CAPÍTULO 5 – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
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5.1

LEGISLAÇÃO
A Educação a Distância (EaD) caracteriza-se como modalidade na qual a mediação didático-

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias
de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas
em espaços ou tempos diversos.
No Brasil, as bases legais para a modalidade de educação a distância foram estabelecidas
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). As principais normativas
que atualmente regulam a oferta de cursos na modalidade EaD em âmbito nacional são o Decreto nº
9.235/2017, a Portaria MEC nº 11/2017 e a Resolução CNE nº 1/2018.
No IFSC, os normativos relacionados à EaD são:
•

A Resolução Consup nº 22/2013, que criou os Núcleos de Educação a Distância (Nead);

•

A Resolução Consup nº 08/2014, que criou o Centro de Referência em Formação e
Educação a Distância – Cerfead;

•

A Resolução Cepe nº 04/2017, que estabelece diretrizes para a oferta de cursos e
componentes curriculares na modalidade a distância na Educação Profissional e Tecnológica
de Nível Médio, de Graduação e Pós-graduação, no âmbito do IFSC;

•

Instrução Normativa nº 13/2017, que dispõe sobre a infraestrutura, administração e
utilização de plataforma para desenvolvimento das atividades de ensino a distância no
âmbito do Instituto Federal de Santa Catarina;

• Resolução Cepe nº 48/2018, que altera as diretrizes de funcionamento dos programas de
pós-graduação lato sensu do IFSC;
• Portaria MEC nº 943/2018 - republicada no DOU de 28/09/2018 - trata do recredenciamento
do IFSC para a oferta de cursos na modalidade a distância.
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5.2

TRAJETÓRIA
A trajetória da EaD no IFSC inicia-se em 1999, quando o Câmpus São José oferece o

primeiro Curso Básico de Refrigeração a distância, seguido em 2006 pelo Câmpus Florianópolis,
que oferece o Curso Técnico em Eletrotécnica na modalidade EaD, em parceria com Eletrosul.
Ainda em 2006, o Câmpus Florianópolis participa do primeiro edital do Programa
Universidade Aberta do Brasil – UAB, publicado pela Secretaria de Educação a Distância do
Ministério da Educação (SEED/MEC), ofertando, em 2007, 300 vagas para o Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Pública.
Em 2009, o IFSC aderiu ao Programa Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil),
iniciando a oferta do curso Técnico de Informática para Internet. Também em 2009 realizou o curso
de Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e em 2010, por meio do
Programa UAB, iniciou as especializações em: Gestão Pública, Gestão em Saúde e Ensino de
Ciências. Em 2012, foi ofertada a primeira turma do Curso de Especialização em Mídias na
Educação e iniciou a oferta da Pós-Graduação em EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Em 2014, após longo e participativo debate na instituição, o Conselho Superior criou o
Centro de Referência em Formação e EaD (Cerfead), vinculado à Pró-reitoria de Ensino, tendo
como um dos principais desafios, fomentar a institucionalização e expansão da EaD no IFSC,
realizando assessoria técnica e pedagógica na implantação dos Núcleos de Educação a Distância
(Nead) e na articulação das ofertas EaD e dos cursos presenciais com unidades curriculares EaD.
5.3

INSTITUCIONALIZAÇÃO
O desafio da institucionalização da Educação a Distância na Rede Federal de Educação

Profissional passa pela articulação de mecanismos de planejamento e organização entre os
diferentes agentes que se envolvem em oferta de cursos na modalidade a distância.
Para oferecer ensino a distância com recursos próprios, desvinculados dos programas de
fomento externo, o IFSC precisa incentivar e propiciar uma série de condições para a oferta de
cursos e a implementação de unidades curriculares a distância em cursos presenciais. Para isso se
faz necessário capacitação, regulamentação, infraestrutura especialmente tecnológica e a
estruturação de equipes multidisciplinares no Cerfead e nos câmpus, além de assessoramento e
orientação na elaboração de PPCs.
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Nos últimos anos, muito se avançou na institucionalização da modalidade, com a oferta de
cursos próprios e com a implementação de carga horária a distância em cursos presenciais, dentro
de um conjunto de ações ilustrados pela Figura 5.1.
Nesse contexto, o Cerfead realiza diversas ações que visam a institucionalização da EaD,
com destaque para: 1) a publicação de editais internos semestrais desde 2017, com o objetivo de
capacitar os professores na produção e mediação de suas unidades curriculares ofertadas a distância;
2) o assessoramento na criação de cursos de oferta própria nos câmpus na modalidade EaD; 3)
cursos intercâmpus na modalidade EaD, como Licenciatura Matemática.
Figura 5.1 – Institucionalização da Educação a Distância no IFSC.
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5.4

ESTRUTURA E ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA
A estrutura de EaD no IFSC é composta, de forma permanente e em evolução, pelo

Cerfead e pelo Nead dos câmpus. Além dessas estruturas, em ofertas com fomento externo por meio
de Programas como UAB, conta-se com os polos de apoio presencial credenciados pela CAPES em
convênio com as prefeituras e demais unidades mantenedoras.
Com essa estrutura, em 2018 o IFSC registrou mais de 8.000 matrículas em cursos EaD,
sendo mais de 5.000 em ofertas próprias e o restante por meio de programas com fomento externo.
A oferta prevista para o período de vigência deste PDI é apresentada no Capítulo 7 – Plano de
Oferta de Cursos e Vagas.
5.4.1

Centro de Referência em Formação e Educação a Distância
A estrutura organizacional do Cerfead é apresentada no Capítulo 3, e suas finalidades são

definidas na Resolução Consup nº 08/2014, são elas:
I. contribuir na formação dos servidores do IFSC e da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica para o exercício de suas funções, valorizando
seus saberes e considerando as finalidades previstas na lei de criação dos IFs e na
legislação específica;
II. atuar na formação de servidores da Rede Pública de Ensino, bem como dos gestores
públicos, considerando demandas e contextos sociais, para atender as diretrizes
estabelecidas em lei; e
III. possibilitar aos câmpus a ampliação e consolidação da oferta formativa por meio da
Educação a Distância (EaD).
5.4.2

Núcleos de Ensino a Distância - Nead
Criados pelo Conselho Superior a partir de 2013, os Núcleos de Educação a Distância são

espaços destinados ao desenvolvimento de atividades pedagógicas e administrativas relativas à
oferta dos cursos a distância em cada câmpus.
Conforme a Resolução Consup nº 22/2013 os Neads estão vinculados aos Departamentos
ou Diretorias de Ensino, Pesquisa e Extensão dos câmpus e devem atuar de forma integrada com o
Cerfead para o alcance das finalidades dos Institutos Federais, definidas na Lei n° 11.892/2008, e
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em consonância com a legislação da EaD em vigor.
A implantação dos núcleos é precedida de uma avaliação de sua infraestrutura física,
tecnológica e de pessoal, realizada por comissão interna do IFSC, que utiliza um instrumento
contendo critérios avaliativos para institucionalização da EaD nos câmpus. A referida comissão
emite um relatório técnico sobre o espaço físico, os recursos tecnológicos e humanos
disponibilizados para a oferta de cursos na modalidade a distância e encaminha ao Conselho
Superior (Consup) para análise e deliberação para aprovação.
Os Neads podem tanto ofertar quanto receber os cursos na modalidade a distância. Para o
primeiro caso, o da oferta de cursos, o câmpus terá como tarefa inicial a previsão do curso no seu
Plano Ofertas de Cursos e Vagas (POCV).
Poderão, também, sediar a oferta de cursos de outros câmpus ou convênios com os
programas parceiros do IFSC. O Nead é estruturado de acordo com a proposta pedagógica de cada
câmpus, devendo oferecer uma infraestrutura física, de pessoal e tecnológica para o seu
funcionamento, estando aptos a receberem recursos de fomento para a oferta em EaD.
Cabe destacar que a infraestrutura física, de pessoal e tecnológica dos Neads não precisam
ser reservados exclusivamente para o seu funcionamento, no tempo ocioso podem ser
compartilhados com outros cursos e modalidades de ensino.
Atualmente, dos 22 câmpus do IFSC, 19 são credenciados como Neads. Estima-se que os
demais três câmpus sejam credenciados até 2024. O intuito é estruturar todos os câmpus como
Neads para valorização da EaD, o que vem ao encontro da atual política educacional do governo
federal, que está acompanhando e incentivando a evolução dos cursos na modalidade a distância no
país.
O quadro 5.1 informa os câmpus que foram habilitados como Neads e também a resolução
do Consup com o devido credenciamento.
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Quadro 5.1 - Núcleos de Educação a Distância do IFSC.
nº Câmpus

Data de credenciamento pelo Consup

1

Criciúma

6 de dezembro de 2013 (resolução 48/2013)

2

Lages

6 de dezembro de 2013 (resolução 48/2013)

3

Palhoça-bilíngue

6 de dezembro de 2013 (resolução 48/2013)

4

Canoinhas

18 de fevereiro de 2014 (resolução 02/2014)

5

Gaspar

18 de fevereiro de 2014 (resolução 02/2014)

6

São Miguel do Oeste

18 de fevereiro de 2014 (resolução 02/2014)

7

Araranguá

30 de junho de 2014 (resolução 25/2014)

8

Caçador

30 de junho de 2014 (resolução 25/2014)

9

Chapecó

30 de junho de 2014 (resolução 25/2014)

10 Florianópolis

30 de junho de 2014 (resolução 25/2014)

11 Garopaba

30 de junho de 2014 (resolução 25/2014)

12 Itajaí

30 de junho de 2014 (resolução 25/2014)

13 Jaraguá do Sul

30 de junho de 2014 (resolução 25/2014)

14 Joinville

30 de junho de 2014 (resolução 25/2014)

15 Xanxerê

30 de junho de 2014 (resolução 25/2014)

16 Tubarão

02 de outubro de 2014 (resolução 34/2014)

17 Florianópolis-Continente

23 de Setembro de 2015 (resolução 33/2015)

18 São Carlos

31 de Julho de 2017 (resolução 16/2017)

19 Urupema

01 de Outubro de 2018 (resolução 42/2018)

5.4.3

Polos de EaD
Além dos Neads, o IFSC conta com 23 polos credenciados para a oferta de cursos com

fomento no âmbito do Programa da Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Para ofertar esses cursos, o IFSC participa da chamada para articulação de cursos superiores
na modalidade EaD publicado pela Capes. As propostas do IFSC aprovadas na chamada pública
pela Capes/UAB recebem fomento para a sua oferta nos diversos polos credenciados no Estado de
Santa Catarina.
O quadro 5.2 informa os polos de apoio presencial, e respectivamente o mantenedor, nos
quais atualmente o IFSC oferta cursos pela Universidade Aberta do Brasil.
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Quadro 5.2 - Polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) credenciados pela CAPES com ofertas do IFSC
em 2019 e com ofertas autorizadas para 2020.
nº

Polo

Mantenedora

1

Araranguá - SC

Prefeitura Municipal de Araranguá

2

Blumenau - SC

Governo do Estado de Santa Catarina

3

Braço do Norte - SC

Prefeitura Municipal do Braço do Norte

4

Caçador - SC

Governo do Estado de Santa Catarina

5

Campos Novos - SC

Governo do Estado de Santa Catarina

6

Canelinha - SC

Prefeitura Municipal de Canelinha

7

Criciúma - SC

Prefeitura Municipal de Criciúma

8

Florianópolis - SC

Prefeitura Municipal de Florianópolis

9

Indaial - SC

Prefeitura Municipal de Indaial

10 Itajaí - SC

Governo do Estado de Santa Catarina

11 Itapema - SC

Prefeitura Municipal de Itapema

12 Jaraguá do Sul - SC

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

13 Joinville - SC

Prefeitura Municipal de Joinville

14 Laguna - SC

Prefeitura Municipal de Laguna

15 Otacílio Costa - SC

Prefeitura Municipal de Otacílio Costa

16 Palhoça - SC

Prefeitura Municipal de Palhoça

17 Palmitos - SC

Prefeitura Municipal de Palmitos

18 Ponte Serrada - SC

Prefeitura Municipal de Ponte Serrada

19 Quilombo - SC

Governo do Estado de Santa Catarina

20 São José - SC

Prefeitura Municipal de São José

21 São Miguel do Oeste - SC

Governo do Estado de Santa Catarina

22 Treze Tílias - SC

Prefeitura Municipal de Treze Tílias

23 Tubarão - SC

Prefeitura Municipal de Tubarão
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5.5

MODELOS
Existem duas formas pelas quais, atualmente, o IFSC oferta cursos EaD, são elas:
a) Ofertas próprias sem fomento externo no Cerfead e Câmpus por meio dos Núcleos de
Educação a Distância (Nead);
b) Ofertas por programas com fomento externo (UAB) por meio dos Polos de EaD
credenciados pela CAPES.

5.5.1

Ofertas próprias sem fomento externo
Os modelos apresentados abaixo são destinados aos cursos de oferta própria (sem fomento)

e podem ser utilizados da forma como são descritos ou serem adaptados em consonância com as
especificidades do projeto pedagógico de curso, no entanto, devem estar em conformidade com a
Resolução Cepe nº 04/2017 que estabelece diretrizes para a oferta de cursos e componentes
curriculares na modalidade a distância na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio, de
Graduação e Pós-Graduação.
Em conformidade com a resolução citada, os cursos e componentes curriculares ofertados na
modalidade a distância devem apresentar a seguinte organização didático-pedagógica:
I - material didático adequado, respeitando a linguagem dialógica que caracteriza a EaD;
II - uso de estratégias adequadas de interação mediadas por tecnologias e que contemplem
as especificidades de comunicação dos alunos (texto, áudio ou visuoespacial);
III - produção e organização no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA)
dos materiais e das atividades de estudo e avaliativas (presenciais e virtuais),
realizados no semestre ou bimestre anterior ao início da oferta.
Os Quadros 5.3, 5.4 e 5.5 apresentam os três modelos de oferta própria na modalidade EaD,
com suas respectivas especificidades, que são atualmente utilizados no IFSC.
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Quadro 5.3 - Modelo institucional oferta de educação a distância (modelo 1).
MODELO 1

Características

Para cursos preferencialmente 100% a distância, mas podem prever atividades
presenciais. Em seus PPCs. Utilizam principalmente o Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem Moodle, com atividades e avaliações a distância, docência compartilhada,
tradução e interpretação em libras, avaliação do curso e do docente pelo discente.

Níveis de curso

Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Equipe do curso

Chefia de Formação, professores equipe multidisciplinar composta por: designer
instrucional, designer gráfico, revisor de texto, técnico e tecnólogo multimídia, pedagogos,
técnicos em assuntos educacionais, tradutor e intérprete em libras e outros.

Tecnologias utilizadas

Ambiente virtual de ensino e aprendizagem, vídeos, recurso do Moodle – ferramenta livro,
animações, jogos digitais, infográficos, recurso multidmídia - H5P e outros objetos de
aprendizagem.

Docência e tutoria

Realizadas exclusivamente pelos professores do IFSC.

Quadro 5.4 - Modelo institucional oferta de educação a distância (modelo 2).

MODELO 2

Características

A maior parte das unidades curriculares ocorrem parcial ou integralmente na
modalidade EaD e possuem aulas presenciais semanais. Utiliza o Ambiente Virtual
de Ensino e Aprendizagem Moodle, com atividades e avaliações a distância e
presenciais nos Nead, docente responsável pela produção e oferta da unidade
curricular e equipe responsável pela capacitação em cursos na modalidade EaD.

Níveis de curso

Cursos técnicos de nível médio, cursos de graduação e unidades curriculares de
cursos presenciais de graduação e pós-graduação.

Equipe do curso

Docente responsável pela produção e oferta da unidade curricular, equipe
responsável pela capacitação na modalidade EaD, equipe multidisciplinar
composta por: designer instrucional, designer gráfico, revisor de texto, técnico e
tecnólogo multimídia, pedagogos, técnicos em assuntos educacionais, tradutor e
intérprete em libras e outros.

Tecnologias utilizadas

Ambiente virtual de ensino e aprendizagem, recurso do Moodle – livro,
animações, jogos digitais, infográficos; recurso multimídia – H5P, videoaulas e
outros objetos de aprendizagem.
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Quadro 5.5 - Modelo institucional oferta de educação a distância (modelo 3).

MODELO 3

Características

São, preferencialmente, 100% a distância, apenas com as atividades avaliativas
realizadas de forma presencial nos Nead, e há momentos síncronos como
webconferências com professores do IFSC. Utiliza o Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem Moodle, com atividades e avaliações a distância e presenciais
realizadas nos Nead, docência compartilhada, com realização de aulas por meio
de webconferências; avaliação da unidade curricular e do docente pelo discente.

Níveis de curso

Pós-graduações.

Equipe do curso

Coordenador do curso, professores, equipe multidisciplinar composta por:
designer instrucional, designer gráfico, revisor de texto, técnico e tecnólogo
multimídia, pedagogos, técnicos em assuntos educacionais e outros.

Tecnologias utilizadas

Ambiente virtual de ensino e aprendizagem, vídeos, recurso do Moodle –
ferramenta livro, animações, jogos digitais, infográficos, webconferência, recurso
multidmídia - H5P e outros objetos de aprendizagem.

Docência e tutoria

Realizadas exclusivamente pelos professores do IFSC.

Em todos os modelos que estejam sendo ou venham a ser aplicados na oferta de cursos na
modalidade a distância, é necessário contemplar as seguintes procedimentos:
a) Metodologia:
•

Informar em qual plataforma o curso será ofertado. Segundo a resolução interna do IFSC
todas as atividades a distância devem usar a plataforma moodle: https://moodle.ifsc.edu.br

•

Informar as atividades síncronas: período em que acontecerão as atividades presenciais e
qual o suporte tecnológico que será utilizado: chat, webconferência para interação
professor/aluno, e também encontros e/ou atividades presenciais.

•

Informar as atividades assíncronas: fóruns de discussão, questionários objetivos e/ou
dissertativos, enquetes, wiki, glossário, estudo de caso, portfólio, mapas conceituais, mídias
visuais ou auditivas, midiateca, entre outros.

•

Informar sobre os materiais de estudos disponibilizados: objetos de aprendizagem (vídeos,
simuladores e outros), material complementar, textos de domínio público, material didático
(apostila/livro); material por meio da ferramenta livro, entre outros.
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b) Interação entre estudantes, professores e equipe pedagógica do curso
O mecanismo de interação é composto pelo conjunto de estruturas de Tecnologia de
Informação e Comunicação (TIC) e os respectivos procedimentos e as formas de utilização que
caracterizam a dinâmica da comunicação e da interação entre os sujeitos envolvidos nos processos
acadêmicos e de ensino e aprendizagem. As “TICs” utilizadas representam recursos didáticos
constituídos por diferentes mídias e tecnologias, síncronas e assíncronas, tais como: ambientes
virtuais e suas ferramentas, redes sociais e suas ferramentas, fóruns de discussão, chats, fóruns,
tecnologias de telefonia, videoconferências, objetos de aprendizagem, conteúdos disponibilizados
em suportes tradicionais (livros) ou em suportes eletrônicos entre outros, possibilitando interações
síncronas e assíncronas entre a equipe docente e os estudantes ao longo do desenvolvimento do
curso e/ou da Unidade Curricular. Portanto, os mecanismos de interação selecionados devem
promover um processo comunicacional colaborativo, independente do distanciamento físico entre
professores e alunos.
c) Procedimentos avaliativos:
A avaliação será realizada como parte integrante do processo educativo e acontecerá ao
longo do curso ou unidade curricular podendo ser realizada atividades avaliativas online e também
presenciais.
Para definir os procedimentos avaliativos na modalidade EaD é necessário contemplar as
seguintes questões:
a) Quando e onde realizar a avaliação?
b) Como avaliar no ambiente virtual de ensino e aprendizagem?
c) Que tipos de instrumentos avaliativos podem ser adotados?
d) Quando e onde realizar a avaliação?
e) Quais critérios para correção devem ser adotados?
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5.5.2

Ofertas por programas com fomento externo
A Universidade Aberta do Brasil orienta as instituições de ensino credenciadas a seguirem o

modelo apresentado pelo quadro 5.6, para a oferta de cursos.
Quadro 5.6 - Modelo oferta de educação a distância via UAB (modelo 4).

MODELO 4

Características

Preveem aulas presenciais semanais e a maior parte das unidades curriculares
ocorrem a distância. Utiliza principalmente o Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem (AVEA) Moodle, com atividades e avaliações a distância e
presenciais nos polos de apoio presencial da Capes em diversos municípios do
estado de Santa Catariana, docente responsável pela unidade curricular e aulas
semanais de videoconferência.

Níveis de curso

Cursos de graduação e pós-graduação.

Equipe do curso

Tutores presencias, tutores a distância, coordenador de polo, coordenador de
curso, professor pesquisador conteudista, equipe multidisciplinar;

Tecnologias utilizadas

Ambiente virtual de ensino e aprendizagem; recurso do Moodle - livro; animações;
livro digital, jogos digitais, infográficos; recurso multidmídia - H5P; vídeo-aulas e
outros objetos de aprendizagem.

Docência e Tutoria

A docência pode ser realizada por professores do IFSC ou colaboradores
credenciados por meio de editais públicos. A tutoria é realizada por colaboradores
do IFSC ou colaboradores externos credenciados em editais públicos.

É necessário ressaltar que a educação na modalidade a distância apresenta uma equipe
multidisciplinar, especialmente destinada para a produção de materiais didáticos dessa forma, além
do professor conteudista e o professor formador, para que os materiais apresentem dialogicidade,
interatividade e viabilizem uma aprendizagem colaborativa entre os alunos outros profissionais são
necessários.
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