Adultos e Educação Profi ssional Técnica de nível médio. 

Art. 20 - A equipe multidisciplinar deverá ser constituída de profi ssionais de diferentes tecnologias da 
informação e comunicação, conforme a proposta do curso e educadores capazes de: 
I - desenvolver os fundamentos teóricos do projeto; 
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 II - selecionar, preparar e elaborar o conteúdo curricular e material didático para Cursos a 
Distância; 

III - apreciar e avaliar o material didático antes e depois de ser impresso, vídeo gravado, áudio 
gravado, indicando correções e aperfeiçoamentos; 

 IV - motivar, orientar, acompanhar e avaliar os alunos e auto-avaliar-se como profi ssional da 
Educação a Distância. 

Art. 21 - O guia de curso – impresso e/ou em formato digital, deverá: 
 I  - orientar o aluno quanto às características da Educação a Distância e quanto às normas de 

estudo a serem adotadas, durante o curso; 
 II  - conter informações gerais sobre o curso (matriz curricular, ementas, etc); 
 III  - informar as formas de interação com professores e colegas;
 IV  - apresentar o sistema de acompanhamento, avaliação e todas as demais orientações que 

lhe darão segurança durante o processo educacional; 
 V  - cronograma completo do curso evidenciando a previsão de momentos presenciais plane-

jados para o curso e qual a estratégia a ser usada, locais e datas de prova, e datas limites 
para matrícula, recuperação e outras. 

Art. 22 - O guia do aluno – impresso e/ou digital, evidenciará: 
 I  - as características do processo de ensino e aprendizagem particulares das disciplinas; 
 II  - a equipe de docentes responsável pela disciplina; 
 III  - a equipe de tutores e os horários de atendimento; 
 IV  - o cronograma (data, horário, local – quando for o caso) para o sistema de acompanha-

mento e avaliação da disciplina; 
 V  - as competências cognitivas, habilidades e atitudes que o aluno deverá alcançar ao fi m de 

cada disciplina, módulo, unidade, oferecendo-lhe oportunidades sistemáticas de auto-
avaliação; 

 VI  - os materiais que serão colocados à disposição do aluno; 
 VII  - direitos e deveres juntos a instituição. 

Art. 23 - A instituição deverá respeitar os aspectos relativos a direitos autorais, ética, estética e da rela-
ção forma-conteúdo. 

Art. 24 - Avaliação de ensino e de aprendizagem deverá ser proposta na dimensão do aluno, con-
siderando seu ritmo e ajudando-o a desenvolver graus mais complexos de competências e 
habilidades, possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos, defi nindo como será feita a 
avaliação da aprendizagem, tanto durante o curso, como nas avaliações fi nais e nas estratégias 
de recuperação de estudos. 

Art. 25 - A Avaliação Institucional deverá ser implementada para que produza correções na direção da 
melhoria de qualidade do processo pedagógico, envolvendo alunos, professores, especialistas 
e quadro técnico-administrativo. 

Art. 26 - A gestão acadêmico-administrativa visa gerenciar e supervisionar os processos de matrículas, 
inscrições, tutoria, produção e distribuição de material didático e companhamento e avalia-
ção do aluno.

Art. 27 - Verifi cadas a insufi ciência ou ausência no atendimento a alguma das exigências desta Resolu-
ção o conselheiro relator poderá, através de Diligência, estabelecer prazos para cumprimento 
antes de submeter seu parecer à comissão, nos termos do regimento interno do Conselho 
Estadual de Educação de Santa Catarina. 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 28 - A avaliação de curso da Educação Superior e da Educação Básica a Distância, cuja realização 
deverá ser efetuada por comissão especifi ca, de forma prévia ao reconhecimento de cursos, 
obedecerá aos mesmos critérios e procedimentos estipulados para os cursos presenciais, res-
peitadas as normas e os procedimentos normativos específi cos aplicáveis à Educação Superior 
a Distância. 

Art. 29 -  A avaliação do rendimento do aluno para fi ns de promoção, certifi cação ou diplomação, dar-
se-á no processo com a realização de exames presenciais, de responsabilidade da instituição 
credenciada para ministrar o curso, segundo procedimentos e critérios defi nidos no projeto 
autorizado. 



160

§ 1º  Na educação escolar ministrada a distância haverá controle da freqüência dos alunos quando 
das atividades curriculares presenciais obrigatórias, conforme previsto no projeto pedagógico do 
curso. 

§ 2º  Os cursos e programas de Educação a Distância devem prever, para os alunos portadores de ne-
cessidades especiais, de acordo com a legislação em vigor, as devidas adaptações nos materiais 
didáticos, nas tecnologias e comunicação, nas provas e nos exames. 

§ 3º  Os cursos a distância poderão aceitar transferências e aproveitar estudos realizados pelos alunos 
em cursos presenciais. Da mesma forma que as certifi cações totais ou parciais obtidas naqueles 
cursos poderão ser aceitas entre cursos da mesma modalidade e em cursos presenciais, desde que 
os estudos tenham sido realizados em instituições credenciadas e em cursos autorizados ou reco-
nhecidos. 

§ 4º  Os exames deverão avaliar as competências descritas nas diretrizes curriculares nacionais, quando 
for o caso, bem como conteúdos e habilidades que cada curso se propõe a desenvolver. 

DA CERTIFICAÇÃO 

Art. 30 - Os diplomas e certifi cados de cursos e programas de Educação a Distância, quando expedidos 
por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional. 

Art. 31 - Os certifi cados e diplomas de Cursos a Distância emitidos por instituições estrangeiras, para 
que gerem efeitos legais deverão ser reconhecidos de acordo com as normas vigentes, respei-
tadas as disposições estabelecidas em acordos diplomáticos. 

DA MATRÍCULA 

Art. 32 - A matrícula nos Cursos a Distância do Ensino Fundamental e Médio para Jovens e Adultos 
será feita independentemente de escolarização anterior, obedecida à respectiva idade mínima 
e mediante avaliação que defi na o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e 
permita sua inscrição na etapa adequada. 

Art. 33 -  A matrícula nos cursos de Educação Profi ssional Técnica de nível médio será feita mediante 
o processo seletivo constante do Projeto Pedagógico da instituição que ofertar o curso. 

Art. 34 -  A matrícula nos cursos de Educação Superior será feita mediante processo seletivo constante 
do Projeto Político-Pedagógico da instituição que ofertar o curso. 

Art. 35 -  À instituição credenciada em ofertar cursos a distância caberá a guarda dos documentos esco-
lares de todos os alunos matriculados em conformidade com as normas vigentes, mantendo-
os à disposição dos órgãos competentes. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 36 - Havendo homologação de parecer favorável, o credenciamento/autorização far-se-á por ato 
do Poder Executivo.

Art. 37 -  Em caso de homologação de parecer desfavorável, a mantenedora poderá recorrer da decisão 
fundamentando o pedido com novos fatos e provas, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data da homologação do parecer no Diário Ofi cial do Estado. 

Art. 38 - Negado o recurso, previsto no artigo anterior, a mantenedora somente poderá apresentar 
novo pedido após o prazo de 01 (um) ano, a contar da data de homologação do parecer no 
Diário Ofi cial do Estado. 

Art. 39 - Será sustada a tramitação de solicitação de credenciamento/autorização de que trata esta 
Resolução, quando a instituição ou sua mantenedora estiver submetida à sindicância ou in-
quérito administrativo. 

Art. 40 - Para fi ns de supervisão, os cursos autorizados/reconhecidos fi carão vinculados à Secretaria de 
Estado da Educação e Inovação. 

Art. 41 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Ofi cial do Estado. 

Art. 42 - Revogam-se as Resoluções nº 151/2003/CEE, nº 68/03 e os incisos I e II do art. 26 da Resolu-
ção nº 64/98/CEE/SC. 

ADELCIO MACHADO DOS SANTOS 
Presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina
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11) Legislação de São Paulo
DELIBERAÇÃO CEE Nº 14/2001

Dispõe sobre funcionamento de cursos de educação a distância e de presença fl exível no Estado de 
São Paulo. 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e considerando o disposto 
no Art. 32 da Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, na Resolução CEB/CNE n.º 01/2000, na 
Indicação CEE nº 03/2001 e na Indicação CEE n.º 04/2001, na Indicação CEE nº 17/2002 e na Deli-
beração CEE nº 23/2002. 

Delibera: 

Art. 1º - Os alunos matriculados a partir de 20 de abril de 2001, em cursos de ensino fundamental e 
médio, autorizados com fundamento nas Deliberações CEE n.ºs. 11/98 e 09/99, somente 
poderão receber seu certifi cado de conclusão após comprovarem aprovação em exame pre-
sencial realizado em instituição especifi camente credenciada para esse fi m. 

§ 1º  Ficam mantidas todas as demais exigências constantes do projeto pedagógico da instituição auto-
rizada a ministrar o curso.

§ 2º  O cumprimento dessas exigências e a regularidade dos atos continuam sob a supervisão e fi scali-
zação dos órgãos próprios da Secretaria de Estado da Educação.

§ 3º  A expedição do certifi cado de conclusão continuará sendo da instituição autorizada a ministrar 
o curso, a quem compete zelar pela autenticidade e arquivo dos documentos que comprovem a 
aprovação no exame fi nal.

§ 4º  A Língua Estrangeira Moderna será objeto de avaliação exclusivamente pela Instituição autoriza-
da a ministrar o curso. (NR) 

Art. 2º - As instituições que pretenderem ser credenciadas para a realização do exame indicado no 
Artigo anterior deverão apresentar, para apreciação e decisão deste Conselho, solicitação com 
as seguintes informações e documentação: 

a) demonstração de reconhecida experiência na realização de exames dessa natureza ou as-
semelhados;

b) capacidade de atendimento;

c) procedimentos de segurança que garantam a inviolabilidade das provas;

d) qualifi cação técnica de equipe institucional permanente, com demonstração de experiên-
cia em 

avaliação de aprendizagem;

e) condições técnico-operacionais de infra-estrutura para este tipo de trabalho;

f) projeto para oferta e execução dos exames com respectivo cronograma. 

Art. 3º - Considera-se desde já válido o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio para os fi ns 
indicados no artigo anterior, no que diz respeito àquele nível de ensino. 

§ 1º  Considerar-se-á aprovado o aluno que obtiver desempenho igual ou superior a 50% em cada uma 
das partes - redação e parte objetiva.

§ 2º  O Boletim Individual de Resultados, servirá como documento para fi ns de comprovação do exa-
me previsto no Art. 1º desta Deliberação. 

Art. 4º - Os cursos de educação profi ssional de nível técnico autorizados com base na Deliberação CEE 
n.º 11/98 poderão continuar funcionando de acordo com suas propostas aprovadas  por este 
Conselho. 

Parágrafo único - Ficam mantidas todas as exigências previstas na Indicação CEE n.º 8/2000. 

Art. 5º - As instituições que mantêm cursos de educação profi ssional de nível técnico, autorizados com 
base na Deliberação CEE n.º 9/99, caso pretendam manter suas atividades, deverão adequar 
seus projetos às seguintes alternativas: 
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a) solicitar junto à Diretoria de Ensino conversão para cursos presenciais, fundamentados na 
Deliberação CEE n.º 01/99 e Indicação CEE n.º 08/2000;

b) solicitar junto ao CEE autorização de Ensino a distância, com base na Deliberação CEE n.º 
11/98.

§ 1º  Os alunos regularmente matriculados até a data da publicação desta Deliberação poderão con-
cluir seus estudos no prazo máximo de 180 dias, no mesmo regime em que os iniciaram.

§ 2º  As matrículas novas estão suspensas até que haja autorização expressa numa das formas indicadas 
nas alíneas a) e b) do caput. 

Art. 6º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, após devidamente homologada. 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Deliberação 

O Conselheiro Bahij Amin Aur votou favoravelmente com restrições na Indicação CEE 04/01 e na 
presente Deliberação, nos termos de sua Declaração de Voto. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 30 de maio de 2.001 

ARTHUR FONSECA FILHO
Presidente 

Homologação por Res. SE de 06-6-01, publicado no DOE em 07-6-01 Seção I, p. 11 

DELIBERAÇÃO CEE Nº 41/04 

Credenciamento de instituições e autorização de funcionamento de cursos a distância de ensino fun-
damental para jovens e adultos, médio e profi ssional de nível técnico no sistema de ensino do Estado 
de São Paulo. 

O Conselho Estadual de Educação, no uso de suas atribuições e com fundamento no Artigo 80 da 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Artigo 12 do Decreto Federal nº 2.494, de 10 de 
fevereiro de 1998, com a redação que lhe deu o Decreto Federal nº 2.561, de 27 de abril de 1998, no 
Artigo 2º da Lei Estadual nº 10.403/71 e na Indicação CEE nº 42/04, 

DELIBERA: 

Art. 1º - O credenciamento de instituições e a autorização de funcionamento de cursos a distância de 
ensino fundamental para jovens e adultos, médio e profi ssional de nível técnico, no sistema de 
ensino do Estado de São Paulo, regulam-se pela presente Deliberação. 

Parágrafo único -  A competência para a concessão do credenciamento e da autorização referidos nes-
te artigo é do Conselho Estadual de Educação. 

Art. 2º - A educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem,  com a 
mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes 
suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados por diversos 
meios de comunicação. 

Parágrafo único - Os cursos ministrados sob a forma de educação a distância serão organizados em 
regime especial, com fl exibilidade de requisitos para admissão, horário e duração, 
sem prejuízo dos objetivos e das diretrizes curriculares fi xadas nacionalmente. 

Art. 3º - Os cursos a distância que conferem certifi cado ou diploma de conclusão do ensino fundamen-
tal para jovens e adultos, do ensino médio e da educação profi ssional de nível técnico, serão 
oferecidos por instituições públicas ou privadas especialmente credenciadas para esse fi m, nos 
termos desta Deliberação. 

§ 1º  O credenciamento de instituições e a autorização de funcionamento de cursos serão limitados ao 
prazo de cinco (5) anos, podendo ser renovados após avaliação. 

§ 2º  A avaliação de que trata o parágrafo anterior obedecerá a procedimentos, critérios e indicadores 
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de qualidade defi nidos pelo Conselho Estadual de Educação em norma própria.
§ 3º A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de irregularidade de qualquer 

ordem serão objeto de diligência ou sindicância ou ainda de processo administrativo que vise sua 
apuração, sustando-se, de imediato, a tramitação de pleitos de interesse da instituição, podendo 
ser determinadas providências corretivas ou ainda acarretar-lhe o descredenciamento. 

Art. 4º - O credenciamento de instituição interessada em oferecer cursos de educação a distância será 
concedido por meio de ato da Presidência do Conselho Estadual de Educação, mediante pe-
dido da instituição, contendo as seguintes informações: 
 I  -  estatuto da instituição interessada e defi nição do seu modelo de gestão, incluindo orga-

nograma funcional, descrição das funções e formas de acesso a elas, esclarecendo atri-
buições pedagógicas e administrativas, qualifi cação mínima exigida e forma de acesso as 
diferentes funções diretivas ou de coordenação, bem como a composição e atribuições 
dos órgãos colegiados existentes; 

 II  -  breve histórico contendo denominação, localização da sede, capacidade fi nanceira e 
administrativa, infra-estrutura, condição jurídica, situação fi scal e parafi scal e objetivos 
institucionais, inclusive da mantenedora, com certidões negativas. 

 III  -  síntese da proposta pedagógica; 
 IV  -  qualifi cação acadêmica e experiência profi ssional das equipes multidisciplinares – corpo 

docente e especialistas nos diferentes meios de informação a serem utilizados - e eventu-
ais instituições parceiras, respeitado o disposto no § 4º do art. 5º desta Deliberação; 

 V  -  infra-estrutura adequada aos recursos didáticos, suportes de informação e meios de co-
municação que pretende adotar, comprovando possuir, quando for o caso, concessão ou 
permissão ofi cial; 

 VI  -  resultados obtidos em avaliações nacionais e regionais, quando for o caso; 
 VII  -  experiência anterior em educação; 

Art. 5º - O pedido de autorização de funcionamento de cursos de educação a distância, dirigido ao 
Conselho Estadual de Educação, deverá  ser formulado por instituição devidamente creden-
ciada, instruído por projeto contendo, no mínimo, os seguintes elementos: 
 I  -  identifi cação; 
 II  -  elenco dos cursos já autorizados, quando for o caso; 
 III  -  dados sobre o curso pretendido: objetivos, estrutura curricular, ementas, material didá-

tico e meios instrucionais a serem utilizados; 
 IV  -  especifi cação do esquema operacional do curso indicando a sede, bem como eventuais 

subsedes e postos destinados a inscrições ou matrículas, distribuição de materiais didáti-
cos e veiculação de programas, atendimento aos alunos e desenvolvimento da proposta. 

 V  -  descrição da infra-estrutura, em função do projeto a ser desenvolvido: instalações físi-
cas, destacando salas para o atendimento de alunos; laboratórios; biblioteca atualizada 
e informatizada, com acervo de periódicos e livros, bem como fi tas de áudio e vídeos; 
equipamentos que serão utilizados, tais como: televisão, videocassete, audiocassete, equi-
pamentos para vídeo e teleconferência, de informática, linhas telefônicas, linhas para 
acesso às redes de informação e para discagem gratuita e aparelhos de fax à disposição 
de profi ssionais e alunos, dentre outros;  

 VI  -  descrição clara da política de suporte aos profi ssionais que irão atuar no atendimento 
aos alunos, incluindo a relação numérica entre eles, a possibilidade de acesso à institui-
ção, para os residentes na mesma localidade da sede ou subsede e formas de interação e 
comunicação com os demais; 

 VII  -  identifi cação das equipes multidisciplinares - docentes e técnicos - envolvidas no projeto 
e dos docentes responsáveis pelas disciplinas e pelo curso em geral, incluindo sua quali-
fi cação e experiência profi ssional; 

 VIII  -  indicação de atividades extracurriculares e, quando for o caso, de aulas práticas e estágio 
profi ssional oferecidos aos alunos; 

 IX  -  descrição do processo de avaliação do aluno. 

§ 1º Os materiais didáticos e meios instrucionais, referidos nos incisos III e V, serão apresentados na 
sua forma preliminar de protótipos. 

§ 2º Os projetos de cursos de educação profi ssional técnica deverão prever, em função da natureza da 
habilitação, número adequado de horas de aulas práticas e de estágio profi ssional. 

§ 3º O projeto referido no caput deste artigo será integralmente considerado nos futuros processos de 
autorização e de avaliação do curso e de recredenciamento da instituição. 

§ 4º A parceria da instituição com outra, feita obrigatoriamente  pela sede, que é sua unidade central, 
somente se realizará com o cumprimento de todas as disposições inerentes ao seu credenciamento 
e à autorização de seu funcionamento, de conformidade com a presente Deliberação e com a Indi-
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cação CEE nº 42/04, sendo pertinentes a todos os envolvidos as informações exigidas neste artigo. 
Art. 6º - O funcionamento de curso somente poderá ocorrer após a devida autorização do CEE. 

§ 1º  A inobservância do disposto no caput deste artigo implicará imediata suspensão da análise do 
pedido. 

§ 2º  Para fi ns de supervisão, cada curso autorizado fi cará vinculado à Diretoria de Ensino da Secreta-
ria de Estado da Educação ou ao órgão próprio de supervisão delegada, de conformidade com a 
localização da sede, subsede ou posto onde será ministrado. 

§ 3º  A criação de novas subsedes e postos, não previstos no projeto originalmente credenciado, con-
diciona-se à prévia autorização deste Conselho, sendo vedada aos postos a realização de exames 
fi nais. 

§ 4º  Uma vez aprovadas pelo CEE, as novas subsedes e postos, bem como os respectivos cursos, serão 
instalados após manifestação do órgão próprio de Supervisão, que dará publicidade ao ato e ciên-
cia ao Conselho e ao órgão pertinente da Secretaria da Educação, para fi ns de cadastro. 

§ 5º  O encerramento de cursos da sede, subsedes e postos será previamente comunicado a este Conse-
lho e à Diretoria de Ensino de competente,  para  ciência e providências cabíveis. 

§ 6º  As Diretorias de Ensino às quais se jurisdicionam a sede e as unidades de extensão da instituição 
autorizada articular-se-ão para sua adequada supervisão. 

Art. 7º - Os pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições e de autorização de funcio-
namento de cursos terão parecer da Câmara de Educação Básica deste Conselho, que será discutido e 
votado no Conselho Pleno. 

§ 1º  A Câmara de Educação Básica indicará comissão de especialistas para apreciar o pedido de cre-
denciamento, que  aprovada será encaminhada ao  Conselho Pleno para ciência , e será objeto de 
Portaria de nomeação da Presidência do Conselho . 

§ 2º  A comissão de especialistas terá o seu trabalho remunerado pela instituição interessada  em valo-
res a serem fi xados por portaria da Presidência deste Colegiado. 

§ 3º  A comissão de especialistas verifi cará in loco as condições da instituição interessada, podendo so-
licitar informações e documentos adicionais necessários para a análise do projeto, e apresentando  
relatório circunstanciado e conclusivo sobre o pedido. 

Art. 8º - Os cursos de educação a distância poderão aceitar transferência e aproveitar créditos obtidos 
pelos alunos em cursos presenciais, da mesma forma que as certifi cações totais ou parciais 
obtidas em cursos de educação a distância poderão ser aceitas em cursos presenciais. 

Art. 9º - Os diplomas e certifi cados expedidos por instituição credenciada a oferecer cursos de educa-
ção a distância, nos termos desta Deliberação, terão a mesma validade dos cursos presenciais. 

Art. 10 - A avaliação do aluno para fi ns de promoção, certifi cação ou diplomação realizar-se-á por meio 
de exames presenciais, de responsabilidade de instituição especifi camente credenciada para 
essa fi nalidade, segundo procedimentos e critérios defi nidos no projeto autorizado, atendidas 
as demais normas sobre a matéria, em especial a Deliberação CEE nº 14/2001. 

Art. 11 - O Conselho Estadual de Educação manterá atualizada a relação das instituições credenciadas 
e os cursos de educação a distância autorizados, assim como a relação de instituições creden-
ciadas para realização de exames fi nais. 

Art. 12 - As instituições de ensino que já oferecem cursos de educação a distância, no sistema de ensino 
do Estado de São Paulo, deverão adequar-se aos termos desta Deliberação, no prazo máximo 
de 90 dias, a contar da data de publicação de sua homologação, sob pena da perda de creden-
ciamento e da autorização de funcionamento. 

Art. 13 - O funcionamento no Estado de São Paulo de Instituições ou de  suas unidades de extensão, que 
ofereçam curso de educação a distância autorizado por outro sistema de ensino, dependerá de 
prévio credenciamento e de autorização deste Conselho, nos termos desta Deliberação. 

Art. 14 - Esta Deliberação, devidamente homologada, entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas a Deliberação CEE nº 11/98 e demais disposições contrárias.

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Deliberação.
O Conselheiro João Gualberto de Carvalho Meneses declarou-se impedido de votar.
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Sala “Carlos Pasquale”, em 23 de junho de 2004. 
LUIZ EDUARDO CERQUEIRA MAGALHÃES 

Presidente 

Publicado no DOE em 25/06/04   Seção I  Páginas 14/15/16/17
Resol. de 28/6/04, public. em 29-6-04  Seção I  Páginas 20/21 
Resol. de 28/6/04, retifi cada em 02/7/04  Seção I  Página 24 
Resol. De 28/6/04, retifi cada em 13/7/04  Seção I  Página 18 

DELIBERAÇÃO CEE N° 43/04 

Dispõe sobre recredenciamento das instituições que oferecem cursos na modalidade educação a dis-
tância no sistema de ensino do Estado de São Paulo 

O Conselho Estadual de Educação, no uso de suas atribuições e com fundamento no Artigo 80 da 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Artigo 12 do Decreto Federal nº 2.494, de 10 de 
fevereiro de 1998, com a redação que lhe deu o Decreto Federal nº 2.561, de 27 de abril de 1998, no 
Artigo 2º da Lei Estadual nº 10.403/71, nas Deliberações CEE nºs 14/01, 41/04, na Indicação CEE nº 
42/04 e na Indicação nº 44/04 

Delibera:

Art. 1º - O recredenciamento das instituições credenciadas, e com cursos autorizados e em funciona-
mento, na modalidade educação a distância, obedecerá o disposto na presente Deliberação.

§ 1º  O recredenciamento de instituições deverá ser renovado a cada 5 (cinco) anos. 
§ 2º O recredenciamento institucional deverá ser requerido com antecedência mínima de 6 (seis) 

meses do término do seu prazo de vigência. 
§ 3º O pedido de recredenciamento deverá atender ao disposto na Deliberação CEE n.º 41/04 e na 

Indicação CEE n.º 42/04, e ser instruído com os seguintes itens: 
 I  - relatório analítico sobre as atividades desenvolvidas pela instituição nos cursos a distância 

oferecidos no período, bem como sobre as possíveis alterações das propostas originais de 
credenciamento, tendo em vista os aspectos relativos aos artigos 4º e 5º da Deliberação CEE 
n.º 41/04; 

 II  - breve descrição de indicadores de qualidade, abrangendo cursos, alunado, corpo docente e 
gestão, nas suas dimensões administrativas e pedagógicas, tanto no que se refere ao processo 
de ensino aprendizagem como nas avaliações externas; 

 III  - descrição de melhorias na infra-estrutura física, administrativa e pedagógica da sede e, quan-
do houver, de subsede (s) e posto (s); 

 IV  - quadro demonstrativo do corpo docente, com as respectivas indicações da formação e com-
ponente curricular de cada um de seus integrantes; 

 V  - quadro demonstrativo da equipe de apoio técnico, pedagógico e administrativo, com a indi-
cação das respectivas formação e funções na instituição; 

 VI  - breve descrição das parcerias e modo de funcionamento, quando houver; 
 VII  - quadro demonstrativo anual do alunado, por local de funcionamento e curso, contendo: 

a) número de alunos matriculados, por curso; 

b) número de alunos aprovados em exames fi nais, para fi ns de certifi cação na própria insti-
tuição, se for o caso; 

c) número de alunos aprovados em exames fi nais, para fi ns de certifi cação em instituições 
externas, se for o caso;

d) total de concluintes;

e) número de desistentes.

Art. 2º - A Comissão de Especialistas encarregada de verifi car, in loco, o atendimento à presente Deli-
beração será designada de conformidade com as normas específi cas deste Conselho.

§ 1º  Os documentos que instruíram o processo de credenciamento, autorização dos cursos, bem como 
a adequação à Deliberação CEE nº 41/04 e o credenciamento para exames fi nais se houver, de-
verão permanecer arquivados na sede da instituição, à disposição da Comissão de Especialistas 
indicada para instrução do processo de avaliação. 

§ 2º  A Comissão de Especialistas considerará os relatórios do Supervisor de Ensino da sede sobre a 
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regularidade do funcionamento e dos atos praticados pela instituição. 
Art. 3º - A Comissão de Especialistas será constituída por profi ssionais com experiência em ensino a 

distância e na modalidade de curso oferecido, além de um supervisor de ensino indicado pela 
respectiva Coordenadoria de Ensino da Secretaria de Estado da Educação. Parágrafo único 
- Para essa fi nalidade, serão constituídos cadastros de especialistas a que se refere o caput deste 
artigo. 

Art. 4º - Caberá à Comissão de Especialistas elaborar relatório circunstanciado, conforme modelo 
adotado pelo CEE, contendo: 
  I - avaliação dos aspectos referentes ao credenciamento, com visita à sede e, se necessária a 

juízo do Relator , quando os houver, de subsedes e postos por ele indicados; 
 II - análise comparativa entre o relatório da Comissão de Especialistas que atuou no processo 

de credenciamento e os dados aferidos na avaliação de recredenciamento, indicando 
possíveis discrepâncias, bem como melhorias observadas; 

III - manifestação sobre cada um dos itens precedentes, de forma conclusiva, indicando ou 
não restrições quanto ao recredenciamento, bem como a hipótese de eventual concessão 
de prazo, para a instituição preencher requisitos a serem cumpridos, que serão especi-
fi cados. 

 IV - a manifestação prevista no inciso III, incluirá a especifi cação de recredenciamento de 
cursos e, quando houver, recredenciamento de autorização para realização de exames 
fi nais.

Art. 5º -  O Conselheiro Relator apreciará o trabalho da Comissão de Especialistas e emitirá Parecer, em 
que proporá uma das conclusões seguintes: 
  I - recredenciamento por novo período de 5 (cinco) anos; 
 II - recredenciamento temporário, não superior a 1 (um) ano, com suspensão de novas ma-

trículas nesse período, enquanto não forem cumpridos os requisitos necessários, aponta-
dos com fundamento no relatório da Comissão de Especialistas;

III - indeferimento do pedido de recredenciamento da instituição.

§ 1º No caso de o Parecer indicar a hipótese contida no inciso II deste artigo, a instituição credenciada 
e autorizada poderá manter suas atividades, excepcionalmente, até a data fi xada no Parecer, com 
suspensão de novas matrículas, prazo dentro do qual o Conselho deverá ter concluído o procedi-
mento referente ao recredenciamento pleiteado. 

§ 2º As instituições credenciadas e autorizadas em 1999 poderão, excepcionalmente, requerer seu 
recredenciamento até 31-12-2004, nos termos da presente Deliberação. 

Art. 6º - As instituições apenas credenciadas, que na vigência do respectivo credenciamento não inicia-
ram suas atividades, na oportunidade da renovação deverão requerer novo credenciamento 
nos termos da Deliberação CEE n.º 41/04. 

Art. 7º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua homologação epublicação , revogando-se as 
disposições em contrário

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, 
a presente Deliberação. Sala “Carlos Pasquale”, em 10 de novembro de 2004. 

LUIZ EDUARDO CERQUEIRA MAGALHÃES 
Presidente
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Deliberação CEE Nº 23/2002 

Altera a Deliberação CEE nº 14/2001. 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no 
Art. 32 da Lei nº 9394/96 e na Indicação CEE nº 17/2002.

DELIBERA

Artigo 1º - O § 4º do Art. 1º da Deliberação CEE nº 14/2001 passa a ter a seguinte redação: 

§ 4º A Língua Estrangeira Moderna será objeto de avaliação exclusivamente pela Instituição autorizada 
a ministrar o curso. 

Artigo 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
contrárias. 

12) Legislação do Tocantins
LEI Nº 1.360, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002.
Publicado no Diário Ofi cial nº 1.347

Dispõe sobre o Sistema Estadual de Ensino e adota outras providências.
O Governador do Estado do Tocantins

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO

SEÇÃO I
DOS NÍVEIS E DAS MODALIDADES DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO

Art. 12 - Considera-se ensino à distância o estudo ativo independente que possibilite ao estudante a 
escolha dos horários, da duração e do local de estudo, combinando a veiculação de cursos 
com material didático e auto-instrução.

§ 1º  A expedição das normas de produção, controle e avaliação de programas de ensino à distância e 
a autorização para funcionamento cabem ao CEE, atendidas as diretrizes do Conselho Nacional 
de Educação.

§ 2º  Os órgãos normativos dos diferentes sistemas podem agir de modo integrativo e cooperativo para 
atender ao disposto no caput deste artigo.
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