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RESUMO 
 

A considerável expansão da Educação a Distância (EaD) registrada nos últimos anos 

no Brasil levanta a importância do debate sobre como vem sendo feita a 

implementação desta política, para que formuladores e implementadores tomem 

decisões com maior conhecimento, maximizando resultados, identificando êxitos e 

superando pontos de estrangulamento. Este trabalho procura avaliar o processo de 

implementação da política de EaD pela Secretaria de Educação a Distância da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para isso, buscou-se utilizar uma 

proposta de avaliação compatível com a referida política, chegando-se à desenvolvida 

por Sonia Draibe (2001), a qual sugere uma análise denominada anatomia do 

processo geral de implementação. Para alcançar os objetivos, realizou-se uma 

pesquisa de caráter qualitativo do tipo estudo de caso, utilizando-se de pesquisa 

documental e de entrevistas semiestruturadas com três grupos de sujeitos 

pertencentes à política: gestores, técnicos e beneficiários. Concluiu-se, principalmente, 

que: o processo de implementação carece de um canal de contato aberto da gestão 

com os técnicos e beneficiários; a falta de clareza na disseminação de informações 

entre os técnicos produz ruídos que interferem nos outcomes (produtos); a ausência 

de divulgação das ações interna e externamente contribui com a perpetuação do 

preconceito em relação à modalidade a distância; utilizar critérios de seleção pautados 

na competência e no mérito contribui para formar um corpo de técnicos habilitados 

para exercer a sua função dentro da política; uma instituição que não capacita técnicos 

gera lacunas que possivelmente irão se transformar em falhas de execução da política; 

todos os sujeitos envolvidos na política necessitam de avaliações internas para 

contribuir com melhorias no processo de implementação, no entanto, abre-se uma 

lacuna entre os sujeitos caso não haja a socialização dos resultados; a existência de 

uma instância interna que gerencie os recursos financeiros e balanceie o orçamento 

oriundo dos diferentes programas mantenedores é fundamental; os consórcios entre 

IES e municípios nos polos de apoio presencial se revelam como um ponto de 

estrangulamento do processo, pois os beneficiários ficam expostos à inconstância e à 

falta de compromisso das prefeituras nestes locais. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas. Avaliação de políticas públicas. Avaliação de 

implementação. Avaliação de processos. Educação a Distância.  



	  
	  

ABSTRACT 
 

The considerable expansion of Distance Education registered in recent years in Brazil 

raises the importance of debate about how the implementation of this policy has been 

happening so that formulators and implementers make better informed decisions, 

maximizing results, identifying successes and overcoming bottlenecks. This study aims 

to evaluate the implementation process of Distance Education policy by Secretary of 

Distance Education of the Federal University of Rio Grande do Norte. For this, we sought 

to use an evaluation proposal consistent with this policy, and came to the one developed 

by Sonia Draibe (2001), which suggests an analysis called anatomy of evaluation 

general process. To achieve the objectives, we made a qualitative research, case study 

type, using documentary research and semi-structured interviews with three groups of 

subjects who belong to the policy: managers, technicians and beneficiaries. It was 

concluded that: the implementation process needs a open contact channel between the 

management and technicians and beneficiaries; the lack of clarity in the dissemination of 

information between technicians produces noises that affects the outcomes; the absence 

of dissemination of internal and external actions contributes to the perpetuation of 

prejudice in relation to Distance Education; using selection criteria based on competence 

and merit contributes to form a team of skilled technicians to perform their function within 

the policy; an institution that do not enable technicians generates gaps that possibly will 

turn into policy implementation failures; all subjects involved in politics need internal 

evaluations to contribute to improvements in the implementation process, however, a 

gap is opened between the subjects if there is no socialization of results; the existence of 

an internal structure that manipulates financial resources and balances the budget from 

different maintainer programs is essencial; the consortium between IES and 

municipalities in presential support poles are bottlenecks in the process, since 

beneficiaries are exposed to inconsistency and lack of commitment of these local 

municipalities. 

 
Keywords: Public policy. Public policy evaluation. Implementation evaluation. Processes 

evaluation. Distance Education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A partir dos anos 1970, o Estado começou a sofrer as consequências de um 

longo período de exposição ao excesso de atribuições. O descontrole fiscal, 

acompanhado de um desempenho insuficiente frente às novas demandas sociais e 

tecnológicas, provocou o esgotamento do modelo administrativo burocrático. Como 

alternativa a este cenário, surge, em vários países do mundo, a Administração 

Pública Gerencial, pautada na eficiência e qualidade na prestação do serviço 

público, além do desenvolvimento de uma cultura baseada nas práticas empresariais 

do setor privado. Todavia, ao invés do lucro, buscava-se o interesse público 

(BRASIL, 1995). 

Havia a necessidade, pois, de se fazer mais gastando menos, ou seja, o 

Estado precisava intervir com políticas públicas mais eficazes, eficientes e efetivas. 

As políticas públicas – ora sistematizadas basicamente como o ciclo da ação 

governamental sobre determinados grupos ou territórios, com suas intenções e 

condutas – estão em foco desde meados do século XX, quando a policy science 

trouxe consigo os conceitos de polity, a dimensão que se refere à ordem do sistema 

político e à estrutura institucional do sistema político-administrativo; politics, o 

processo político que envolve a imposição de objetivos, conteúdos e decisões; e 

policy, a configuração dos programas políticos em si que contempla o conteúdo 

material das decisões políticas. Para produzir com mais eficiência, eficácia e 

efetividade, é necessário abordar uma das etapas do policy cicle ou ciclo de 

políticas: a avaliação.  

No Brasil, no contexto da Reforma Gerencial, as políticas educacionais 

ganharam um novo escopo com a sanção da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Entre as diretrizes 

propostas pelo documento, estão aquelas voltadas para a Educação a Distância 

(EaD), no âmbito do Art. 80, posteriormente regulamentado pelos Decretos 2.494/98 

e 5.622/05. Devido às suas características intrínsecas, a Educação a Distância 

permite que um grande número de pessoas que estão fora dos centros de formação 

ou impossibilitados de frequentar o ensino presencial tenham acesso à Educação, o 

que aponta a EaD como uma importante ferramenta do novo modelo de políticas 

públicas voltadas para a inclusão social. Os estímulos governamentais no sentido de 
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envolver as instituições públicas de Educação Superior e os entes federativos da 

União com a Educação a Distância reforçam a tentativa de democratização do 

acesso à educação continuada (MATIAS-PEREIRA, 2010). 

 Gerenciando esse processo, através do Decreto 5.800, de 8 de junho de 

2006, atualmente está o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), sob a gestão 

da Diretoria de Educação a Distância do Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (DED/CAPES/Ministério da Educação), responsável por fomentar a 

modalidade de Educação a Distância nas Instituições Públicas de Ensino Superior 

(IPES). 

 Dados do Censo da Educação Superior revelam que, de 2003 a 2006, o 

número de cursos de graduação a distância cresceu 571%, e a quantidade de 

matrículas, 315% (ABRAEAD, 2008). Além disso, de acordo com o MEC, em 2009 

existiam 145 instituições credenciadas para ofertar cursos superiores a distância, 

totalizando cerca de 760 mil alunos inseridos na modalidade. Em 2012, houve um 

total de 5.772.466 matrículas em cursos a distância, incluindo aqueles de 

aperfeiçoamento profissional, Ensino Fundamental, Médio, Técnico, Superior e Pós-

Graduação, o que significou um aumento de 52,5% em relação a 2011 (ABED, 

2013). Segundo o Censo Superior 2013, de 2007 a 2013 as matrículas em cursos 

superiores a distância nas universidades federais do Brasil cresceram 224%, 

enquanto no ensino presencial esse número foi de 60% (SALDAÑA, 2014).    

 Uma das instituições credenciadas é a Secretaria de Educação a Distância da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que desde 2003 executa ações que 

fomentem a disseminação do Ensino Superior a Distância no país. Além de manter 

em funcionamento os nove cursos de graduação a distância da UFRN, o órgão 

atende a programas e demandas específicas do Governo Federal, caracterizando-se 

como uma unidade de implementação da política governamental de EaD, com suas 

peculiaridades, sistemática de processos e referenciais gerenciais próprios, o que a 

transforma num estudo de caso em potencial.  

Frente à expansão considerável registrada nos últimos anos, faz-se 

necessário incentivar o debate sobre a avaliação da implementação da política de 

EaD para que formuladores e implementadores tomem decisões com maior 

conhecimento, maximizando resultados, identificando êxitos e superando pontos de 

estrangulamento. Existe interesse dos governos em avaliar, e ele está diretamente 
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relacionado com questões de efetividade, eficiência, accountability e desempenho 

da gestão pública (CUNHA, 2006). 

Ala-Harja e Helgason (2000) ressaltam que avaliações podem analisar 

organizações, funções, procedimentos, políticas, projetos etc. Este trabalho procura 

avaliar o processo de implementação da política de Educação a Distância por uma 

unidade credenciada para este fim. Para isso, buscou-se utilizar uma proposta de 

avaliação compatível com a referida política, chegando-se à desenvolvida por Sonia 

Draibe (2001), a qual sugere uma análise denominada anatomia do processo geral 

de implementação. Tal análise é composta por seis subprocessos ou sistemas, quais 

sejam: sistema gerencial e decisório, processos de divulgação e informação, 

sistemas de seleção, sistemas de capacitação, sistemas internos de monitoramento 

e avaliação e sistemas logísticos e operacionais. 

 

Diante do exposto, esta pesquisa procurou responder ao seguinte problema: 

como vem ocorrendo a implementação da política pública de Educação Superior a 

Distância em relação a seus subprocessos e sistemas à luz do modelo de anatomia 

do processo geral de implementação? 
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1.1 Objetivos 
 
1.1.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar o processo de implementação da política pública de Educação 

Superior a Distância em relação a seus subprocessos e sistemas à luz do modelo de 

anatomia do processo geral de implementação em uma Instituição de Ensino 

Superior Pública no Brasil. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

• Identificar as características dos subprocessos e sistemas de implementação da 

política de Educação Superior a Distância pela UFRN, quais sejam: sistema 

gerencial e decisório, processos de divulgação e informação, sistemas de seleção, 

sistemas de capacitação, sistemas internos de monitoramento e avaliação e 

sistemas logísticos e operacionais.  

• Identificar como gestores, técnicos e beneficiários percebem o processo de 

implementação da política de Educação Superior a Distância. 

• Detectar possíveis falhas e obstáculos na elaboração dos procedimentos de 

implementação da política de EaD no Brasil. 

• Gerar informações para a instituição com vistas à reprogramação da política, se 

necessário. 
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1.2  Justificativa 
 

 Os estudos que visam a melhoria da performance do aparelho do Estado, 

observando o desempenho de seus projetos, programas e planos, contribuem com 

os ideais gerencialistas de busca pela eficácia, eficiência e efetividade. Na área de 

Educação, especialmente Educação a Distância, o crescimento expressivo do 

número de ingressantes na modalidade se insere no novo contexto de disseminação 

de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e levanta a necessidade de 

monitoramento sobre como a política está sendo implementada em nível local. 

 Há um grande crescimento no debate de avaliação de políticas públicas no 

Brasil, como pode ser verificado nos trabalhos de Arretche (1998), Ramos e 

Schabbach (2012), Trevisan e Van Bellen (2008), Costa e Castanhar (2003), Cunha 

(2006), Ceneviva (2005) e Frey (2000). A avaliação de políticas públicas vem 

ganhando cada vez mais espaço nos estudos acadêmicos, embora os processos de 

formação da agenda e formulação de políticas ainda se sobressaiam (RAMOS E 

SCHABBACH, 2012). Capobiango et al (2011) fazem um estudo sobre as redes de 

cooperação em trabalhos de avaliação de políticas públicas de artigos publicados 

nos últimos dez anos nos anais dos EnAnpads e/ou EnAPGs, o que ressalta a 

relevância do tema na administração pública. Os autores destacam, porém, que, 

apesar de todos os avanços, ainda há muito que se progredir para aperfeiçoar e 

criar novas metodologias e abordagens que superem os vários desafios na área de 

avaliação.   

No âmbito internacional, Ramos e Schabbach (2012) verificam o surgimento 

de propostas de avaliação por organismos internacionais de cooperação e 

financiamento, como Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

Organizações das Nações Unidas (ONU), Banco Mundial (World Bank), Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), Comissão Econômica para a América Latina 

e Caribe (CEPAL), Centro Latino-Americano de Administração para o 

Desenvolvimento (CLAD). 

Quanto ao estudo de avaliação da Educação a Distância como política 

pública, verifica-se que a grande maioria dos trabalhos aborda outros aspectos 

relativos ao campo da Administração ou está voltada para a avaliação sob um ponto 

de vista didático-pedagógico (ARIEIRA et al, 2009; ROSA e MALTEMPI, 2006; JOIA, 
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2003; SILVA e SILVA, 2009; GHEDINE et al, 2006). Joia (2001) se diferencia por 

tratar da avaliação de um programa específico de EaD, o Proformação; Holanda 

(2003) avalia o caso do ProInfo à luz da literatura de avaliação de políticas públicas, 

mas fica clara a lacuna existente na área para análise da condução da 

implementação de uma política pública voltada para o Ensino a Distância. Tal fato é 

corroborado com uma busca textual no Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.  

Assim, do ponto de vista teórico, este trabalho contribui para ampliar o 

conhecimento no campo de avaliação de políticas públicas e, mais especificamente, 

de Educação Superior a Distância, adicionando novas perspectivas de análise para 

reflexão. Ressalta-se a complexidade e a interdisciplinaridade inerentes ao estudo 

de políticas públicas, incluindo-se, aí, a área da Administração Pública, a qual se 

fortalece com trabalhos que busquem investigar a dinâmica dos serviços prestados 

pelo Estado à sociedade.  

A presente dissertação é relevante socialmente porque estudos avaliativos 

fornecem elementos para a revisão e melhoria dos processos de implementação de 

políticas públicas. Consequentemente, o Estado pode aperfeiçoar a maneira com a 

qual está oferecendo seus serviços à população. Como a Educação Superior a 

Distância atinge cada vez mais beneficiários, disseminando-se entre aqueles que 

não conseguem disponibilidade para frequentar o ensino presencial, contribuições 

científicas nesse sentido atingirão a crescente parcela da sociedade que busca 

qualificação através da EaD. 

A relevância prática do estudo reside no fato de que as pesquisas científicas 

avaliativas são fundamentais para a formulação e a tomada de decisão, ou seja, as 

informações produzidas nos estudos avaliativos servem como base para que os 

decisores – neste caso, da área de Educação – escolham as melhores alternativas 

pautados por dados científicos, seja para reformular ou extinguir uma política.  

 A dissertação tornou-se viável na medida em que a pesquisadora faz parte do 

corpo de servidores da Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, o que facilitou o acesso aos dados e ofereceu 

possibilidades de intervenção direta junto a gestores, ao corpo técnico e ao público-

alvo beneficiado pelas ações de EaD. Existe, por parte da pesquisadora, interesse 

em fazer uma reflexão científica sobre a atividade exercida na prática cotidiana, bem 

como existe interesse do órgão em promover estudos que avaliem a execução da 
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política e, assim, colaborem para o aperfeiçoamento da prestação do serviço 

público.  

 Além desta Introdução, o presente trabalho está estruturado em cinco 

capítulos. No Capítulo 2, são abordados conceitos teóricos sobre políticas públicas, 

sobre implementação e avaliação de políticas e sobre Educação Superior a 

Distância no Brasil. No Capítulo 3, são descritos aspectos especificamente sobre a 

Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. No Capítulo 4, explora-se os procedimentos metodológicos utilizados no 

trabalho, incluindo o tipo de pesquisa, população e amostra, coleta e análise de 

dados. No Capítulo 5, por sua vez, apresenta-se a análise dos resultados, em que 

as estratégias de implementação e os seis subprocessos ou sistemas do processo 

de implementação da política de EaD pela SEDIS/UFRN são detalhados. Por fim, no 

Capítulo 6 são tecidas as considerações finais e sugestões. Além disso, a 

dissertação contém as Referências e um Apêndice com os roteiros elaborados para 

as entrevistas semiestruturadas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A partir de agora, são abordados conceitos teóricos a respeito da literatura de 

políticas públicas, incluindo subitens específicos sobre implementação e sobre 

avaliação de políticas. Posteriormente, é abordada a proposta de Draibe (2001) de 

uma metodologia de avaliação chamada pela autora de anatomia do processo geral 

de implementação. Por fim, são apresentados dados históricos, conceituais, 

gerenciais e normativos sobre a política de Educação a Distância no Ensino Superior 

da Brasil. 

  

2.1 Conceito(s) de políticas públicas 
 

 Em meados dos anos 1970, o Estado, então caracterizado pela excessiva 

intervenção na Economia, centralização de políticas públicas na área social – o 

Welfare State ou Estado do Bem-Estar – e pela obediência ao modelo burocrático 

weberiano, que imprimia um caráter impessoal, neutro e racional à máquina pública, 

revelou-se insustentável. As reformas administrativas ocorridas por todo o mundo 

introduzem padrões gerenciais na Administração Pública, trazendo novas formas de 

controle de orçamento, transparência, flexibilidade, avaliação de desempenho, 

responsabilização dos dirigentes públicos e uma maneira diferente de se enxergar o 

cidadão, que passa a ser visto como um “cliente” o qual busca qualidade no serviço 

oferecido e preza pelo direito de participar do debate público (ABRUCIO, 1997). A 

nova lógica econômica, tecnológica, social e política coloca em questão o modo 

como o Estado age, ou seja, como ele formula, implementa e (se) avalia suas 

políticas públicas.  

Frey (2000) aponta que os estudos sobre políticas públicas começaram já nos 

primeiros anos da década de 1950, nos Estados Unidos, com a denominação de 

policy science, e a partir dos anos 1970, na Europa. Dos estudos preliminares 

vieram os conceitos de polity, a dimensão que se refere à ordem do sistema político 

e à estrutura institucional do sistema político-administrativo; politics, o processo 

político que envolve a imposição de objetivos, conteúdos e decisões; e policy, a 

configuração dos programas políticos em si que contempla o conteúdo material das 

decisões políticas. Segundo o autor, a diferenciação de tais categorias é proveitosa 



19	  
	  

para pesquisa e, na realidade política, “essas dimensões são entrelaçadas e se 

influenciam mutuamente” (p. 217).  

 Existem várias visões sobre o que seriam políticas públicas. Para Dye (2011), 

trata-se do que o governo decide fazer ou não fazer. Souza (2006) afirma que a 

política pública é o campo do conhecimento que busca colocar o governo em ação 

e/ou analisar essa ação, o que chama de variável independente, e, quando 

necessário, propor mudanças no curso dessas ações, o que seria a variável 

dependente. Segundo Peters (apud Souza, 2006, p. 5), seria a soma das atividades 

dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a 

vida dos cidadãos. A autora ainda cita Laswell e seu conceito de que decisões e 

análises sobre políticas públicas implicam em responder quem ganha o que, por que 

e que diferença faz.  

 Na visão de Dunn (2008), estudar as políticas públicas se revela como um 

processo de investigação multidisciplinar projetado para criar, avaliar criticamente e 

comunicar informações que são úteis para a compreensão e melhoria dessas 

políticas. Arretche (2003), por sua vez, defende que a análise do “Estado em ação” 

tem como objeto específico o estudo de programas governamentais, suas condições 

de emergência, mecanismos de operação e prováveis impactos sobre a ordem 

social e econômica. 

 Mény e Thoenig (1989) apresentam o arsenal analítico das políticas públicas 

como uma “caixa de ferramentas”, em que a ambivalência da perspectiva – pois 

tanto é uma ciência elaborada por estudiosos que pode ser adotada como uma arte 

de gestão por quem decide, quanto o método científico e a ajuda para a ação – 

constitui-se em uma importante evolução para as Ciências Sociais e a Gestão 

Pública. Essa gaveta de ferramentas é feita de modos de raciocínio que modificam 

profundamente os marcos clássicos do conhecimento em matéria de ação 

governamental.  

 Estes autores ainda oferecem um outro conceito, o de que “uma política 

pública se apresenta como um programa de ação governamental em um setor da 

sociedade ou em um espaço geográfico” (1989, p. 90). Quanto à natureza e aos 

limites das políticas públicas, Mény e Thoenig ainda listam as seguintes 

características:  
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a) A atividade pública se identifica sob a forma de um conteúdo. Mobilizam-se 

recursos para gerar resultados, que são os produtos ou outcomes. Os produtos são 

examinados pelo analista como um problema de investigação, e resultam de um 

processo de trabalho e ação. 

b) Uma política pública não se reduz a um ato isolado; por trás de qualquer atividade 

existe um marco geral ao qual ele se integra, um programa que vai reunir eixos 

específicos e formar um denominador comum. 

c) Pressupõe-se que uma atividade pública não é resultante de respostas aleatórias, 

mas sim a expressão de finalidades e preferências pelas quais o decisor – 

conscientemente ou não, voluntariamente ou sob determinadas circunstâncias – é 

responsável ou accountable, em inglês. Os atos traduzem intenções normativas, 

satisfazem interesses, portam valores e tendem a ir em direção a objetivos 

específicos.  

d) A autoridade legal se investe de uma natureza autoritária para proceder a ação 

pública, ou seja, exerce um fator de coerção que se apoia no monopólio da força e 

se impõe à coletividade.  

e) Uma política pública é definida por sua competência social, por atos e disposições 

que afetam a situação, os interesses e comportamentos dos beneficiários. Existem 

indivíduos, grupos ou instituições que compõem o campo da ação governamental 

considerada, ou seja, todos aqueles cuja situação está, diretamente ou não, afetada 

pela ação pública. 

 

Já Muller e Surel (2002) destacam três classes de elementos que especificam 

as noções de políticas públicas. São eles: 

 

a) Um quadro normativo de ação: uma política pública é formada por um conjunto de 

medidas concretas (recursos financeiros, materiais e intelectuais, além de 

regulamentação) e por produtos (outputs) reguladores, financeiros ou físicos que 

estão sob influência de diversos atores de instituições públicas e privadas, atuando 

em vários níveis. Para que se esteja diante de uma política, deve haver um quadro 

geral de ação que forneça uma estrutura de sentido, a fim de alcançar objetivos 

construídos pelas trocas entre os atores. Assim, toda política governamental possui, 

acima de tudo, um conjunto de fins a serem atingidos, que podem ou não estar 

explícitos em textos e decisões do governo. No entanto, ações e decisões nunca 
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formarão um todo coerente, devido ao caráter intrinsecamente contraditório das 

políticas, bem como as múltiplas incoerências de uma ação não anulam sua 

racionalidade. É preciso buscar lógicas de ação e de sentido no processo de 

elaboração e implementação das políticas. 

b) Expressão do poder público: usualmente, associam-se decisões ou deliberações 

sobre a alocação de recursos de uma política à natureza weberiana coercitiva do 

Estado, o que nem sempre ocorre. Pode acontecer uma forma diferente de 

autoridade, em que o Estado determina quem são os detentores de direitos e 

modifica, assim, o ambiente jurídico dos indivíduos.  

c) Constituição de uma ordem local: para se estudar uma política, deve-se levar em 

conta indivíduos, grupos ou organizações afetados pela ação estatal no que se 

chama de espaço público da política, ou seja, que existe uma ordem local com 

relações em diversos níveis, em um espaço próprio. A maneira como esses 

beneficiários participam varia no espaço de ação e no tempo, e está diretamente 

ligada à capacidade do grupo de constituir-se como ator coletivo e mobilizar 

recursos. 

 

Destaca-se, também, a visão de Mény e Thoenig de que toda intervenção 

pública concreta gera uma alteração no estado natural das coisas na sociedade, 

gerando efeitos ou impactos e contemplando uma teoria da mudança social. Tal 

causalidade é normativa e identificada a partir dos objetivos, do conteúdo e dos 

instrumentos de ação dos quais a autoridade governamental se apodera para induzir 

os efeitos ou impactos sobre o tecido social. Segundo os autores, identificar essa 

teoria é uma tarefa essencial para a análise das políticas públicas, embora nem 

sempre ocorra de forma simples. A maneira como se supõe que uma política irá 

transformar o tecido social ao qual será aplicada pode estar explícita no preâmbulo 

de uma lei, por exemplo; no entanto, também pode estar implícita em discursos de 

responsáveis públicos ou em debates parlamentares, gerando uma análise pouco 

sólida, já que discursos deste tipo “encobrem racionalizações, quando não 

representações” (1989, p. 97). 

 No que diz respeito à classificação das políticas públicas, a literatura fornece 

uma grande variedade de tipologias possíveis. Elas podem se apresentar em função 

do alcance, como políticas nacionais, estaduais ou municipais; de acordo com a 

área ou o sujeito que atingem, como as políticas educacionais, de segurança, de 
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saúde e de transportes. A mais disseminada é a de Theodor Lowi (SOUZA, 2006; 

MÉNY E THOENIG, 1989), que fundamenta sua análise sob a ótica da natureza de 

coerção que a política estabelece entre o Estado e o sujeito. Segundo Lowi, as 

políticas regulatórias afetam diretamente o comportamento dos subordinados, 

limitando as liberdades individuais através de obrigações ou proibições conforme a 

atuação de políticos e grupos de interesse; as políticas distributivas são ações do 

Estado destinadas a casos particulares, em que determinados grupos ou regiões 

adquirem certos privilégios diante do todo; já aquelas redistributivas se baseiam 

em critérios que concedem vantagens para classes ou grupos sociais específicos, 

impondo perdas concretas e de curto prazo para alguns e ganhos incertos e futuros 

para outros, como os sistemas previdenciário e tributário (SOUZA, 2006); por fim, as 

políticas constitutivas são aquelas através das quais o Estado define como vai agir, 

que procedimentos e normas vai determinar para concretizar a ação pública – seja 

criando órgãos, revisando suas leis ou implementando reformas administrativas. 

 Thomas Dye (2011) aplica alguns modelos da literatura da ciência política na 

análise de políticas públicas, com vistas a verificar sua utilidade no processo. O 

autor ressalta que estabelecer tais modelos não demanda um ranqueamento entre 

melhores ou piores, assim como descrever ou explicar uma política muitas vezes 

significa sobrepô-los uns aos outros. Entre eles, interessa ao trabalho em questão o 

modelo de processo, o qual presume a existência de processos político-

administrativos que obedecem a um esquema geral: identificação de 

demandas/problemas; definição da agenda, ou seja, escolha de quais problemas 

serão resolvidos; formulação de propostas políticas para resolver esses problemas; 

legitimação de políticas, articulando apoios políticos para transformá-la em lei; 

implementação das políticas, organizando burocracias, prestando serviços e criando 

impostos; e avaliação das políticas, relatando seus produtos e impactos e propondo 

mudanças na sua consecução.  

 O modelo de processo é abordado pela literatura de políticas públicas de 

diferentes formas e contempla diversas configurações de fases, sendo chamado de 

análise sequencial, ciclo da política pública ou policy cicle, em inglês (MULLER e 

SUREL, 2002; MÉNY e THOENIG, 1989; SECCHI, 2010; SOUZA, 2006; SUBIRATS, 

1994; FREY, 2000). A essência do modelo de processo de políticas públicas 

consiste em tratar a política pública como uma sucessão de etapas interligadas, 

ordenadas ou não, compreendidas como um ciclo que tem início e pode apresentar 
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um fim ou gerar uma reformulação na política original. Tinôco (2010, p. 192) refere-

se a uma “perspectiva analítica hierárquica, a qual vê o governo como exercendo um 

papel central na seleção dos problemas, colocação na agenda, implementação e 

avaliação”. Secchi (2010) destaca a utilidade do ciclo de políticas públicas em razão 

da capacidade de organização das ideias, simplificação da complexidade das 

políticas e estabelecimento de um referencial comparativo para políticos, 

administradores e pesquisadores. 

Muller e Surel (2002) afirmam que, muitas vezes, as políticas públicas 

apresentar-se-ão sob um caráter caótico, não linear, sem a presença de algumas 

etapas ou com um encadeamento invertido. Frey (2000), por sua vez, entende que 

dificilmente os atores político-administrativos ficam presos a essa sequência, e que o 

policy cicle na verdade se trata de um quadro de referência através do qual se vai 

estabelecer comparações com os processos reais, visando possíveis causas de 

falhas no processo de resolução de um problema. O autor complementa que, apesar 

da variedade de configurações de análise, as diferentes concepções bibliográficas 

revelam-se apenas graduais. O foco neste trabalho manter-se-á nas fases de 

implementação e avaliação, traçando alguns parâmetros sobre a primeira e tratando 

mais detalhadamente a segunda. 

 

2.2 Implementação de políticas públicas 
 

Mény e Thoenig (1989) definem a implementação como a fase na qual atos e 

efeitos serão gerados partindo-se de um marco normativo de intenções, textos ou 

discursos. Trata-se das ações que transformarão intenções em resultados. Subirats 

(1994) cita o trabalho de Pressman e Wildavsky de 1973 como um marco no estudo 

da implementação e menciona a definição destes autores para tal: o processo de 

interação entre o estabelecimento de objetivos e as ações empreendidas para 

alcançá-los. Arretche concorda e vai um pouco mais longe: “Na prática, qualquer 

política pública é de fato feita pelos agentes encarregados da implementação” (2001, 

p. 47), ou seja, “eles têm, com efeito, a prerrogativa de fazer a política” (p. 48). A 

autora ainda continua colocando em foco a atividade dos implementadores, ao 

afirmar que estes possuem considerável autonomia para determinar a natureza, 

quantidade e qualidade de bens e serviços a serem oferecidos.  
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Secchi (2010) ressalta a importância de estudar a execução da política 

pública devido à visualização, por instrumentos analíticos estruturados, de 

obstáculos e falhas comuns a essa fase do processo, além da possibilidade de 

percepção de problemas mal formulados, objetivos mal articulados e excesso de 

otimismo. O autor ainda afirma que qualquer estudo sobre implementação requer 

reconhecer elementos como pessoas e organizações com interesses, competências 

e comportamentos variados, assim como as relações entre as pessoas, as 

instituições vigentes, os recursos financeiros, materiais, informativos e políticos. 

Sabatier (1986), citado por Secchi (2010), indica dois modelos de 

implementação de políticas públicas: a) o top-down, que se baseia na dicotomia de 

Woodrow Wilson entre política e administração, através do qual a fase de 

elaboração e decisão fica a cargo da esfera política e a implementação é a ação 

efetiva do nível administrativo; e b) o bottom-up, no qual burocratas e outros atores 

podem modelar a implementação das políticas públicas no dia a dia de sua 

aplicação, o que garante maior discricionariedade a gestores e burocratas. Secchi 

(2010, p. 49) ainda indica que  
 
 

o modelo top-down é o mais indicado para verificar as causas de 
falhas na dinâmica de implementação (culpa da administração), 
enquanto o modelo bottom-up é o mais fértil para identificar falhas na 
dinâmica de elaboração de soluções e de tomada de decisão (culpa 
do político).  

 
 

 Tais considerações são necessárias para se executar um estudo sobre 

implementação de políticas públicas, assim como para avaliar de que forma se deu 

esse processo.  

 

2.3 Avaliando políticas 
 

 O movimento das Reformas no mundo e, especificamente, no Brasil 

contribuiu para o estímulo da prática avaliativa de políticas públicas. No país, 

principalmente a partir dos anos 1990, fenômenos como a crise fiscal e a busca por 

eficiência; o fim do processo de inflação, que expôs a deficiência das finanças 

públicas; os novos atores e reivindicações advindos da democracia; a crise 

econômica brasileira, que resultou em desigualdades sociais; a carência do 
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planejamento público, responsável pela também carência de informação e avaliação 

para os governantes; a redução da ajuda externa e a cobrança de organismos 

internacionais de fomento para monitorar programas os quais eles financiaram são 

determinantes nesse sentido (RAMOS e SCHABBACH, 2012).  

A incorporação de organismos internacionais – procedente do movimento das 

Reformas Gerenciais de Estado – ao processo avaliativo é destacada pelos autores 

supracitados, na medida em que tais organismos geraram propostas metodológicas 

com diretrizes a serem avaliadas, além de recomendarem aos países latino-

americanos a prática da avaliação para promover uma agenda de desenvolvimento 

que inclua estabilidade econômica, maior equidade, alocação mais efetiva dos 

recursos públicos e crescimento econômico sustentável. Neste rol estão instituições 

como o Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), o Centro Latino-

Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD) e a ONU, através de 

suas agências, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

A modernização da Administração Pública e a consequente adoção de 

princípios gerenciais na gestão, apoiados em questões como efetividade, eficiência, 

eficácia, accountability e desempenho da gestão pública, consolidam-se, portanto, 

como determinantes no crescimento do interesse em avaliar. A avaliação contínua 

das políticas e programas torna-se um instrumento para melhor alcançar resultados 

e utilizar recursos; além disso, fornece aos formuladores e gestores um feedback 

importante para o desenho de políticas mais consistentes e, consequentemente, 

uma gestão pública mais eficaz (CUNHA, 2006; COSTA e CASTANHAR, 2003).  

 De acordo com Mény e Thoenig (1989), avaliar uma política pública consiste 

em apreciar os efeitos atribuídos a uma intervenção governamental, no que 

concerne à vida social e ao meio ambiente físico. Costa e Castanhar (2003) e a 

UNICEF (1990) defendem que se trata do exame sistemático e objetivo de um 

projeto ou programa, finalizado ou em curso, que contemple seu desempenho, 

implementação e resultados, tendo em vista a determinação de sua eficiência, 

efetividade, impacto, sustentabilidade e relevância de seus objetivos. Avaliação pode 

ser, também, um instrumento importante para a melhoria da eficiência do gasto 

público, da qualidade da gestão, do controle social sobre a efetividade da ação do 

Estado, esse último instrumentalizado pela divulgação de resultados das ações de 
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governo (CUNHA, 2006; RAMOS e SCHABBACH, 2012). Ala-Harja e Helgason 

(2000) definem avaliação como análises de aspectos importantes de um programa e 

de seu valor, de modo a fornecer conclusões confiáveis e utilizáveis. Numa 

simplificação, o termo compreenderia a avaliação dos resultados de um programa 

em relação aos objetivos propostos.  

Arretche (2009) e Cunha (2006), no entanto, alertam para a questão de que 

justamente pelo fato do processo avaliativo envolver um julgamento, a atribuição de 

valor, uma medida de aprovação ou desaprovação, não existe a possibilidade de 

que qualquer modalidade de avaliação de políticas públicas seja apenas 

instrumental, técnica ou neutra. Também existem os aspectos qualitativos, 

provenientes da apreciação de avaliadores internos ou externos e dos usuários ou 

beneficiários. Este raciocínio leva a uma consideração importante, a de diferenciar 

avaliação de outros processos semelhantes.  

A associação mais comum é com o monitoramento. Este é definido pela 

UNICEF (1990) como um acompanhamento sistemático e periódico da execução de 

uma atividade, visando determinar o grau de consecução de objetivos com o 

programado, a fim de perceber deficiências, obstáculos ou necessidades de ajuste. 

Não obstante a semelhança com os conceitos já abordados de avaliação, cabe 

destacar que o monitoramento é uma atividade gerencial interna, realizada 

periodicamente – trissemestral, semestralmente ou anualmente – durante o período 

de execução, baseada em indicadores de performance. A avaliação, por sua vez, 

pode ser realizada antes, durante ou depois da implementação, como será 

explicitado mais adiante, e se sustenta no modo, na medida e na razão dos 

benefícios oriundos da política (CUNHA, 2006; RAMOS e SCHABBACH, 2012). Com 

a atribuição de julgamento e valor, como coloca Arretche (2009), a avaliação 

mantém distância do simples acompanhamento de atividades. Entretanto, os 

processos são interligados: a avaliação utiliza-se de dados provenientes do 

monitoramento para qualificar a eficácia, eficiência e efetividade de políticas e 

programas. 

 O propósito da avaliação, pois, é oferecer entendimento e uma justificativa 

para a implementação de políticas. Ela não tem nenhuma pretensão de substituir o 

processo de tomada de decisão, mas sim permitir que essas decisões sejam 

tomadas de forma consciente (ALA-HARJA e HELGASON, 2000). Além de melhorar 

a tomada de decisão, os autores trazem como principais propósitos auxiliar a 
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alocação de recursos e aumentar a responsabilização. Com relação aos objetivos, 

Draibe (2001) diferencia os termos “avaliação” e “pesquisa de avaliação”, 

presumindo que a segunda se trata da construção de conhecimento produzido por 

meio de requisitos científicos mínimos. Ainda assim, a pesquisa de avaliação 

persegue objetivos relacionados à eficácia, eficiência e accountability, movida pelo 

interesse em reduzir custos, usar recursos de forma adequada, prestar contas à 

sociedade, detectar dificuldades e obstáculos e produzir recomendações. É o motivo 

pelo qual é chamada pela literatura de policy oriented ou pesquisa interessada. 

 Para Costa e Castanhar (2003), um dos maiores obstáculos ao uso da 

ferramenta avaliativa no setor público é o que eles chamam de “emaranhado 

conceitual” (p. 973), ou seja, a falta de consenso concepcional e metodológico sobre 

a avaliação de programas ou políticas públicas. Ala-Harja e Helgason (2000) 

também alertam para a variedade de abordagens e metodologias de avaliação de 

políticas e programas. A partir de agora, serão abordados os principais “aspectos 

estratégicos” observados na literatura da avaliação de políticas públicas.  

 Para se medir, precisa-se de um padrão de aferimento. Com relação aos 

critérios de avaliação, Secchi (2010) define critérios como mecanismos que servem 

como base para escolhas e julgamentos, conferindo parâmetros ao avaliador para 

julgar se uma política funcionou. Ele cita, como principais, a economicidade (com 

relação ao nível de utilização de recursos ou inputs), a eficiência econômica (relação 

entre inputs ou recursos utilizados e outputs, a produtividade em si), a eficiência 

administrativa (nível de conformidade na execução dos métodos estabelecidos), a 

eficácia (nível de alcance de metas ou objetivos estabelecidos) e equidade 

(distribuição de benefícios ou punições homogênea entre os beneficiários de uma 

política).  

 Costa e Castanhar (2003, p. 973), em consonância com o manual da UNICEF 

(1990), mencionam os critérios mais comuns: eficiência (aqui definida como menor 

relação custo/benefício para alcançar os objetivos do programa), eficácia (grau em 

que o programa atinge seus objetivos e metas), impacto ou efetividade (efeitos 

positivos provocados no ambiente), sustentabilidade (capacidade de continuidade 

dos benefícios após seu término), análise custo-efetividade (seleção da melhor 

atividade ou projeto que atenda aos objetivos com menor custo e obtenha os 

impactos desejados), satisfação do beneficiário (avaliação da atitude do usuário em 
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relação ao atendimento que obteve do programa) e equidade (grau de distribuição 

justa e compatibilidade com as necessidades do usuário). 

 O Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (JCSEE, 2014) ou 

Comitê Misto sobre Normas para Avaliação Educacional, em tradução livre, formado 

por uma coalizão de instituições interessadas na área, publicou três conjuntos de 

normas para avaliações que se baseiam em quatro critérios: utilidade (que aumenta 

à medida que os envolvidos com a política acreditem que os processos de avaliação 

atendam às suas necessidades), viabilidade (destinada a aumentar a eficiência e a 

eficácia da avaliação), ética (respalda o que é justo, correto e legal) e exatidão 

(amplia a confiabilidade das avaliações, suas proposições e resultados, 

principalmente no que se refere ao conceito de qualidade).  

 Os indicadores vão identificar e quantificar os resultados obtidos. Costa e 

Castanhar (2003, p. 974) mencionam a variedade de possibilidades de se usar 

esses parâmetros, que se ajustam à área e ao propósito da avaliação. Numa 

tentativa de sintetizar o assunto, apoiando-se em Rob Vos (1993), citam os 

indicadores de resultado ou de nível de vida, que refletem o nível de satisfação de 

necessidades básicas alcançado (o grau de alfabetização, por exemplo); os 

indicadores de insumo, recursos disponíveis para se obter determinado padrão de 

vida (ilustrados pelo o número de escolas e professores por aluno); e, por fim, os 

indicadores de acesso, ou seja, o que determina que a utilização de recursos seja 

efetiva e em que medida isso ocorre (a distância geográfica seria um exemplo). 

 Para Secchi (2010), os indicadores que medem inputs dizem respeito a 

gastos financeiros e de recursos humanos e materiais; os relacionados aos outputs 

se relacionam com a produtividade de serviços e produtos e, por fim, os indicadores 

de outcomes ou resultados medem os efeitos da política sobre os beneficiários e a 

capacidade de abrandar o problema identificado inicialmente. 

 A avaliação de uma política ou programa pode ser executada de acordo com 

padrões de referência, que podem ser absolutos, quando as metas estabelecidas 

pelo programa são o padrão a ser alcançado e os desvios são registrados e 

analisados; históricos, se comparam resultados de diferentes períodos temporais; 

normativos, aqueles que comparam o desempenho de um programa com outros 

semelhantes; teóricos, quando são estabelecidos na própria elaboração do 

programa, sob a hipótese da obtenção dos resultados esperados com os recursos 

disponíveis; ou, por fim, negociados ou de compromisso, os que têm como base um 
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procedimento específico para sua fixação, geralmente oriundo de um acordo entre 

os formuladores e os gestores (COSTA e CASTANHAR, 2003). 

 Mény e Thoenig (1989) entendem que a avaliação pode ser classificada de 

acordo com a atitude e as funções que o avaliador assume no processo de 

avaliação. Assim, há a atitude descritiva, quando o avaliador fornece dados 

buscando a neutralidade, sem fazer julgamentos sobre êxito ou fracasso da 

intervenção, apenas listando efeitos dentro de um período de tempo; a atitude 

clínica, quando o avaliador, além de registrar resultados, procura uma explicação 

para o alcance ou não de objetivos, procurando identificar diferenças entre a meta 

desejada e a atingida; atitude normativa, aquela em que o avaliador estabelece seus 

próprios valores para usar como referência ao medir os resultados, o que às vezes 

ocorre por falta de objetivos claros e bem determinados na formulação da política; e, 

por último, a atitude experimentalista, classificada pelos autores como a mais 

ambiciosa, em que o avaliador trata as variáveis independentes como causas e as 

dependentes como efeitos, buscando estabelecer relações de causalidade entre o 

conteúdo da política e os efeitos no ambiente.   

 As avaliações podem ser utilizadas com uma finalidade ou sob perspectivas 

específicas. Subirats (1994) ressalta que o processo avaliativo pode ter uma 

conotação técnica ou gerencial, se analisa a consecução de metas – ou seja, 

eficácia –, economicidade e eficiência econômica da política; conotação política, 

quando avalia a percepção dos beneficiários da política pública, a legitimidade da 

elaboração da política, a participação dos atores na construção e implementação da 

política, assim como impactos gerados; ou uma conotação jurídica ou legal, na 

medida em que verifica até que ponto princípios como legalidade e eficiência 

administrativa foram atingidos, bem como direitos básicos dos beneficiários. 

 Para Faria (2005), existem quatro tipos de usos para a avaliação: 

instrumental, que vai depender, além da qualidade, de adequada divulgação de 

resultados, inteligibilidade e factibilidade das recomendações; conceitual, em que os 

resultados da avaliação podem alterar o entendimento sobre a natureza, o modo de 

operação e o impacto do programa; instrumento de persuasão, quando é utilizada 

pelos tomadores de decisão para reforçar sua posição diante de mudanças 

necessárias na política ou programa; ou como esclarecimento, quando provoca 

impacto sobre grupos de atores como redes de profissionais e formadores de 
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opinião, alterando crenças e a forma de ação nas instituições e pautando, dessa 

forma, a agenda governamental.   

 No que diz respeito ao agente realizador, diversos autores, entre eles 

Subirats (1994) e Ramos e Schabbach (2012), definem que a avaliação pode ser 

externa, quando é realizada por especialistas de fora da instituição responsável pelo 

programa, ou interna, quando é executada dentro da instituição e conta com a 

colaboração de pessoas que participam do programa. Entre as vantagens de se 

buscar um avaliador externo, estão a isenção e objetividade, já que ele não está 

diretamente implicado no processo, e a possibilidade de comparação dos resultados 

obtidos com os de outros programas similares já analisados por tal avaliador; como 

desvantagens, aponta-se o difícil acesso aos dados e uma provável posição 

defensiva dos que terão seu trabalho avaliado. Quanto ao avaliador interno, 

vantagens são a eliminação da resistência natural ao avaliador externo e a 

possibilidade de reflexão, aprendizagem e compreensão acerca das atividades 

institucionais, enquanto que a desvantagem característica é a perda parcial da 

objetividade, já que os que julgam estão envolvidos na formulação e execução dos 

programas. 

 Uma extensa literatura (DRAIBE, 2001; CUNHA, 2006; RAMOS e 

SCHABBACH, 2012; MÉNY e THOENIG, 1989; ALA-HARJA e HELGASON, 2000) 

menciona a classificação da avaliação do ponto de vista temporal. Aquela 

reconhecida como ex ante ocorre nas fases de preparação e formulação ou quando 

o programa está sendo executado, e produz indicadores, parâmetros e orientações a 

serem incorporados ao projeto para aperfeiçoar as estratégias metodológicas de 

gestão e implementação. Também é denominada, em alguns casos, como avaliação 

formativa.  

Já a avaliação ex post é feita durante ou depois que o programa é finalizado, 

e seu objetivo é verificar o grau de eficiência e eficácia com que os objetivos são 

atingidos, além de mensurar a efetividade deste programa, ou seja, resultados, 

impactos e efeitos. Recebe a denominação alternativa de avaliação somativa. 

 Quanto à natureza da avaliação, existem três tipos de enfoque: a avaliação 

de metas, de impacto ou de processo. 

 A avaliação de metas mede o grau de alcance de metas preestabelecidas, 

com base em valores também predeterminados que irão mensurar o quão bem-

sucedida foi a política (COSTA e CASTANHAR, 2003). Figueiredo e Figueiredo 
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(1986) afirmam que geralmente este tipo de avaliação é feita pelos próprios órgãos 

implementadores, e citam como exemplos relatórios anuais de entidades e 

estatísticas produzidas com a finalidade de publicizar seus resultados no que se 

refere ao volume e à quantidade de produtos e serviços. O critério para se medir o 

sucesso é a eficácia, ou seja, se as metas alcançadas são inferiores, iguais ou 

superiores àquelas propostas inicialmente.  

 A avaliação de impacto identifica os efeitos decorrentes da política ou 

programa produzidos nos usuários, medindo, além da execução de atividades, se os 

resultados desejados foram atingidos através de mecanismos que estabeleçam nexo 

causal entre as ações governamentais e a situação em que o público-alvo se 

encontra. O principal objetivo é detectar a efetividade, ou seja, as mudanças sociais 

provocadas pela política, e em que medida elas ocorreram da maneira que se 

almejava (COSTA e CASTANHAR, 2003). Ramos e Schabbach (2012), no entanto, 

mencionam que demonstrar essa relação causa-efeito é um desafio. De fato, existe 

uma série de eventos que podem estar relacionados a uma mudança social, além da 

implementação de um programa ou política. Os autores ainda apontam que a 

avaliação de impacto geralmente usa métodos quantitativos para a coleta e o 

tratamento de dados, além de modelos estatísticos e econométricos para analisá-

los, e afirmam que uma medição adequada de impactos exige: a) observar um 

tempo de maturação do programa; b) contar com estudos ex ante; c) encontrar um 

bom contrafactual, ou seja, um indivíduo ou grupo de comparação que não tenha 

participado do programa, para controlar o viés de seleção; e d) comparar o estudo 

com outras avaliações. 

 A terceira categoria de avaliação – e a que interessa ao trabalho – é a 

avaliação de processos, que tem o propósito de  
 
 

medir a cobertura do programa social; estabelecer o grau em que 
está alcançando a população beneficiária; e, principalmente, 
acompanhar seus processos internos.  

Seu objetivo é detectar possíveis defeitos na elaboração dos 
procedimentos, identificar barreiras e obstáculos à sua 
implementação e gerar dados importantes para sua reprogramação, 
através do registro de eventos e de atividades (COSTA e 
CASTANHAR, 2003, p. 980). 
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 A avaliação de processos, portanto, modifica o conteúdo do programa durante 

a execução. Os autores citados ressaltam que sua aplicação requer um bom sistema 

de informações gerenciais, além da possibilidade de se desenhar fluxos e processos 

do programa. Ramos e Schabbach (2012) associam essa metodologia a uma 

combinação de métodos quanti e qualitativos, como surveys com questionários 

fechados, entrevistas semiestruturadas ou abertas e observação. 

 Draibe (2001) faz uma ampla abordagem da avaliação de processos, 

sustentando que uma avaliação deste tipo será mais completa se considerar 

interesses, conflitos e eventuais negociações dos programas; por isso, ela deve 

abarcar a avaliação das estratégias que permearam a implementação, mensurando 

seus êxitos ou fracassos e em que medida facilitaram ou dificultaram o sucesso do 

programa. A autora destaca três dimensões que considera importantes na 

abordagem do avaliador de implementação:  

 

a) A dimensão temporal, ou seja, cálculos políticos que consideram apoios e 

resistências ao programa para classificar as alternativas como estratégias 

incrementais (em que a implementação se dá num período longo, por meio do qual 

alianças e coalizões que vençam prováveis resistências) ou estratégias de choque 

(através das quais a implementação ocorre, em sua maior parte, de uma só vez, 

utilizando-se da surpresa e do insulamento burocrático de atores com poder 

decisório para combater resistências). 

b) Atores estratégicos e matrizes de conflito e cooperação. Draibe levanta 

questões que considera adequadas ao avaliador, como: que atores, institucionais ou 

individuais, sustentam o programa? Alguns atores foram escalados especialmente 

para apoiar o programa, servindo como uma futura base de coalizão e sustentação? 

Outros podem ter sido esquecidos ou desprezados, o que se revelou como um erro 

estratégico dos tomadores de decisão? Além disso, as matrizes de conflito e 

cooperação localizam pontos de acordo e consensos mínimos que são essenciais a 

negociações e à sustentabilidade do programa. 

c) As parcerias e redes de apoio são associadas a produtores e consumidores da 

política pública, desde beneficiários diretos até financiadores e concorrentes (atores 

vinculados a programas semelhantes). 
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2.3.1 Metodologia de avaliação de processos 
 

 Vai-se abordar, neste trabalho, especificamente a proposta de metodologia de 

avaliação de processos desenvolvida por Draibe (2001). A autora faz o que 

denomina de anatomia do processo geral de implementação, identificando e 

descrevendo seus principais subprocessos e sistemas. A Figura 1 mostra a 

representação da proposta, seguida do detalhamento de cada um dos componentes 

da metodologia em questão. 

 

 

 

 
Figura 1 – Anatomia do processo geral de implementação 

Fonte: Elaboração própria. 
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a) Sistema gerencial e decisório: o avaliador deve observar a estrutura 

organizacional e o sistema gerencial e decisório que conduz a implementação – a 

estrutura hierárquica do sistema, graus de centralização e descentralização, bem 

como de autonomia ou dependência dos setores, a gestão do tempo e capacidade 

de implementar decisões por parte dos gerentes. Estes, aliás, merecem uma 

abordagem específica, determinando-se se pertencem aos quadros da política 

(funcionários do programa) ou são externos, se gozam de liderança e legitimidade. 

b) Processos de divulgação e informação: supõe-se que a implementação se 

baseia em divulgação e circulação de informações entre os beneficiários e os 

implementadores; quanto mais qualificada e abrangente for a comunicação com os 

públicos interno e externo, maior será a probabilidade de sucesso do programa. O 

avaliador deve procurar saber, então, se os objetivos, modos de operação, 

componentes, prazos etc. atingiram agentes executores e a população interessada, 

atendendo a quantidades e qualidade adequadas e com antecipação suficiente para 

realização das atividades. 

c) Sistemas de seleção: Aqui, as questões levantadas pelo avaliador devem 

contemplar: que sistemas e critérios de seleção foram utilizados para recrutar tanto 

agentes de implementação quanto beneficiários? A divulgação dos processos 

seletivos atingiu potencialmente a todos os interessados? Os agentes foram 

avaliados, em alguma medida, sob o aspecto da competência e do exame de 

mérito? O tipo de exame de seleção é adequado aos objetivos do programa?  

d) Sistemas de capacitação: trata-se de verificar a capacidade dos agentes de 

cumprir as atividades a eles atribuídas na implementação, sejam as capacitações 

internas ou externas. O avaliador deve questionar, então, se os prazos, sistemas e 

conteúdos das capacitações foram pertinentes às atividades que realizam, tanto em 

quantidade quanto em qualidade; se os conteúdos referentes às diferentes 

atividades – gerenciais, didáticas, de supervisão etc. – foram contemplados na 

capacitação; se, ao final da capacitação, os implementadores se sentiram seguros 

para realizar suas tarefas. Aqui, faz-se oportuna a observação de Arretche (2001) de 

que, caso os agentes não conheçam os objetivos e regras do programa, eles 

elegerão suas próprias referências e objetivos na execução; bem como, embora 

conheçam tais objetivos, eles discordem das prioridades estabelecidas e elejam 

suas próprias (baseadas na sua clientela, em grupos de interesse ou em aspectos 

burocráticos). 
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e) Sistemas internos de monitoramento e avaliação: a implementação tende a 

ser monitorada pelos gerentes; avaliações internas são menos comuns e, 

geralmente, limitam-se a examinar registros e coletar opiniões dos agentes. Deve-se 

procurar saber se este tipo de procedimento é regular, se os conteúdos e métodos 

contribuíram para a melhoria da implementação, se ocorreram correções de 

processos graças ao material coletado no monitoramento e se seus resultados foram 

sistematizados e socializados entre os participantes. 

f) Sistemas logísticos e operacionais: por fim, cabe analisar se os recursos 

financeiros são suficientes para os objetivos propostos ou se podem ser 

maximizados e se eles chegam, principalmente em prazos adequados; além disso, 

se os recursos materiais – equipamentos coletivos e de comunicação, serviços de 

transporte etc. – são determinantes para o êxito do programa, com base em 

medidas de suficiência e qualidade.     

 

 Feita essa descrição do método draibeano, destaca-se as recomendações de 

Arretche (2001) com relação às preocupações da metodologia de avaliação. De 

acordo com a autora, o avaliador não deve cobiçar uma conclusão baseada 

exclusivamente no sucesso ou fracasso do programa, já que existe uma certa 

distância entre formulação e implementação, graças a) à configuração do desenho 

final deste programa, fruto de negociações e barganhas que não necessariamente o 

tornam perfeitamente adequado ao seu fim, e b) à assimetria de informações entre a 

realidade imaginada por formuladores e as reais condições em que se encontra o 

problema. Arretche defende que o foco da investigação deve ser os pontos de 

estrangulamento que fizeram com que as metas e objetivos previstos não fossem 

alcançados e, além disso, as 
 
 

razões pelas quais a distância entre os objetivos e a metodologia de 
um programa – tal como previstos por seus formuladores –, bem 
como sua implementação efetiva, ocorre por decisão dos próprios 
agentes implementadores (2001, p. 52).  

 
 
 

Por fim, a avaliação de políticas e programas públicos pode levar a uma 

melhoria e consequente modificação na implementação, à suspensão ou fim do ciclo 

político ou à iniciação de um novo ciclo, desenvolvendo-se uma outra política 
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(FREY, 2000; MÉNY e THOENIG, 1989; SUBIRATS, 1994; SERAFIM e DIAS, 

2012). Depois de concluída e sistematizada como um relatório, a avaliação e seus 

resultados tornam-se um importante instrumento de prestação de contas aos 

cidadãos, os quais devem cobrar do governo responsabilização, contribuindo para a 

publicização, controle social, credibilidade, legitimidade e fomento ao debate público 

sobre a ação governamental (TREVISAN e VAN BELLEN, 2008; SERAFIM e DIAS, 

2012).   

 

2.4 Educação a Distância: disseminando o Ensino Superior no Brasil  
 

 A Educação a Distância emerge significativamente a partir da segunda 

metade do século XX, para atender a mudanças sociais e educacionais provenientes 

da nova ordem econômica mundial, utilizando-se das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, as TIC, como aliadas do processo de ensino e aprendizagem em 

Instituições de Ensino Superior, sejam elas públicas ou privadas (BELLONI, 2009). 

Assume, pois, um papel estratégico no processo de democratização da Educação, 

na medida em que permite a inclusão educativa daqueles que, por algum motivo, 

não podem estar presentes em uma sala de aula física. Difere-se Educação a 

Distância do ensino presencial tradicional porque, na primeira, 

 
 

o aluno constrói conhecimento – ou seja, aprende – e desenvolve 
competências, habilidades, atitudes e hábitos relativos ao estudo, à 
profissão e à sua própria vida, no tempo e local que lhe são 
adequados, não com a ajuda em tempo integral da aula de um 
professor, mas com a mediação de professores (orientadores ou 
tutores), atuando ora a distância, ora em presença física ou virtual, e 
com o apoio de sistemas de gestão e operacionalização específicos, 
bem como de materiais didáticos intencionalmente organizados, 
apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 
isoladamente ou combinados, e veiculados através dos diversos 
meios de comunicação (MEC, 2003, p. 3). 

 
 
 Sendo assim, a política de Educação a Distância precisa estar amparada em 

projetos de implementação bem delineados, garantindo que toda essa estrutura seja 

executada sob critérios mínimos de qualidade.    

 No Brasil, o respaldo legal para a apropriação desta modalidade de ensino se 

deu através da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, de número 9.394, de 20 
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de dezembro de 1996. No Art. 80, a LDB, como é conhecida, prevê o incentivo do 

Poder Público ao desenvolvimento e veiculação de programas de Ensino a 

Distância. Os parágrafos dessa Lei foram regulamentados pelos Decretos 2.494/98 e 

5.622/05, posteriormente. Este último traça os principais aspectos relativos à EaD no 

Brasil, os quais serão brevemente listados a seguir. 

 Já no seu Art. 1º, o Decreto 5.622/05 define EaD como uma modalidade em 

que a mediação didático-pedagógica ocorre com a utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), em que estudantes e professores desenvolvem 

atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Também determina a 

necessidade de metodologia, gestão e avaliação peculiares, além da 

obrigatoriedade de momentos presenciais para avaliações de estudantes, estágios 

curriculares, defesas de conclusão de trabalhos de curso e uso de laboratório de 

ensino, quando for o caso. Isso significa dizer que, em território brasileiro, quando se 

fala em Educação a Distância na verdade está se falando em ensino semipresencial.  

 A oferta de cursos e programas nesta modalidade se dá através do 

credenciamento de “instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou 

privadas, de comprovada excelência e de relevante produção em pesquisa” 

(BRASIL, 2005, Art. 9) junto ao Ministério de Educação. O credenciamento precisa 

obedecer aos seguintes requisitos:  

 
I - habilitação jurídica, regularidade fiscal e capacidade econômico-
financeira, conforme dispõe a legislação em vigor; 
II - histórico de funcionamento da instituição de ensino, quando for o 
caso; 
III - plano de desenvolvimento escolar, para as instituições de 
educação básica, que contemple a oferta, a distância, de cursos 
profissionais de nível médio e para jovens e adultos; 
IV - plano de desenvolvimento institucional, para as instituições de 
educação superior, que contemple a oferta de cursos e programas a 
distância; 
V - estatuto da universidade ou centro universitário, ou regimento da 
instituição isolada de educação superior; 
VI - projeto pedagógico para os cursos e programas que serão 
ofertados na modalidade a distância; 
VII - garantia de corpo técnico e administrativo qualificado; 
VIII - apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na 
legislação em vigor e, preferencialmente, com formação para o 
trabalho com educação a distância; 
IX - apresentar, quando for o caso, os termos de convênios e de 
acordos de cooperação celebrados entre instituições brasileiras e 
suas co-signatárias estrangeiras, para oferta de cursos ou programas 
a distância; 
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X - descrição detalhada dos serviços de suporte e infra-estrutura 
adequados à realização do projeto pedagógico, relativamente a: 
a) instalações físicas e infra-estrutura tecnológica de suporte e 
atendimento remoto aos estudantes e professores; 
b) laboratórios científicos, quando for o caso; 
c) pólo de apoio presencial é a unidade operacional, no País ou no 
exterior, para o desenvolvimento descentralizado de atividades 
pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas 
ofertados a distância (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 
2007); 
d) bibliotecas adequadas, inclusive com acervo eletrônico remoto e 
acesso por meio de redes de comunicação e sistemas de 
informação, com regime de funcionamento e atendimento adequados 
aos estudantes de educação a distância (BRASIL, 2005, Art. 12). 

 

 

 Vale ressaltar, ainda, que os projetos pedagógicos devem obedecer às 

diretrizes curriculares nacionais, que são estabelecidas pelo MEC; prever 

atendimento apropriado a estudantes portadores de necessidades especiais; e 

apresentar, na concepção pedagógica dos cursos e programas, seus currículos, o 

número de vagas proposto, o sistema de avaliação dos estudantes e a descrição 

das atividades presenciais obrigatórias supracitadas.  

Um outro marco na legislação concernente à EaD é a Portaria 4.059, de 

dezembro de 2004, que estabeleceu que as Instituições de Ensino Superior podem 

ofertar 20% da carga horária total do curso por meio de disciplinas que utilizem a 

modalidade semipresencial, a partir da utilização de Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

 O Ensino Superior na modalidade a distância, assim como o presencial, está 

submetido à Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que estabelece o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior – SINAES. São três os eixos condutores: 

avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes, os quais se 

utilizam dos instrumentos de autoavaliação, avaliação externa, avaliação das 

condições de ensino, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade, 

censo e cadastro para atribuir conceitos que variam em uma escala de um a cinco a 

cada um dos três aspectos, condicionando o cadastramento e recadastramento das 

Instituições de Ensino Superior a uma nota geral igual ou superior a três. Em caso 

de descumprimento ou irregularidades ou deficiências nas condições 

preestabelecidas, o Decreto 5.622/05 prevê sanções que vão desde a instalação de 

sindicâncias ou processos administrativos até o descredenciamento da instituição 
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para a execução de ações de Educação a Distância. Tinôco (2011) e Holanda 

(2003) ressaltam o incremento de avaliações no sistema educacional brasileiro, com 

o Exame Nacional de Ensino Médio – Enem e o sistema permanente de avaliação e 

classificação de cursos de pós-graduação feito pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior – CAPES sendo citados como outros 

exemplos além do SINAES pelo último autor. 

 Ainda observando a regulamentação do Decreto 5.622/05, nota-se a 

prerrogativa de autonomia universitária, que concede às IES credenciadas a 

competência para criar, organizar e extinguir cursos ou programas de Educação 

Superior na modalidade de EaD, além de determinar a possibilidade de vínculos em 

bases territoriais múltiplas, mediante a formação de consórcios, parcerias, 

convênios, acordos, contratos ou instrumentos similares. Trata-se de um reflexo da 

incorporação de diretrizes gerencialistas descentralizadoras e pautadas nos novos 

arranjos institucionais que se formam para perseguir melhores desempenhos com 

menores custos. 

 Em 2006, com o Decreto 5.800, o Governo Federal, através do MEC, instituiu 

o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), visando integrar e sistematizar 

ações, projetos e atividades que pertencem à política pública de Educação a 

Distância no país. A rede UAB tem por objetivos: a) fomentar a modalidade de 

Educação a Distância nas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES); b) 

oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada 

de professores da educação básica; c) oferecer cursos superiores para capacitação 

de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios; d) ampliar o acesso à educação superior pública; reduzir 

as desigualdades de oferta de Ensino Superior entre as diferentes regiões do país; 

e) apoiar pesquisas em metodologias inovadoras de Ensino Superior respaldadas 

em tecnologias de informação e comunicação; f) incentivar a colaboração entre a 

União e os entes federativos e estimular a criação de centros de formação 

permanentes por meio dos polos de apoio presencial em localidades estratégicas 

(BRASIL, 2005; CAPES, 2012).  

 Atualmente, o Sistema UAB está sob a gerência da Diretoria de Educação a 

Distância do Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(DED/CAPES/Ministério da Educação), e articula as relações entre as instituições de 

Ensino Superior e os governos estaduais e municipais (polos de apoio presencial), 
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visando atender às demandas locais por Educação Superior. Essa conexão 

determina quais instituições de ensino serão responsáveis por ministrar os diferentes 

cursos nos municípios ou microrregiões através dos polos de apoio presencial. O 

esquema de funcionamento do Sistema UAB pode ser verificado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Funcionamento do Sistema UAB 

Disponível em: 

<http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=19>. 

Acesso em: 01 jun. 2012. 

 

A rede de apoio assegura o fomento de determinadas ações de modo a 

garantir o bom funcionamento dos cursos, quais sejam: produção e distribuição do 

material didático impresso utilizado nos cursos; aquisição de livros para compor as 

bibliotecas; utilização de tecnologias de Informação e Comunicação para interação 

entre os professores, tutores e estudantes; aquisição de laboratórios pedagógicos; 

infraestrutura dos núcleos de educação a distância nas IPES participantes; 

capacitação dos profissionais envolvidos; acompanhamento dos polos de apoio 

presencial; encontros presenciais para o desenvolvimento da EAD (CAPES, 2012). 

Essas ações estão diretamente vinculadas aos Referenciais de Qualidade 

para Cursos a Distância, documento publicado originalmente em 2003 e reformulado 
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após uma consulta pública em 2007 que busca enumerar alguns critérios de 

qualidade que orientam as Instituições e Comissões de Especialistas que analisam 

projetos de cursos a distância. Trata-se de referenciais norteadores do processo de 

regulação, supervisão e avaliação, atendendo às solicitações da LDB 9.394/96 e aos 

Decretos 2.494/98 e 5.622/05. Esses parâmetros também foram a base de outro 

documento oficial, o Instrumento de Credenciamento Institucional para Oferta de 

Educação a Distância, utilizado na avaliação externa de instituições que executam 

ações da modalidade.  

Não há um modelo padrão de implementação de Educação a Distância, pois 

os programas apresentam diferentes desenhos e combinações de recursos 

educacionais e tecnológicos. As condições reais dos estudantes definirão a 

metodologia, a dinâmica dos momentos presenciais obrigatórios, o processo de 

tutoria e outras estratégias. No entanto, alguns eixos comuns podem ser 

estabelecidos, compreendendo aspectos pedagógicos, recursos humanos e 

infraestrutura:  

 

a) concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem, 

apresentando o perfil do estudante que deseja formar e, a partir daí, definindo como 

serão os processos de produção de material didático, tutoria, comunicação e 

avaliação;  

b) sistemas de comunicação que prevejam interação efetiva entre os agentes 

participantes do processo – estudantes, professores e tutores, principalmente – 

através das TIC;  

c) material didático formulado sob padrões específicos da EaD, adequado ao seu 

público-alvo e respaldado por uma equipe técnica e pedagógica;  

d) avaliação do processo de aprendizagem (a distância e presencial) e 
institucional;  
e) equipe multidisciplinar de tutores presenciais, que permanecem nos polos de 

apoio, prestando atendimento aos alunos em dias e horários determinados, e a 

distância, que acompanham o estudante no que diz respeito ao conteúdo dos 

cursos, além de docentes e pessoal técnico-administrativo qualificados;  

f) infraestrutura de apoio, presente tanto na sede quanto nos polos de apoio 

presencial, composta por bibliotecas, laboratórios de informática, laboratórios de 

ensino, secretarias de polo e salas de tutoria;  
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g) gestão acadêmico-administrativa, responsável por proporcionar ao estudante o 

mesmo acesso aos serviços disponíveis no ensino “tradicional”; e, por fim,  

h) sustentabilidade financeira, já que a instituição deve garantir a continuidade de 

seus projetos, elaborando planejamentos em relação a investimentos e custeio 

(BRASIL, 2007).  

 

 Este é o contexto normativo, conceitual e pragmático no qual a Educação a 

Distância vem promovendo suas ações desde que começou a ser concebida no 

Brasil. A partir de tais aspectos, diversas IES, sejam elas públicas ou privadas, vêm 

buscando credenciamento, implementando ações e passando por avaliações 

educacionais para continuar disseminando a política pública de EaD no país. É o 

caso da Instituição Pública de Ensino Superior a ser discutida a seguir. 
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3 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE 

  

 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte declarou, no Plano de 

Desenvolvimento Institucional 1999-2008, a intenção de democratizar, diversificar e 

aperfeiçoar as formas de acesso ao Ensino Superior. No Plano de Gestão da IES 

para o período de 2003-2007, também ficam explícitas as intenções de desenvolver, 

expandir e qualificar as atividades-fim, de promover a inserção social através da 

ampliação do acesso à universidade e de modernizar a administração. Esse foi o 

contexto institucional que alicerçou a implementação de uma política de Educação a 

Distância na UFRN (SILVA et al, 2011; DANTAS e RÊGO, 2011). 

 Através da criação de uma estrutura física para centralizar as ações de EaD e 

da formação de uma equipe de pesquisadores para fazer as articulações didáticas e 

pedagógicas necessárias, em 2003 foi criada a Secretaria de Educação a Distância 

da IES, que tem por objetivos fomentar a Educação na sua modalidade a distância e 

estimular o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação como ferramentas 

de ensino e aprendizagem. Durante dois anos, dez técnicos e três coordenadoras 

dedicaram-se a elaborar os materiais didáticos e organizar o órgão do ponto de vista 

administrativo para, em 2004, a SEDIS aderir ao Programa Pró-Licenciatura, 

coordenado pelo Ministério da Educação, que objetivava formar professores, 

prioritariamente, nas áreas de Física, Química, Matemática, Biologia e Pedagogia. 

Envolvida no contexto da política nacional de EaD, que preconizava 

consórcios entre instituições, a SEDIS/UFRN integrou o Consórcio Nordeste 

Oriental, ao lado da Universidade do Estado de Pernambuco (UPE), Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL) e da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), para 

implementar o programa. O primeiro vestibular ofereceu vagas para as Licenciaturas 

de Matemática, Física e Química em 10 polos de apoio presencial, distribuídos pelos 

estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas graças a 

parcerias com as IES supracitadas (DANTAS e RÊGO, 2011).  

Atualmente, com o processo de expansão da Educação a Distância no país, a 

Secretaria assumiu novas demandas e precisou expandir seus recursos físicos e 

humanos. Oferece oito cursos de Licenciatura (Química, Física, Matemática, 

Biologia, Geografia, Pedagogia, Educação Física e Letras), um Bacharelado 

(Administração Pública) e um Curso Tecnólogo em Gestão Pública. Além disso, o 
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órgão atende a programas e demandas específicas do Governo Federal – como a 

formação de professores para a Educação Básica e em Administração Pública – e 

oferta cursos de Pós-Graduação (Especialização em Mídias na Educação, Gestão 

Pública e Gestão Pública Municipal; Mestrado Profissional em Letras e Mestrado em 

Matemática). No entanto, para efeito desta pesquisa, serão consideradas somente 

as informações relativas aos cursos de graduação, nas modalidades Bacharelado e 

Licenciatura.  

No que diz respeito à estrutura física, além da sede, que fica localizada no 

campus da UFRN, a SEDIS conta com polos de apoio presencial, mantidos pelas 

prefeituras em parceria com o Sistema UAB e dotados de espaço para laboratórios, 

bibliotecas, salas para tutores presenciais, sala para coordenador geral do polo, 

laboratório de informática, sala de aula para eventuais encontros entre professores e 

alunos. As exceções à parceria com os municípios são os quatro polos mantidos 

pela própria UFRN, nos locais os quais a universidade desenvolve atividades: Caicó, 

Nova Cruz, Macau e Currais Novos. A Figura 3 mostra a atuação territorial da 

SEDIS. 

 

	  
Figura 3 – Polos de apoio presencial da SEDIS/UFRN. 

Disponível em: <http://www.sedis.ufrn.br/index.php/module-positions/localizacoes>. Acesso 

em: 16 jun. 2013. 
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A SEDIS/UFRN está diretamente subordinada à Reitoria da IES. Com relação 

à estrutura administrativa, a Secretaria possui os seguintes componentes: 

Coordenação Geral; Assessoria Técnica; Secretaria Administrativa; Coordenadoria 

Pedagógica; Coordenadoria de Tecnologia da Informação; Coordenadoria de 

Produção de Materiais Didáticos e Coordenadoria Administrativa e de Projetos. O 

organograma do órgão pode ser visualizado na Figura 4 a seguir. 

 

 
Figura 4 – Organograma da SEDIS/UFRN. 

Disponível em: <http://www.sedis.ufrn.br/index.php/2011-07-07-08-11-37/equipe>. Acesso 

em: 16 jun. 2013. 

 

	   O quadro de recursos humanos conta com funcionários efetivos da 

universidade, com contratados por projetos gerenciados pela Funpec – Fundação 

Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura e com funcionários terceirizados. A 

seguir, apresenta-se o quantitativo por área e vínculo com base no Relatório de 

Gestão 2013. 
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Quadro 1 – Quantitativo de recursos humanos por vínculo (2013) 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (QUADRO EFETIVO DA UFRN) 

Cargo Superior Médio Total 

Secretário Executivo 1  1 

Revisor de Textos 2  2 

Técnico em Assuntos 

Educacionais 
1  1 

Programador Visual 6  6 

Tecnólogo-Formação 1  1 

Técnico em Tecnologia da 

Informação 
 3 3 

Assistente em Administração  4 4 

Total 18 

CONTRATOS TERCEIRIZADOS 

Cargo Total 

Auxiliar de almoxarifado 2 

Copeira 1 

Motorista 3 

Auxiliar de Serviços Gerais 3 

Total 9 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (CONTRATADOS POR PROJETOS) 

Cargo Total 

Programador Visual 7 

Auxiliar Administrativo 21 

Editor de Imagem/Vídeo 3 

Administrador de Redes 1 

Revisor 9 

Designer instrucional 2 

Programador 2 

Editor 3 

Assistente Administrativo 1 

Técnico Gráfico 1 

Supervisor Administrativo 1 

Analista de Suporte 2 

Assessor Administrativo 1 
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Desenvolvedor Sênior de Softwares Educacionais 1 

Ilustrador 1 

Total 56 

Total geral 83 

 

Fonte: Adaptado de SEDIS (2013) 

	  
O corpo docente dos cursos de EaD da UFRN é oriundo dos departamentos 

da instituição – ou seja, que também atuam no ensino presencial –, além de 

professores aposentados e de outras Instituições de Ensino Superior, totalizando, no 

primeiro semestre letivo do ano de 2014, 151 membros ativos.  

Com relação aos tutores, no mesmo período havia 188 membros cadastrados 

como tutores a distância e 174 com vínculo de tutor presencial, atendendo a uma 

demanda de 4.176 alunos cadastrados. As informações foram retiradas do Sistema 

Acadêmico da IES, o SIGAA.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A partir de agora, delimita-se o percurso da investigação para que os 

objetivos tenham sido contemplados, baseando-se nas proposições de Richardson 

et al. (2007), Flick (2004), Gil (2007) e Yin (2001). 
	  

4.1 Tipo de pesquisa 
 

Quanto aos objetivos, a pesquisa em questão classifica-se como descritiva, 

pois descreve as características de um determinado fenômeno, neste caso, o 

processo de implementação da política pública de Educação a Distância (GIL, 2007). 

No que se refere à abordagem de análise dos dados, a pesquisa em questão 

se classifica como qualitativa. Richardson et al. (2007) afirmam que os estudos 

qualitativos são capazes de descrever a complexidade de um problema, analisar a 

interação entre as variáveis, compreender processos vividos por grupos sociais e 

subvencionar uma análise mais profunda com relação às particularidades do 

comportamento dos sujeitos. É o que ocorre no presente trabalho, na medida em 

que se buscou entender a complexidade das interações entre os diferentes grupos 

de sujeitos com relação à política de EaD implementada pela IES. O autor ainda 

ressalta que, neste tipo de trabalho, o pesquisador é fundamental na coleta e análise 

dos dados, portanto, precisa ter as seguintes características: capacidade de ouvir, 

disciplina no registro de observações e declarações; capacidade de observação; 

organização para registrar, codificar e classificar os dados; paciência; flexibilidade; e 

capacidade de interação com os atores envolvidos na pesquisa. 

Os pesquisadores qualitativos preocupam-se com o processo, e não com 

resultados e produtos, ou seja, como determinado fenômeno se manifesta; além 

disso, analisam os dados indutivamente, construindo abstrações a partir dos dados 

obtidos (RICHARDSON, 2007). Flick (2004) corrobora com essa visão, 

argumentando que as mudanças sociais e diversificação de esferas de vida fazem 

com que pesquisadores sociais trabalhem sob novos contextos e perspectivas, já 

que as metodologias dedutivas tradicionais, que testam questões e hipóteses 

baseadas na evidência empírica, não abarcam todas as possibilidades de 

diferenciação dos objetos.  
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No que cabe aos procedimentos adotados na coleta dos dados, de acordo 

com Gil (2007), trata-se de uma pesquisa bibliográfica, pois se fundamenta em 

fontes teóricas, como livros e artigos, para sistematizar o estado da arte do tema 

pesquisado. Além disso, é documental, já que se utiliza de dados secundários 

relativos a Leis, Decretos, Portarias, Relatórios de Gestão da SEDIS/UFRN, bem 

como Resoluções, Regimentos Internos, manuais e demais registros escritos. 

No tocante à fonte de coleta de dados, o trabalho é um estudo de caso, pois 

tem menor amplitude e maior profundidade, procurando conhecer a realidade da 

implementação de uma política educacional por uma instituição específica, a 

Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Para Yin (2001), o estudo de caso se configura como uma pesquisa empírica 

que investiga um fenômeno dentro de seu contexto, especialmente quando não 

existem limites claros entre ambos. Para Flick (2004, p. 28), “a pesquisa qualitativa é 

orientada para a análise de casos concretos em sua particularidade temporal e local, 

partindo das expressões e atitudes das pessoas em seus contextos locais”, o que 

reforça o caráter qualitativo e de estudo de caso deste trabalho. 

 

4.2 População e amostra 
 

O universo da pesquisa é composto tanto pelos sujeitos diretamente ligados à 

gestão e implementação da política de Educação Superior a Distância pela 

SEDIS/UFRN quanto pelos beneficiários diretos da sua execução. A população é 

constituída por três grupos de sujeitos: gestores, responsáveis pela adesão da 

UFRN à política nacional de EaD e pela atual coordenação das ações nessa 

modalidade; técnicos, a parcela burocrática responsável pela sua implementação 

direta, ou seja, funcionários, tutores, professores, coordenadores de setor, 

coordenadores de curso (de graduação) e coordenadores de polos de apoio (do 

RN); e beneficiários, aqueles que efetivamente recebem a prestação de serviço – 

os estudantes vinculados aos cursos de Educação a Distância.  

A seguir, pode ser visualizado um quadro com a população total ativa 

vinculada à SEDIS/UFRN no semestre 2014.1 e a sigla utilizada para estes sujeitos 

na análise dos resultados. 
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Quadro 2 – População da pesquisa 

GRUPO TIPO DE VÍNCULO POPULAÇÃO SIGLA 

GESTORES 

Coordenação Geral (à época da 

fundação) 
1 

GF 

(gestora fundadora) 

Coordenação Geral (atual) 1 
GA 

(gestora atual) 

TÉCNICOS 

Funcionários 83 
TF 

(técnico funcionário) 

Professores 151 
TP 

(técnico professor) 

Tutores presenciais 174 
TT 

(técnico tutor) 

Tutores a distância 188 
TT 

(técnico tutor) 

Coordenadorias de setores  4 
TC 

(técnico coordenador) 

Coordenadorias de cursos  10 
TC 

(técnico coordenador) 

Coordenadoria de polos de apoio 

presencial 
14 

TC 

(técnico coordenador) 

BENEFICIÁRIOS Alunos 4.176 
B 

(beneficiário) 

Fonte: Elaboração própria com base em SEDIS (2013) e dados do SIGAA/UFRN – Acesso 

em 17 jan. 2014. 

 
Para definir a amostra, foi utilizado o critério de seleção de sujeitos por meio 

da amostragem teórica, que Flick (2004) identifica como diferente das técnicas 

estatísticas usuais, pois a representatividade será garantida não por amostragem 

aleatória ou estratificação, mas sim pelo nível esperado de insights a acrescentar à 

teoria em construção. A seguir, observa-se um quadro com a amostragem total da 

pesquisa, ressaltando que o grupo de gestores é composto pela população total, e 

não por uma amostra. 
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Quadro 3 – Amostragem da pesquisa 

 

GRUPO AMOSTRA 

Gestores 2 

Técnicos 22 

Beneficiários 16 

Total 40 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O tamanho da amostra não foi determinado previamente, e a decisão de 

encerrar a integração de elementos adicionais ocorreu quando a “saturação teórica” 

de uma categoria de casos foi atingida, ou seja, quando não havia mais nada a 

acrescentar de novo (FLICK, 2004). 

Vale observar que a SEDIS/UFRN atua territorialmente no Rio Grande do 

Norte, na Paraíba, em Pernambuco e Alagoas. Entretanto, a pesquisadora limitou as 

entrevistas ao estado do RN, considerando a viabilidade logística e temporal da 

coleta de dados.  

 

4.3 Coleta de dados 
 

 A coleta dos dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas com 

os grupos de sujeitos em questão (gestores, técnicos e beneficiários). As perguntas 

versaram sobre os subprocessos e sistemas (DRAIBE, 2001) relativos ao processo 

de implementação da política de EaD.  

As entrevistas foram realizadas com autorização expressa dos sujeitos e 

registradas através de um gravador digital, visando a integridade dos dados 

coletados. A pesquisa se deu na sede do órgão e nos polos de apoio presencial.   

 

4.4 Análise de dados 
 

Os dados de documentos internos e externos foram tratados através da 

Análise documental. Para tratar o conteúdo transcrito das entrevistas com os três 

grupos de sujeitos, foi utilizada a Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). 
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Inicialmente, na etapa de pré-análise, houve a organização e seleção do 

material e a transcrição das entrevistas que constituíram o corpus da pesquisa. 

Através da leitura flutuante, surgiram as primeiras hipóteses, ou seja, as primeiras 

afirmações sobre o fenômeno o qual se propõe observar.  

Partiu-se, então, para a segunda etapa, de exploração do conteúdo, em que 

a) os dados brutos foram codificados em unidades de registro que definiram os 

recortes, b) houve seleção das regras de contagem, observando-se frequências e 

ausências, intensidades verbais e adverbiais, bem como atributos qualificativos no 

discurso, e c) escolheu-se categorias, que reuniram unidades de registro em razão 

de características comuns. No estudo em questão, o critério foi semântico – de 

categorias temáticas –, pois os depoimentos foram classificados de acordo com a 

base teórica de Draibe (2001), por subprocesso ou sistema e, posteriormente, por 

grupo de sujeitos (beneficiários, técnicos e gestores). Utilizou-se o processo de 

categorização por “caixas” (BARDIN, 1977, p. 175), pois se distribuiu os elementos à 

medida que foram encontrados em função da análise da teoria. 

Por fim, com o tratamento de resultados, os elementos foram comparados e 

analisados sob a luz do marco teórico. As inferências buscaram captar o que 

realmente significaram os discursos enunciados, descobrindo interpretações 

implícitas nas afirmações dos entrevistados. 
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5 SEDIS/UFRN: AVALIANDO UM MODELO REFERÊNCIA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE EaD  
 

A análise dos dados coletados através das pesquisas bibliográfica e 

documental e por meio das entrevistas com gestores, técnicos e beneficiários está 

exposta nesta seção. A análise está dividida em subtópicos que abordam as 

estratégias que permearam inicialmente a implementação da política de Educação a 

Distância pela UFRN e, em seguida, seus subprocessos e sistemas.  

 

5.1 Estratégias de implementação 
 

A implementação de uma política de Educação a Distância pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte tem início sob o prisma de dois contextos 

favoráveis: um local e outro nacional. Localmente, as eleições do ano de 2002 na 

UFRN deram posse a um reitor que incluiu, no Plano de Gestão da IES para o 

período de 2003-2007, a intenção explícita de promover a inserção social através da 

ampliação do acesso à universidade. No primeiro ano de mandato como gestor, em 

2003, criou a Secretaria de Educação a Distância da IES em questão, diretamente 

subordinada à Reitoria, responsável pela articulação, fomento, suporte e assessoria 

à política voltada para a EaD em nível institucional. 

Em âmbito nacional, após o respaldo dado pela Lei de Diretrizes e Bases para 

a Educação n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, houve importantes articulações 

entre as instituições interessadas em implementar ações de EaD. Uma delas foi o 

consórcio interuniversitário UniRede, criado em 1999 com o objetivo de 

“democratizar o acesso à educação de qualidade por meio da oferta de cursos a 

distância nos níveis de graduação, pós-graduação e extensão” (UNIREDE, 2014). 

No total, foram 82 instituições públicas de ensino superior e sete consórcios 

regionais estabelecidos, que pressionavam a agenda de órgãos como o então 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 

e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Através do depoimento da gestora fundadora da SEDIS/UFRN, indicada pelo 

reitor da instituição, é possível confirmar a articulação política exercida pela 

UniRede: 
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A gente começou a fazer pressão política pra um financiamento da 
Educação a Distância pelo MEC, um financiamento efetivo, porque 
ele dava apoio a ações isoladas [...] por exemplo, na [Universidade] 
Federal do Rio Grande do Sul, com cursos de Especialização 
rápidos, já existia uma experiência na [Universidade] Federal de 
Santa Catarina de um curso de Graduação, acho que em Física [...]. 
Com esse apoio, o grupo começou a reivindicar que isso passasse a 
ser de fato uma política de financiamento do governo. E a gente 
consegue essa vitória.  

GF 
 

A vitória mencionada pela primeira gestora foi o lançamento da Chamada 

Pública MEC/SEED – Nº 01/2004, a qual convocava Instituições Públicas de Ensino 

Superior federais, estaduais e municipais que quisessem oferecer cursos de 

graduação a distância nas Licenciaturas em Física, Química, Matemática, Biologia e 

Pedagogia para submeterem projetos a serem financiados pelo MEC. Com a 

chamada pública, o Governo Federal deixava claro, através das linhas do 

documento convocatório, que estava priorizando áreas carentes de professores no 

ensino público brasileiro e que o apoio financeiro estava condicionado à formação de 

consórcios entre as instituições, com o objetivo de cobrir maiores áreas territoriais e, 

assim, conseguir efetivamente a expansão do Ensino Superior no Brasil. 

 A UFRN, então, articulada com a Universidade do Estado de Pernambuco 

(UPE), a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e a Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB), concorreu com três projetos – Física, Química e Matemática – e os 

três foram aprovados pela SEED/MEC. Para o primeiro vestibular, seriam ofertadas 

3.560 vagas em 10 polos de apoio de quatro estados do Nordeste. Novamente, 

através do depoimento da gestora fundadora, fica explícito o contexto favorável de 

suporte financeiro por parte do Governo Federal e a intenção do gestor da IES de 

fomentar o Ensino a Distância no estado: 

 
O MEC financiava, nessa época, praticamente todas as coisas, 
desde infraestrutura de equipamentos até contratação de pessoal e 
bolsas para professores. Então foi uma época realmente muito 
propícia [...] a gente pôde montar nossos polos com o maior esmero. 
Além disso, na parte de infraestrutura de construção, a gente tinha o 
professor Ivonildo aqui, também, dando todo o apoio para que os 
nossos polos pudessem ter salas adequadas e todas as coisas da 
estrutura física. 

GF   
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No que diz respeito aos atores estratégicos no processo de implementação da 

política de EaD na UFRN, observa-se que, além dos sujeitos anteriormente citados, 

o grupo de gestores e técnicos que assumiu a tarefa de desenhar os primeiros 

traços dessa política tem grande importância no processo de  consolidação das 

ações da SEDIS. Havia especialistas em projetos pedagógicos, na elaboração de 

propostas de financiamento, no desenvolvimento de Tecnologias de Informação e 

Comunicação e na produção de materiais didáticos. Esse insulamento burocrático 

inicial permitiu que os parâmetros de qualidade necessários fossem implementados 

sem resistências (DRAIBE, 2011). O gerenciamento dessas ações ficou sob a 

responsabilidade de uma professora universitária que possuía conhecimento 

acadêmico na área, cuja tese de Doutorado explorava aspectos relativos à 

modalidade em questão. A relação de interesse e motivação da gestão com o 

trabalho a ser desenvolvido, liderando uma equipe que construía empiricamente um 

modelo de EaD, endossa o contexto inicial favorável de implementação das ações. 

 
[...] Eu tinha passado dois anos só lendo sobre isso [Educação a 
Distância], só escrevendo, só pesquisando, então eu estava muito 
entusiasmada. [...] Eu sou uma pessoa muito movida por desafios, e 
esse desafio foi uma coisa muito boa, muito legal. Minha relação é 
uma relação de muito prazer com a Educação a Distância e nesse 
primeiro momento de absoluto prazer mesmo. Nós vínhamos 
trabalhar muito entusiasmados com o que estávamos fazendo.  

GF 
 

 O envolvimento acadêmico e pessoal conferiu liderança e legitimidade à 

gestora fundadora. Em contrapartida, uma dificuldade encontrada desde o princípio 

pela gestão e que se estende até a administração atual é a falta de envolvimento de 

outras “células-atores” da universidade, como coordenações de cursos e chefias de 

departamentos. Trata-se da discussão – que é nacional – em torno da 

institucionalização da Educação a Distância nas Instituições de Ensino, a qual por si 

só é alvo de diversas abordagens acadêmicas e foge do escopo deste trabalho. No 

entanto, a evidência dada pelas duas gestoras, a fundadora e a atual, ao não 

envolvimento desses atores como um obstáculo determinante à implementação da 

política de EaD na UFRN constitui-se como fato que merece destaque na análise. 

Inicialmente, existiu uma grande resistência em relação à modalidade, que 

era submetida ao julgamento acadêmico por não se encaixar nos padrões comuns 

de ensino. Os técnicos que deveriam fomentar o enraizamento da Educação a 
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Distância não aderiram em quantidade ao processo de implementação da política, o 

que exigiu e exige até hoje que as gestoras da Secretaria precisem articular ações 

de fomento para tentar persuadir docentes a integrar a modalidade em seus 

respectivos cursos.  

    

 
[...] as pessoas olhavam assustadas e achavam que seria uma 
graduação de segundo nível. Não sei quantas vezes eu estive em 
reuniões de colegiado, no CONSAD [Conselho de Administração da 
universidade], CONSEPE [Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da universidade], pra explicar o que era Educação a Distância, 
tentando mostrar como o aluno de EaD era muito mais assistido do 
que o aluno da educação presencial, como a gente tinha um suporte 
muito maior pra esses alunos e que por isso eles não podiam ser 
alunos de segundo nível. Então eu sinto muita falta disso, dessa 
imbricação dentro dos departamentos [...] a gente não conseguiu 
convencer os professores de uma maneira geral da universidade da 
importância desse instrumento, não só dos cursos de graduação a 
distância como das ferramentas de educação a distância para os 
cursos presenciais. 

GF 
 

	  

 No ano de 2011, através da Resolução 033/2011-CONSEPE, a UFRN 

distribuiu os docentes antes lotados provisoriamente na SEDIS nos seus 

departamentos de origem, sinalizando acompanhar a tendência nacional de 

institucionalização, ou seja, de incorporação da modalidade de EaD às rotinas 

permanentes da IES. Em 2013, com a aprovação do Regimento Interno da 

Secretaria, consolida-se o papel de execução de ações de Educação a Distância 

pelos centros acadêmicos e unidades acadêmicas especializadas em suas 

respectivas áreas, cabendo à SEDIS o acompanhamento, articulação e fomento de 

programas e política em nível institucional. A necessidade de envolvimento dos 

demais atores da instituição em busca da institucionalização pode ser visto através 

do depoimento a seguir, da gestora atual da Secretaria.  
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A SEDIS não é uma unidade acadêmica, não é uma unidade 
proponente de cursos, de ações. Nós não temos professores aqui. 
Nas unidades acadêmicas estão todas as pessoas que se envolvem, 
que viabilizam os cursos. Hoje a Secretaria tem que articular, tem 
que fomentar. A gente sabe que tá pra sair um edital de um curso 
novo, aí eu que vou ao departamento, na plenária, fazer um processo 
de convencimento pra que os atores de lá, os professores, os chefes 
de departamento, possam aderir a essa proposta. Mas isso não pode 
ser assim sempre, como se fosse um processo de convencimento. 
Eu acredito que daqui a no máximo dez anos, quando o aluno for se 
candidatar a uma vaga na universidade, ele vai ter três opções: 
concorre pro turno matutino, vespertino, noturno ou na modalidade a 
distância. Eu acho que vai caminhar pra isso, pelo que a gente tem 
visto do crescimento e da consolidação da EaD. 

GA 
 

 Feita essa primeira abordagem sobre o processo de implementação, 

abordando aspectos determinantes para o êxito e para o fracasso de determinadas 

ações do órgão, passa-se a abordar o que Draibe (2001) chamou de anatomia do 

processo geral de implementação da política de EaD pela UFRN.  

 

5.2 Sistema gerencial e decisório 
 

 De acordo com Draibe (2001), na implementação de uma política existe um 

sistema gerencial e decisório específico, que vai conduzir o processo. É necessário 

observar as características de sua estrutura organizacional e hierárquica, bem como 

os graus de centralização e descentralização, os mecanismos utilizados para 

implementar suas decisões e a natureza e os atributos do gestor.  

O Regimento Geral da Reitoria, aprovado em 2013, determina a estrutura 

administrativa da Secretaria de Educação a Distância da UFRN. Percebe-se a 

intenção de descentralizar a gestão da SEDIS, com a consolidação de: 

 

• uma Assessoria Técnica, que tem por função auxiliar o Secretário na gestão 

da informação, na gestão orçamentária a atribuições afins; 

• uma Coordenadoria Pedagógica, responsável por assessorar órgãos da 

universidade e elaborar normas no que tange a EaD, além de acompanhar o 

sistema de informação relacionado com a tutoria; 

• uma Coordenadoria de Tecnologia da Informação, à qual compete toda a 

instalação, manutenção e suporte ao usuário no uso de sistemas, aplicativos 
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e do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), além de capacitação para a 

utilização destes; 

• uma Coordenadoria Administrativa e de Projetos, que viabiliza 

financiamentos, gerencia recursos orçamentários e coordena a manutenção 

da infraestrutura da Secretaria e dos polos de apoio mantidos pela UFRN; 

• uma Coordenadoria de Produção de Material Didático, responsável pelo 

planejamento e produção dos materiais didáticos utilizados pelos 

beneficiários, incluindo todos os processos: revisão, diagramação, ilustração, 

filmagem, edição e impressão;  

• uma Secretaria Administrativa, que presta serviços de apoio administrativo 

diversos, dentre os quais aqueles relacionados a materiais de consumo e 

equipamentos, protocolos de tramitação interna e prestação de serviços.  

  

Além disso, no mesmo ano foi criado o Setor de Formação Continuada, que 

planeja e executa ações de capacitação de implementadores e beneficiários 

envolvidos com a Educação a Distância. Todas essas estruturas estão vinculadas à 

Coordenação Geral, a qual coordena e supervisiona as atividades de EaD da UFRN, 

articulando as diretrizes locais e nacionais. 

A gestora é nomeada pelo reitor da universidade. Vale ressaltar que a atual 

secretária foi secretária adjunta na gestão anterior, quando do início do processo de 

implementação, o que lhe confere proximidade e experiência com relação ao modelo 

de Educação a Distância delineado pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Os gerentes que assumem as estruturas supracitadas são convidados pelo 

reconhecimento nas respectivas atuações na área, exercendo cargos comissionados 

que acompanham o período de gestão da coordenadoria geral. A coordenadoria 

geral se reúne bimestralmente com as subcoordenadorias administrativas e 

quinzenalmente com as coordenadorias de cursos para discutir aspectos relativos à 

gestão e tomar decisões. 

A SEDIS/UFRN conta com alguns sistemas desenvolvidos pelo setor de 

Tecnologia da Informação (TI) para auxiliar a gestão dos recursos humanos e físicos 

e de serviços. Através do Sedis Solicitação, os usuários (sejam gestores, técnicos 

ou beneficiários) fazem requisições online de atendimento ao setor de TI; com o 

Sedis Viagem, a equipe da Coordenadoria Administrativa e de Projetos controla o 

agendamento e execução de deslocamentos de gestores e técnicos para os polos 
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presenciais; e o SEDIS EAD reúne os dados relativos a alunos (por disciplina e por 

polo), professores, tutores e material didático por semestre, para que as 

subcoordenadorias possam planejar e executar as ações de Educação a Distância 

com base em relatórios consistentes. 

A gestão se apoia no que denomina de quatro pilares para operacionalizar a 

política de EaD:  

• Produção de material didático, na qual é referência no país, exercendo a 

função de instituição validadora junto ao MEC. A Secretaria conta com 

setores específicos destinados a esse fim, que envolvem a revisão, 

editoração, acessibilidade e produção de materiais em vídeo e interativos. 

• Ambiente Virtual de Aprendizagem, o Moodle, customizado por uma equipe 

específica de Tecnologia da Informação para agregar os beneficiários, 

técnicos tutores e técnicos professores em uma plataforma através da qual os 

cursos a distância se desenvolvem. 

• Esquema de tutoria sistematizado, supervisionado pelas coordenadorias de 

cursos, que busca maximizar o apoio ao beneficiário tanto de forma 

presencial, nos polos de apoio, quanto a distância, através do AVA, como 

forma de manter o vínculo do beneficiário à política, evitando, assim, a 

evasão. 

• Polo de apoio presencial com estrutura que atenda aos requisitos exigidos 

pelos programas mantenedores da política de EaD e disponibilize ao 

beneficiário uma estrutura física universitária no município ou região em que 

vive, para que não seja necessário o deslocamento à capital para que 

desenvolva suas atividades acadêmicas. 

Após estas considerações, busca-se, a seguir, entender a percepção dos 

sujeitos sobre o sistema gerencial e decisório da Secretaria de Educação a Distância 

da UFRN. Neste caso, optou-se por concentrar a análise no grupo de técnicos, por 

se acreditar que estes sujeitos podem tecer observações com mais clareza sobre o 

sistema em questão. 
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a) Técnicos 
 

 As entrevistas sobre o Sistema Gerencial e Decisório foram feitas com 

técnicos professores, técnicos coordenadores, técnicos funcionários e técnicos 

tutores. Entre técnicos coordenadores e técnicos professores, um aspecto relevante 

em comum é a mudança positiva com a decisão de institucionalizar os cursos a 

distância, retirando-os da Secretaria e deixando-os locados nos departamentos da 

UFRN, ao lado dos cursos presenciais. O depoimento do técnico coordenador a 

seguir comprova isso.  

	   	  

	  

[...] eu lembro que no início tinha uma resolução que dizia que os 
aspectos não previstos no regulamento interno da UFRN ficavam a 
critério de uma definição interna, no que couber, e aí acabava que 
cabia tudo. E isso, em determinados momentos, travou o diálogo da 
Secretaria com os demais órgãos da instituição, centros acadêmicos 
e departamentos, porque nós passamos a assumir e definir situações 
pra EaD que já estavam definidas internamente para o presencial, 
quando tudo deveria estar regulamentado numa situação legislativa 
só [...] com a nova proposta, a institucionalização da EaD, em que os 
cursos passam a ser assumidos pelos centros e pelos 
departamentos, como funciona no presencial, não há distinção em 
termos de regulamentação. Maior clareza da legislação favorece uma 
melhor gestão das ações de EaD. 

TC1 
 

Como menciona o técnico professor 5, os técnicos avaliam positivamente a 

inserção de sistemas informatizados para auxiliar a gestão, antes executada de 

forma manual. De fato, a implementação de ações de Educação a Distância requer 

uma série de procedimentos gerenciais específicos, que vai desde o 

dimensionamento de recursos humanos para a produção de materiais didáticos ao 

financiamento de viagens de técnicos para os polos de apoio presencial.   
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Hoje, para pedir um carro, a questão das diárias, a planilha de 
tutores, quando viajam pros estágios, nada fica fora do sistema. No 
início, alguns anos atrás, muitas coisas eram feitas de forma manual 
[...] um coordenador e um vice-coordenador [de curso], antes de 
iniciarem o semestre seguinte, preenchem as disciplinas que serão 
ofertadas no sistema, estimativa de alunos, número de tutores, 
professores, se tem bolsa, se não tem bolsa, se vão fazer viagem, se 
não vão fazer viagem, ou seja, esse sistema fica alimentado como 
um banco de dados de forma que o gestor pode administrar de forma 
mais eficaz, ou seja , locar os recursos, ver as demandas de carros, 
de pessoas, de bolsas, de logística, então acredito que tem 
melhorado à medida que os sistemas de informação têm sido 
configurados. Acho que isso tem sido extremamente positivo. 

TP5 
 

 

Um problema recorrente detectado entre os grupos de técnicos tutores e 

técnicos funcionários foi a não participação desses dois grupos em decisões de 

gestão. De acordo com os sujeitos, eles gostariam de ser mais ouvidos por estarem 

na ponta do processo de implementação e, por isso, serem capazes de enxergar 

problemas e indicar possíveis soluções.   

 

 
Como ex-aluno, eu tenho certa vivência sobre isso. Fui aluno, sou 
tutor, fui monitor... mas eu vejo o seguinte: algumas decisões 
poderiam ser mais tratadas com os alunos, com os tutores, com as 
pessoas que estão vivenciando o ensino a distância. Algumas 
decisões poderiam ser mais socializadas. Por exemplo: quando eu 
entrei, as provas eram realizadas de manhã e de tarde, então era 
muito complicado. Aí depois essa decisão foi tomada de maneira 
acertada, que passou [as provas] pra dois domingos [...] tem outras 
decisões assim, de cima para baixo.  

TT4 
 
 
Eu acho que nem todas as decisões podem ser tomadas levando em 
consideração o que cada funcionário pensa sobre cada coisa, a 
gente tem que ter clareza sobre isso, mas acho que se fosse 
implementado um meio de saber a opinião de cada um, mesmo que 
por setor, seria mais interessante.  

TF4 
 
 
 
 
 
 
 
 



62	  
	  

Algumas decisões não escutam todas as partes envolvidas. Por 
exemplo, vamos contratar mais duas pessoas para o setor [...] aí a 
coordenação geral e a coordenação do setor sentaram pra decidir 
qual é a demanda da equipe e não me consultaram, eu que tô ali 
todo dia, aí o que aconteceu? A demanda foi solicitada, mas não vai 
suprir a necessidade. É um exemplo de coisas que acontecem nesse 
sentido. É lógico que a tomada de decisão é da gestão, mas ela 
deveria ouvir todas as partes.  

TF7 
	  
	  

 Um reflexo do sentimento de não pertencimento dos técnicos funcionários à 

gestão das ações de Educação a Distância é a exclusão que eles fazem de si 

mesmos do processo de implementação em seus discursos. Foram frequentes os 

depoimentos em que esses sujeitos se colocaram de fora, tratando a instituição com 

um pronome – “eles”, “ela” – ao mencionar o trabalho do qual fazem parte. Tal fato 

contrastou, inclusive, com a percepção que possuem de que a instituição em que 

prestam serviços é referência em Educação a Distância no Brasil, ou seja, não 

consideram que detêm parte do mérito deste sucesso.  

	  
	  

Eu não sei dizer se a intervenção dela é boa ou má, eu sei que tem 
destaque. A SEDIS é referência em Educação a Distância [...] mas 
eu sinto que eles não dão muito ouvido, às vezes, acham que as 
reclamações ou solicitações não são tão necessárias ou importantes.  

TF3, grifos nossos 
  

 
Não sei se eles são as pessoas mais experientes pra fazer isso, não 
sei se fazem da melhor maneira, mas diante do que eles têm, acho 
que são boas. Até pelos resultados, porque o reconhecimento da 
SEDIS nacionalmente falando é bom, é respeitada.  

TF5, grifos nossos 
 

	  

A análise do sistema em questão está contida no quadro-síntese a seguir. 
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Quadro 4 – Síntese: Sistema Gerencial e Decisório 

 

Sistema Gerencial e Decisório 

1 Gestão descentralizada em setores específicos, destinados a coordenar cada um 

dos aspectos do modelo de implementação de EaD. 

2 Gestor nomeado pelo reitor e gerentes de setores convidados pelo reconhecimento 

na atuação em suas respectivas áreas. 

3 Desenvolvimento de sistemas de informática para o auxílio na gestão, considerados 

eficazes pelos técnicos. 

4 Percepção positiva a respeito da institucionalização de técnicos professores, 

alocando-os em seus departamentos de origem ao invés de mantê-los vinculados à 

Secretaria.  

5 Técnicos sentem-se excluídos do processo de tomada de decisão, com reflexo no 

sentimento de pertencimento ao bom desempenho da Secretaria.    

 

Como pôde ser observado, o desenho do Sistema Gerencial e Decisório é 

aprovado e reconhecido pelos agentes implementadores, mas ainda existem 

lacunas a serem preenchidas entre a instância gestora e esses sujeitos que podem 

influenciar na execução de ações da política de EaD.  

 

5.3 Processos de divulgação e informação 
 

Como explica Draibe (2001), um processo de implementação precisa de uma 

mínima divulgação e circulação de informações entre os que implementam as ações 

e aqueles que com elas se beneficiam. Precisa-se investigar, portanto, se os meios 

de divulgação transmitem dados de forma clara, suficiente e abrangente entre os 

públicos interno e externo, ou seja, se gestores, técnicos, beneficiários e a 

comunidade em geral compreendem o que sejam cursos na modalidade a distância, 

os objetivos da instituição, como ela funciona e se a comunicação interna flui entre 

os implementadores. 

A Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte possui um website específico, o <sedis.ufrn.br>, um portal que dá acesso 

ao e-mail institucional, aos sistemas internos e ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, além de fornecer informações sobre cursos, polos de apoio, equipe 
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de trabalho, meios de comunicação e destacar notícias relativas à Secretaria na 

página principal (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Website da SEDIS/UFRN 

Disponível em: <sedis.ufrn.br>. Acesso em: 24 fev. 2014. 

 

O Moodle é um outro ponto de comunicação entre beneficiários, técnicos e 

gestores, pois no AVA é possível inserir informações em murais de recados, abrir 

fóruns e mandar mensagens em massa para usuários. Nele funciona, também, a 

ferramenta de comunicação entre a gestão central e as gestões dos polos de apoio, 
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o Fórum de Coordenadores de Polo, que elimina barreiras geográficas e permite a 

troca de mensagens imediata entre esses sujeitos.   

Adicionalmente, há listas de comunicação via e-mail entre grupos específicos, 

como a lista dos técnicos funcionários, que funciona como um meio de comunicação 

e divulgação de informações relativas somente a este grupo. Também há um 

endereço de e-mail destinado a receber notícias dos polos de apoio, dos cursos e de 

sujeitos ligados às ações de Educação a Distância que desejem divulgar dados no 

website do órgão. A partir de agora, observa-se a percepção dos sujeitos – gestor, 

técnicos e beneficiários – sobre o subprocesso em questão. 

 

a) Gestor 

	  

A atual gestora da Secretaria reconhece que há deficiências nos Processos 

de Divulgação e Informação. A falta de comunicação intersetorial é justificada pela 

alta rotatividade de funcionários contratados via Funpec, com vínculo celetista, o 

que, segundo a gestora, dificulta a comunicação interna e a assimilação dos 

objetivos da instituição, como demonstrado no depoimento a seguir.  

 

 
Pouca gente sabe como a SEDIS funciona, os procedimentos [...] eu 
acho que há muita dificuldade aqui internamente entre as equipes de 
saber o que uma faz, a outra não faz, porque aqui há uma 
rotatividade muito grande por serem contratos temporários. Essa 
rotatividade não favorece muito a criação de uma cultura da gente, aí 
cada equipe se fecha em si mesma.  

GA 
 

 

Tal fato se constitui como um problema grave, já que parte do sucesso da 

política vai depender da informação qualificada – clara, abrangente, ágil – com a 

qual os agentes implementadores trabalham (DRAIBE, 2001). Além disso, a pouca 

divulgação de informações nos veículos específicos – listas de e-mails, website, 

AVA – é atribuída à falta de iniciativa dos envolvidos com a política em levar as 

informações à Secretaria, inclusive através do e-mail criado especificamente para 

isso (vide depoimento seguinte). 
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A gente criou agora [o e-mail] noticias@sedis.ufrn.br. Quantas 
notícias chegaram dos polos? Eu quem fico procurando o que é e o 
que não é notícia. Toda semana o secretário fica perguntando aos 
coordenadores [...] essa comunicação é uma coisa complicada, 
porque também tem que partir da necessidade das pessoas de 
querer comunicar.   

GA 
 

 

Deste fato, decorrem duas consequências problemáticas para a gestão: a 

divulgação de informações sobre a SEDIS/UFRN depende da vontade dos 

envolvidos em querer agir, e não da necessidade da Secretaria comunicar; e a 

seleção, o tratamento e a divulgação das informações são feitos por pessoas 

despreparadas para isso. Como a SEDIS não possui uma Assessoria de 

Comunicação Social exclusiva, com profissionais dedicados a trabalhar a 

comunicação interna e externa, fica a cargo do secretário executivo a articulação de 

notícias a serem publicadas nos meios de comunicação.  

 

b) Técnicos 

 

A percepção dos técnicos é de que a comunicação externa feita pela 

Secretaria é deficiente. Este grupo sente falta do reconhecimento do público que não 

está envolvido diretamente com Educação a Distância, inclusive dentro da própria 

instituição. Observa-se este fato nos depoimentos do técnico funcionário e do 

técnico professor a seguir. 

	  

Às vezes a gente chega, por exemplo, numa CIENTEC [Semana de 
Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN] e as pessoas nem sabem 
que a universidade oferece cursos a distância e que têm o mesmo 
valor formalmente falando que um curso presencial [...] a 
comunidade em geral, tanto os próprios alunos da UFRN, os 
professores, como a comunidade externa, ainda desconhece a 
SEDIS.  

TF5 
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Do lado de cá, me colocando só como [professor do ensino] 
presencial, fazendo parte de plenárias e de colegiado, não há uma 
divulgação constante como acontece com outros processos e 
eventos dentro da universidade [...]. Há necessidade de maior 
divulgação do Ensino a Distância. Às vezes eu falo assim pros 
alunos daqui [do departamento]: “olha, tá havendo seleção de 
tutores”. Mas [a divulgação] é só na página e no ambiente da SEDIS, 
e deveria ser na página da universidade.  

TP2 
	  

	  

Assim, de acordo com os técnicos, não há clareza sobre o papel da 

Secretaria na universidade, falta integração dos cursos a distância com a estrutura 

da IES e não há abrangência na divulgação de informações relativas ao Ensino a 

Distância fora da SEDIS.  

O Fórum de Coordenadores de Polo é visto de maneira positiva pelos 

técnicos coordenadores que gerenciam as atividades nos polos de apoio presencial, 

já que estes sujeitos não participam das reuniões na sede da Secretaria por 

permanecerem nos municípios em que a UFRN atua com o Ensino a Distância. 

Pode-se observar a avaliação favorável no depoimento que segue. 

 
Entre nós, coordenadores, era assim: cada um no seu lugar. Então a 
gente se encontrava nos encontros de coordenadores, anualmente 
ou semestralmente, mas as riquezas que nós tínhamos, as nossas 
dificuldades, a gente não socializava. A criação desse Fórum de 
Coordenadores já tornou as coisas melhores para todos nós. Nós 
enviamos a mensagem e imediatamente a gente tem uma resposta 
da direção, da vice-direção, e a gente consegue socializar as nossas 
dificuldades e as nossas sugestões.  

TC2 
 

 

O bom resultado desta iniciativa pode servir de base para experiências com 

outros grupos de sujeitos com os quais o Processo de Divulgação e Informação é 

problemático. 

Entre os técnicos funcionários, o problema de comunicação e divulgação de 

informações é mais crítico. As células específicas de trabalho não dialogam entre si 

nem conhecem o processo de implementação da política como um todo. Não há 

uma instância específica de comunicação interna que concentre e repasse as 

informações aos funcionários, e o instrumento de comunicação lista de e-mail é 

subutilizado.  
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Acho que problemas de comunicação existem, de informações 
centralizadas, de não passarem informações pra todos. Isso gera um 
ruído, e no meu setor eu vejo cada um agindo de acordo com suas 
próprias referências, com seu próprio mundo, justamente pela 
centralização de informações. A comunicação intersetorial não acho 
que seja fácil, eficiente, eficaz. Não flui muito bem. Acho que esse 
processo deveria abranger as equipes [...] eu nunca recebi uma 
comunicação daqui através da lista de funcionários.  

TF8 
 
 

Tal fato se configura como um ponto convergente com a percepção da 

gestora no subitem anterior, “a”. Neste caso, o ruído na comunicação interfere na 

qualidade da ação implementadora de EaD, quando os atores não têm clareza sobre 

as rotinas de trabalho (DRAIBE, 2001). 

Uma questão específica das entrevistas aplicadas visava apreender se os 

sujeitos conheciam os objetivos da Secretaria de Educação a Distância da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tais objetivos estão expostos em 

documentos oficiais da SEDIS, como Regimentos Internos e Relatórios de Gestão, 

mas não são divulgados de forma clara em meios de comunicação como o website e 

o AVA ou no ambiente físico da Secretaria. De acordo com o Relatório de Gestão 

2013, dentre outros documentos, os objetivos da SEDIS são: 

 

a) fomentar a Educação na modalidade a Distância;  

b) estimular o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação como ferramenta 

de ensino e aprendizagem. 

   

Entre técnicos funcionários, houve casos de alguns sujeitos que não 

souberam e nem tentaram formular os objetivos da Secretaria. Com técnicos tutores, 

as respostas destoaram dos objetivos oficiais, como pode ser observado no exemplo 

que segue. 
 
 
Formar profissionais para atuar na Licenciatura em todo o Brasil, 
porque o curso é a distância. 

TT5  
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Os técnicos funcionários e os técnicos professores são os sujeitos que têm 

mais clareza quanto ao primeiro objetivo, o de fomentar a Educação na modalidade 

a Distância. As respostas resgatam o sentido do que está oficialmente escrito. 

 
Coordenar o processo de Educação a distância.  

TF2 
 
 
Planejar, executar e promover ações de Educação a Distância dentro 
da UFRN.  

TF9 
 
 

Fomentar a Educação a Distância na UFRN e no estado do Rio 
Grande do Norte.  

TP4 
 

 

No entanto, observa-se que o segundo objetivo, o de estimular o uso das TIC 

como ferramenta de ensino e aprendizagem, não foi citado por nenhum dos 

entrevistados. Considerando-se o esforço empreendido pela Secretaria em produzir 

materiais didáticos que são referência no país e os investimentos no setor de 

Tecnologia de Informação, que desenvolve softwares, sistemas e customiza o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, trata-se de um resultado contraditório. A única 

exceção que pode ser considerada foi a de um técnico professor que, mesmo sem 

estar certo sobre o caráter oficial deste objetivo, atribuiu à SEDIS a característica de 

impulsionadora de tecnologias no ensino.  

	  

 
Um objetivo que não sei se está escrito no protocolo da SEDIS é a 
questão do desenvolvimento tecnológico. Eu não me recordo se isso 
está lá nos objetivos, mas eu acredito muito nas equipes que 
trabalham aqui. [...] eu acho que a SEDIS tem contribuído para o 
desenvolvimento tecnológico, na área de ensino, no âmbito nacional. 
A forma de se trabalhar com ensino e com as multimídias tem sido 
ressignificada. 

TP5 
 
 

Apesar de não estar ciente dos objetivos da Secretaria na qual atua, um 

grupo que alegou não ter problemas com os processos de divulgação e informação 

foi o de técnicos tutores. Estes sentem que possuem dados suficientes e que as 
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informações provenientes de outros grupos fluem sem obstáculos, como pode ser 

verificado no depoimento a seguir.  

 
Eu não acho tão falho não, acho que a cada dia tá melhorando o 
nível de informações. Tanto professores quanto a coordenação são 
presentes. Existe o monitoramento [do acesso ao Moodle], não existe 
aquele trabalho solto. Por ser a distância, se torna até muito próximo, 
porque temos muito contato com outros tutores, com a própria 
coordenação do curso.  

TT6 
 

 

Nota-se, no entanto, que a percepção de comunicação deste grupo fica 

restrita ao tráfego de informações dentro do Ambiente Virtual, com aqueles com os 

quais entram diretamente em contato.  

	  

 

c) Beneficiários 
 

Quanto aos beneficiários, nota-se que a falta de divulgação sobre o que vem 

a ser a modalidade a distância interfere na autoestima do aluno pelo fato de a 

institucionalização dos cursos ainda não estar consolidada. Há uma divisão entre 

alunos de cursos a distância e alunos de cursos presenciais, estigmatizada pelo 

preconceito com a modalidade, que está presente no discurso dos beneficiários. 

 

 

A gente tem ainda um certo preconceito. “Ah, fazem [curso] a 
distância, então eles não sabem quase nada”. Mas na verdade o 
pessoal a distância se dedica mais do que o pessoal do presencial. 
Então, em alguns termos, [o aluno] a distância é meio isolado. Não 
tem tantos privilégios quanto o presencial. Falta divulgação a respeito 
disso. Já que todos fazem parte de um campus só da UFRN, então 
vamos deixar tudo igual.  

B11 
	  

	  

Os beneficiários também não se sentem munidos de informações claras e 

suficientes com relação ao website e ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, como 

indicado nos depoimentos a seguir.  
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Nós temos alguma dificuldade quando queremos saber de algum 
evento, algum fato, algum curso, algum encontro. O pessoal às 
vezes joga na página e muitas vezes informações que não são 
completas ou exatas, com todos os ingredientes necessários pra 
gente saber daquele fato. A gente precisa ficar fazendo contato com 
professor a distância, com tutor a distância ou presencial pra tirar as 
dúvidas. E nem sempre a gente consegue nas secretarias também, 
aqui no polo ou no campus central.  

B9 
	  

 

Tal fato merece atenção, pois eles são os sujeitos-alvo da política de 

Educação a Distância e precisam receber informações em quantidade, qualidade e 

com antecipação necessária à realização de suas atividades (DRAIBE, 2001).  

Uma peculiaridade encontrada em um grupo de beneficiários de um polo 

específico foi a utilização de meios alternativos de comunicação distintos daqueles 

desenvolvidos para este fim. O grupo indicou fazer uso de uma rede social ao invés 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem para realizar ações de cunho pedagógico, 

como discussão de atividades e resolução de dúvidas. Apesar da presença 

inevitável da comunicação via redes sociais no cotidiano destes sujeitos, perde-se 

muito quando se deixa de registrar essa interação em fóruns e chats do próprio AVA, 

pois gestores, técnicos tutores, técnicos professores e outros beneficiários não 

podem acompanhar e avaliar a discussão dos atores como parte do processo de 

ensino e aprendizagem em Educação a Distância. Observa-se tal fato no 

depoimento a seguir.  

 
A gente tem um grupo no Facebook. Pelo Moodle, digamos assim, 
não tem um bate-papo mais direto. Pelo Facebook a gente reúne o 
pessoal todinho e deixa todo num bate-papo só, e tira dúvida, 
pergunta qual a disciplina que tá mais difícil... tá ajudando muito, 
porque quando tem alguma atividade aí o pessoal publica. Aí vem o 
tutor da gente e diz “tal dia tem isso, isso e aquilo, aula tal”. Aí a 
gente fica sintonizado.  

B12 
 

 

Nota-se a presença de um técnico tutor entre o grupo, ou seja, de um agente 

implementador que deveria estar estimulando o uso do Ambiente Virtual de 
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Aprendizagem. Faz-se necessário investigar o porquê da subutilização do Moodle 

entre esses sujeitos. 

Com relação ao questionamento sobre quais seriam os objetivos da 

SEDIS/UFRN, entre os beneficiários, assim como entre os técnicos, também houve 

casos de sujeitos que não souberam e nem tentaram formulá-los. Em outros casos, 

foi apresentada uma concepção limitada sobre a atuação do órgão (vide 

depoimentos adiante). 

 
O objetivo é formar mais profissionais, principalmente na área de 
Educação.  

B7 
 
 
 
Acho que é universalizar, através dos cursos que oferece, o 
conhecimento.  

B9 
 
 
Acho que é facilitar a vida do estudante. 

B15  
 

 

As inferências sobre os Processos de Divulgação e Informação podem ser 

verificadas no quadro-síntese a seguir. 
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Quadro 5 – Síntese: Processos de Divulgação e Informação 

 

Processos de Divulgação e Informação 

1 A Secretaria possui mecanismos adequados aos Processos de Divulgação e 

Informação (website, AVA, listas de e-mails etc.), mas estes são subutilizados. 

2 A gestão não articulou um setor específico para gerenciar estes processos, 

aguardando a iniciativa dos envolvidos e utilizando mão de obra não especializada 

para comunicar. 

3 Os técnicos consideram que a Secretaria não tem visibilidade externamente e, 

internamente, trabalham de forma isolada, desconhecendo o processo de 

implementação em sua integridade.  

4 Há iniciativas positivas, como é o caso do Fórum de Coordenadores de Polo, o qual 

pode nortear outras ações de divulgação e informação. 

5 Os beneficiários, sujeitos-alvo da política, não usam todo o potencial das 

ferramentas de comunicação, inclusive recorrendo a redes sociais como alternativas. 

Além disso, têm sua autoestima afetada pela percepção de que as ações de EaD 

não são divulgadas adequadamente entre a comunidade universitária e o público 

externo. 

6 Tanto técnicos quanto beneficiários notadamente desconhecem os objetivos da 

SEDIS/UFRN, à qual estão vinculados, fato compreensível pela ausência de 

divulgação de tais objetivos. 

 

Observa-se que existem aspectos positivos nos processos de divulgação e 

informação, com determinadas ferramentas e iniciativas que podem ter seu potencial 

explorado, mas que também há falhas que podem interferir na execução das ações 

da política e envolvem todos os grupos de sujeitos, fato que mereceu atenção na 

análise. 

 

5.4 Sistemas de seleção 
	  

Tomando como base as diretrizes de Draibe (2001) para analisar os Sistemas 

de Seleção de uma política ou programa, investigou-se como é feita a seleção de 

alunos que irão compor o quadro de beneficiários e dos técnicos que são agentes 

implementadores da política, estes últimos divididos entre tutores, professores e 

funcionários. Analisou-se os critérios utilizados no processo seletivo e como as 
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seleções foram divulgadas entre os interessados, tanto nas entrevistas quanto na 

consulta a documentos oficiais. Optou-se por tratar essa divulgação específica no 

presente item, ao invés de inseri-la no item anterior, Processos de Divulgação e 

Informação, por se tratar de um sistema que possui peculiaridades. Neste tópico, a 

teoria não indica a análise da seleção dos gestores; uma breve abordagem sobre o 

assunto é feita no item 5.2, Sistema Gerencial e Decisório. No presente Sistema, 

tratar-se-á da percepção dos gestores acerca da seleção dos técnicos e 

beneficiários.  

Os técnicos implementadores da política podem se integrar à Secretaria de 

maneiras diferentes, dependendo do grupo em que se encaixam: tutores, 

professores e funcionários. 

Os técnicos tutores presenciais e a distância são selecionados com a abertura 

de edital específico, que exige, para a investidura no cargo, que o candidato esteja 

vinculado ao serviço público como servidor efetivo, que possua outro tipo de vínculo 

com a UFRN como professor substituto, por exemplo, ou que seja aluno de algum 

programa de pós-graduação de uma IES pública. Além disso, precisa ter Nível 

Superior completo e possuir experiência com magistério ou formação pós-graduada. 

No processo de seleção, o candidato passa por uma análise curricular e um 

questionário escrito, que avalia os conhecimentos do sujeito a respeito de Educação 

a Distância e da área à qual pretende se tornar tutor, o que direciona as vagas para 

aqueles que possuem algum tipo de percepção sobre os processos peculiares à 

EaD. Todos os entrevistados atendiam a esses requisitos, o que demonstra o 

cumprimento de competências específicas e a aplicação de exames de mérito como 

critérios estratégicos na seleção (DRAIBE, 2001). 

No que tange a divulgação, as seleções para técnicos tutores presenciais e a 

distância são noticiadas no website da SEDIS e através do setor de Comunicação 

Social da IES à qual a Secretaria pertence. No entanto, duas figuras se fazem 

importantes no processo: os técnicos coordenadores de cursos e os técnicos 

coordenadores de polos. Os primeiros são o canal de divulgação para tutores a 

distância, devido ao contato que possuem com os perfis indicados e por transitarem 

pela estrutura da IES externa à Secretaria. Os segundos são responsáveis pela 

divulgação para tutores presenciais, pois estes últimos implementadores executam 

suas tarefas no polo de apoio presencial.  
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Os técnicos professores são do quadro efetivo da IES, contratados através de 

concursos públicos organizados pelo órgão responsável, a Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas. Inicialmente, houve um contingente selecionado exclusivamente para a 

modalidade de Educação a Distância, mas com a Resolução 033/2011-CONSEPE, 

todos os professores que lecionam cursos a distância também estão ligados aos 

cursos presenciais. Novamente, houve exame de mérito envolvido na contratação 

desses técnicos, o que visa garantir a adequação dos agentes implementadores à 

política de EaD. A divulgação cabe ao setor de Comunicação Social da UFRN e ao 

website da Secretaria. 

Com relação aos técnicos funcionários, existem duas possibilidades de 

aderência ao órgão implementador de uma política de EaD: através de contratação 

efetiva, via concursos públicos, ou por meio de vínculo celetista com a Fundação 

Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura da UFRN, a Funpec. De acordo com a 

pesquisa documental e com os depoimentos dos entrevistados, os funcionários 

celetistas passam por uma seleção composta de análise de currículo, entrevista e, 

dependendo da especificidade do cargo, uma prova prática elaborada por uma 

comissão interna. Como nas outras subcategorias de técnicos, o Sistema de 

Seleção é baseado em competências específicas e critérios meritocráticos. A 

divulgação é feita no website da Funpec e, espontaneamente, pelos técnicos 

funcionários que trabalham na Secretaria, através de redes sociais. 

O grupo de beneficiários que integram a política de Educação a Distância 

ofertada pela UFRN é composto por: 

 

• professores que fazem parte das redes públicas de ensino, mas não possuem 

formação específica na área, em consonância com a intenção do governo 

federal exposta desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e  

• pela demanda social, ou seja, demais sujeitos que queiram estudar através da 

modalidade a distância.  

 

Dependendo do programa ao qual as vagas estão vinculadas, os professores 

da rede pública de ensino foram dispensados de processo seletivo, inscrevendo-se 

através da Plataforma Freire, um sistema do MEC que contém o cadastro dos 

professores que atuam no país. A demanda social concorreu às demais vagas por 

meio de um vestibular específico, distinto do processo voltado para os cursos 
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presenciais e organizado pela Comissão Permanente de Vestibular da IES, a 

Comperve. 

Com relação à divulgação, as Secretarias Municipais e Estaduais de 

Educação ficaram encarregadas de informar aos respectivos integrantes das redes 

de ensino sobre a abertura de vagas na modalidade a distância. Além disso, os 

processos seletivos também foram divulgados através do setor de Comunicação 

Social da IES, que utilizou boletins de notícia direcionados à comunidade acadêmica 

e a veículos de comunicação em geral; comunicação via rádio, televisão e internet; e 

nos websites da Secretaria e da Comperve. No interior do estado do Rio Grande do 

Norte, nas cidades que funcionam como polos do Ensino a Distância, a divulgação 

ocorreu por meio de blogs de notícias, anúncios em emissoras de rádio e através da 

contratação de carros de som, considerados os meios mais eficazes de 

comunicação com os interessados nessas regiões. 

A seguir, estão as percepções dos grupos de sujeitos sobre este Sistema. 

 

a) Gestores 
 

Para a formação de mão de obra inicial da Secretaria, quando esta foi 

instituída, não existiam critérios regulamentados de contratação e respectiva 

divulgação dos técnicos implementadores. O órgão selecionava candidatos 

indicados pelo trabalho reconhecido em outros locais, como aponta o depoimento da 

gestora fundadora a seguir. 

 
A gente teve toda a autonomia pra fazer do jeito que a gente 
quisesse, sobretudo pra contratar pessoal, que era uma coisa ótima. 
A gente contratava quem a gente queria. Hoje em dia a Funpec não 
faz mais isso, tem que abrir edital. Mas a gente sabia que tinha um 
profissional bom em algum lugar, “chama ele aqui, vamos contratar”. 
Aí já chamava, contratava. Então a gente montou uma equipe muito 
legal porque tivemos essa autonomia de contratação dos 
profissionais bons que estavam no mercado, ou que a gente tinha 
referência, ou que os colegas indicavam com boas referências. 

GF 
   

 

Neste caso, a falta de critérios meritocráticos foi indicada como um ponto 

positivo pela primeira gestora, numa associação entre a impessoalidade da seleção 

e o sentido pejorativo da burocracia. As referências indicadas pelos “colegas” 
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serviram como análise das competências dos candidatos a técnicos, e a concepção 

de uma equipe fortalecida de implementação da política de EaD foi creditada a esse 

tipo de seleção. 

Com relação à seleção de técnicos funcionários à época da pesquisa, a 

gestora atual relatou a divulgação por meio eletrônico, especialmente a utilização de 

redes sociais para colaborar com a propagação de processos seletivos (vide 

depoimento a seguir).   

 
 

As pessoas que procuram emprego entram muito no site da Funpec. 
Hoje tem uma nova configuração, um novo contexto. Qualquer 
seleção daqui da universidade, da Funpec, quando eu abro o 
Facebook à noite, tem várias pessoas compartilhando. Os próprios 
funcionários daqui já se encarregam de divulgar com os colegas da 
área de profissão. 

GA 
 
 

Através do depoimento da gestora atual, percebe-se que existem problemas 

de divulgação sobre as seleções para o público-alvo da política, os beneficiários, no 

que diz respeito a instituições que deveriam ser parceiras no processo, as 

Secretarias Municipais e Estaduais de Educação.         

  
 
No vestibular, hoje a Comperve já é muito consagrada, então com a 
demanda social a gente não tem problema. O problema são os 
professores, porque às vezes a própria Secretaria [Municipal ou 
Estadual de Ensino] não tem interesse porque sabe que vai ter que 
liberar professor [para estudar]. A gente ainda tem relatos de 
professores que não concorreram ao processo seletivo porque não 
ficaram sabendo, apesar de além da secretaria a gente também 
divulgar da mesma forma que a gente divulga pra demanda social 
[...] a gente divulga no rádio, nos blogs da região, nos carros de som, 
no portal. Mas mesmo assim a gente ainda tem relatos de que 
alguém não se inscreveu porque não sabia do vestibular. 

GA 
	  

 A gestora menciona a divulgação através de todos os meios citados 

anteriormente, mas ressalta a existência de um entrave que envolve interesses 

políticos. Como o ingresso de um professor da rede pública de ensino no curso 

superior a distância significa a liberação compulsória de carga horária de trabalho, 

com um contingente limitado de profissionais disponíveis, as Secretarias poderiam 

estrategicamente não reforçar a divulgação das seleções, o que prejudica o 
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processo de implementação da política. Neste caso, uma necessidade urgente de 

suprimento de demanda se sobrepõe ao objetivo maior do processo de 

implementação, que beneficiaria o sistema público de ensino com a capacitação 

desses sujeitos.  

 

b) Técnicos 
 

Entre os técnicos tutores, houve a prevalência da comunicação oral na 

transmissão de informações sobre os processos seletivos. A influência de sujeitos 

envolvidos com a política de EaD foi determinante para que se candidatassem a 

uma vaga, como pode ser constatado nos depoimentos a seguir. Ao serem 

perguntados de que maneira souberam do processo seletivo, os técnicos tutores 

mencionaram significativamente a comunicação oral. 

 

 
Fiquei sabendo por um tutor que já trabalhava na SEDIS. Ele 
trabalhava no meu colégio e perguntou se eu não queria participar.  

TT1 
 
 
 
Foi uma amiga minha que já era tutora quem me disse.  

TT5 
	  

	  

Diferentemente disso, os técnicos professores afirmaram, em sua maioria, a 

ciência sobre os concursos através dos websites da IES e da SEDIS, conforme o 

exemplo a seguir. 

 
Soube via internet. Entrei no próprio site da universidade. 

TP5 
 

 

A divulgação mencionada pela gestora atual através das redes sociais 

também pôde ser observada nos depoimentos dos técnicos funcionários. Cita-se o 

exemplo a seguir de resposta de um técnico funcionário sobre como ele soube do 

processo seletivo para trabalhar na Secretaria. 
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Fiquei sabendo pelo Facebook. Um amigo meu marcou meu nome 
numa publicação que ele fez falando dessa seleção que iria 
acontecer. 

TF10 
 
 
 Os resultados demonstram convergência entre os depoimentos da gestora e 

dos técnicos e revelam eficácia na divulgação em meios eletrônicos por parte da 

Secretaria e dos envolvidos com a política de EaD. 

 

c) Beneficiários 
	  

Ao serem questionados sobre como tomaram conhecimento do processo 

seletivo promovido pela SEDIS/UFRN, os beneficiários apresentaram 

reincidentemente respostas que envolviam os blogs de notícias e o website da 

Comperve. Apenas um sujeito indicou a Secretaria Municipal de Educação como 

fonte da notícia, reiterando o discurso da gestora atual de que os professores não 

recebem a informação com a abrangência que deveriam. No entanto, o resultado 

mais notável é a prevalência da comunicação oral na transmissão de informações 

sobre os vestibulares, em que sujeitos que estão ou estiveram envolvidos com a 

política repassam a amigos e parentes a notícia da abertura de vagas. Isso pode ser 

constatado nos depoimentos a seguir, com as respostas para a questão “Como você 

ficou sabendo do processo seletivo?”. 

	  

	  

Minha tia é tutora aqui [da SEDIS] e me informava sempre que tinha 
vestibular.  

B10 
 
 
Eu estava na casa de uma amiga minha que fazia o curso de 
Química a distância e a mãe dela era professora, e me falou sobre o 
curso e me explicou como era. E foi na época que abriram as 
inscrições.  

B14 
 
 
 
Através de uma colega que também ia fazer o vestibular. 

B15  
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Não é possível associar este resultado a algum fator específico, pois seria 

necessário um estudo mais aprofundado sobre a questão. Mas, de alguma maneira, 

as informações sobre os processos seletivos chegaram aos beneficiários da política 

de EaD. 

A seguir, pode ser visualizado o quadro-síntese com as inferências sobre os 

Sistemas de Seleção da Secretaria.  	  	  

	   	  	  

Quadro 6 – Síntese: Sistemas de Seleção 

 

Sistemas de Seleção 

1 Os critérios utilizados para selecionar agentes implementadores – técnicos – e o 

público-alvo – beneficiários – são pautados pela meritocracia e pelo exame baseado 

em competências, o que confere adequação estratégica aos objetivos da política. 

2 A divulgação das seleções em meios eletrônicos, inclusive em redes sociais, tem 

importância significativa para que a informação sobre o processo seletivo chegue 

tanto para técnicos quanto para beneficiários.  

3 As questões políticas se tornam um entrave na implementação da política, à medida 

que o público-alvo (beneficiários) pode ser excluído das seleções caso seu órgãos 

de origem não contribuam com a divulgação. 

4 A comunicação oral ainda se configura como um fator importante na propagação das 

seleções nas cidades do interior do estado as quais a Secretaria mantém polos de 

apoio presencial. 

 

Nota-se a tranquilidade na condução dos sistemas de seleção entre os grupos 

de técnicos e beneficiários, como foi exposto nos depoimentos. A seguir, serão 

abordados os Sistemas de Capacitação da Secretaria. 

 

5.5 Sistemas de capacitação 
	  

A modalidade de Educação a Distância, como visto, apresenta características 

peculiares quanto à sua implementação que exigem, dos agentes que executam 

ações desta política, capacitação para desenvolver suas atividades. Draibe (2001, p. 

33) reitera essa necessidade, ao afirmar que “é imprescindível verificar a capacidade 
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dos agentes para cumprir as tarefas que lhe cabem na implementação”. Existem 

técnicos tutores, técnicos professores e técnicos funcionários que possuem 

qualificação na área em que atuam, mas não necessariamente conhecem os 

processos que integram a execução da política de EaD.  

A autora também indica que, em alguns casos, a capacitação dos 

beneficiários é condição para o sucesso da implementação, o que ocorre com os 

sujeitos que ingressam nos cursos a distância – eles lidam com as Tecnologias de 

Informação e Comunicação e acessam frequentemente o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, além de se adequarem a uma rotina de estudos diferente daquela 

que experimentaram em outros níveis de ensino ou cursos acadêmicos. Buscou-se 

saber se a Secretaria apresenta um Sistema de Capacitação para esses sujeitos que 

atenda, em quantidade e qualidade, agentes implementadores e beneficiários. 

Como foi mencionado no item 5.2, em 2013 foi oficializado um setor destinado 

à capacitação de agentes implementadores e beneficiários, denominado Setor de 

Formação Continuada. Mas, antes da existência deste, a Secretaria já organizava 

treinamentos voltados para técnicos tutores, técnicos professores e beneficiários.  

A capacitação de técnicos tutores ocorre semestralmente e de forma 

presencial em Natal (RN), cidade em que a sede da SEDIS/UFRN está localizada. A 

Secretaria recebe verba específica de programas federais para hospedar os técnicos 

e habilitá-los quanto a normas internas, funcionamento dos cursos, atuação do tutor 

na EaD e ferramentas do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Tal capacitação é 

decisiva para o bom funcionamento do processo de implementação da política, pois 

esses técnicos tutores prestarão uma capacitação permanente aos beneficiários ao 

longo de sua trajetória acadêmica. 

As novas turmas de tutores e de beneficiários também recebem da própria 

gestão da Secretaria, representada pela coordenação geral e pela vice-

coordenação, o que é chamado de Aula Inaugural nos polos de apoio presencial. A 

Aula consiste em uma capacitação de um dia sobre os conceitos de EaD, a função 

da SEDIS na UFRN e os quatro pilares de sustentação do modelo utilizado na 

modalidade a distância pela IES, quais sejam: material didático, tutoria, Ambiente 

Virtual de Aprendizagem e polos de apoio presencial, como citado anteriormente, no 

item 5.2. Para a utilização do Moodle e acesso ao sistema acadêmico da 

universidade, a SEDIS/UFRN institui que os técnicos tutores presenciais façam 

minicursos, introduzam e acompanhem os beneficiários nos polos de apoio. 
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Os técnicos professores recebem uma capacitação de técnicos funcionários 

sobre as ferramentas e possibilidades do Ambiente Virtual de Aprendizagem quando 

passam a ser implementadores de ações de EaD e quando há mudanças 

significativas no AVA. Não há registro de capacitações que abordem conceitos 

específicos da metodologia da modalidade a distância, bem como o modelo de EaD 

utilizado pela IES. 

Não há capacitações destinadas aos técnicos funcionários sob nenhum dos 

aspectos: conceitos de Educação a Distância, modelo de implementação da política 

utilizado pela IES ou rotinas de trabalho internas das células específicas. A seguir, 

estão as percepções dos sujeitos sobre os Sistemas de Capacitação da Secretaria. 
	  

a) Gestor 

 

A gestora atual demonstra ciência sobre as falhas nos Sistemas de 

Capacitação. Existe a preocupação especificamente com a categoria de técnicos, os 

agentes implementadores da política de EaD. Observa-se tal fato no depoimento a 

seguir.  

	  

Eu ainda acho que a capacitação aqui, não só internamente, ainda 
deixa a desejar. A gente quer ter um plano, realmente, um projeto, 
um programa de capacitação. Se a gente tivesse um programa de 
capacitação para design instrucional, quando precisasse dessas 
pessoas, a gente tinha no mercado [...]. Eu venho insistindo em 
pequenos cursos, de 120 horas, 80 horas. Curso de Ambientes 
Virtuais, de Introdução à Educação a Distância, de Tutoria [...] a 
pessoa que viesse fazer a seleção já viria com o curso. Isso aí a 
gente não tem feito ainda.  

GA 
	  

	   Há a intenção de ampliar o Setor de Formação Continuada para a oferta de 

cursos internos e externos, suprindo as necessidades que existem no grupo de 

técnicos e habilitando mão de obra especializada para formar um banco de talentos 

preparado para implementar ações de EaD na Secretaria. A partir desse diagnóstico, 

pode-se projetar mudanças de planejamento para melhor executar ações da política. 
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b) Técnicos 

 

A capacitação dos técnicos tutores é bem avaliada pelos sujeitos. Há clareza 

sobre o conteúdo abordado, o treinamento é considerado pertinente à execução das 

atividades e o prazo de duração atende às expectativas deste grupo, como é visto a 

seguir. 

	  

A gente passou três dias nessa capacitação em Natal. A gente 
recebia a diária pra ir, ficou no hotel e lá foi dado o treinamento [...] 
fez com que a gente ficasse socializado com o sistema. Eles 
passaram todas as normas da SEDIS, como é que iria funcionar o 
curso, como a gente teria que atuar, qual era a nossa função dentro 
da SEDIS como tutor, como lidar com situações, como solucionar os 
problemas... foi muito boa a capacitação. 

TT1 
 
 
 
Foi muito relevante, porque eu não conhecia como funcionava. Eu 
não sabia o que era ser tutor. Foi muito positivo, eu aprendi muito. 
Os professores que deram a capacitação tiveram muita paciência, os 
técnicos da SEDIS também são muito pacientes e atenciosos. A 
gente precisa de ajuda e eles nos atendem prontamente. Então, com 
relação a conteúdo, foi excelente. E à duração também, porque deu 
pra gente aprender em cada fase.  

TT3 
	  

Seguindo os questionamentos de Draibe (2001), também se buscou saber 

que relação os agentes implementadores fazem entre a capacitação recebida e o 

desempenho nas atividades diárias que realizam enquanto técnicos da 

SEDIS/UFRN. O reflexo da boa avaliação do sistema de capacitação é a relação 

direta com o bom desempenho desses sujeitos. 

 

 
Foi importante, foi muito importante mesmo. Através da capacitação 
eu consegui desenvolver meu trabalho. Já iniciei as atividades 
seguro, pra começar sabendo usar a plataforma, porque eu não 
conhecia como funcionava. Foi muito importante, deu um suporte 
muito bom.  

TT3 
 

Os técnicos professores sentem que foram contemplados com a capacitação 

oferecida sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem. O depoimento a seguir 
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destaca, além da capacitação inicial, um suporte contínuo por parte da Secretaria 

aos técnicos professores que precisam de atendimento extra. 

 

 
A SEDIS todo ano, se não todo semestre, oferece essa capacitação. 
Então quem não faz é porque não quer. Depois de um ano sem 
aplicar a disciplina, eu senti uma modificação no sistema [Moodle] e 
fui lá. Os técnicos me atenderam muito bem. Teve uma capacitação 
que era um trabalho mais aprofundado, mexer em questionários, 
mudar a estrutura da página, e logo no início eu fiz todos. E quando 
eu preciso, eu tenho esse retorno tranquilamente.  

TP2 
	  

	  

Quanto aos técnicos funcionários, os depoimentos evidenciam a inexistência 

de capacitação específica. Há influência dos agentes implementadores mais 

experientes como orientadores, mas este procedimento pode se estender por tempo 

indeterminado até que o novo técnico se adapte às rotinas de funcionamento da 

Secretaria. Isso pode ser observado a partir dos fragmentos a seguir. 
	  

Eu não tive uma capacitação propriamente. As informações foram 
chegando aos poucos, na rotina propriamente do trabalho, tirando 
dúvidas com os colegas que já trabalhavam aqui há um tempo. 
Sistematizado, propriamente, não.  

TF3 
 
 
 
Não foi muito consistente, não. Veio ao longo do dia a dia e teve 
ajuda das pessoas que eu já conhecia que, de forma gratuita, 
mesmo, caridosa, vinham e tiravam minhas dúvidas, me ajudavam 
um pouco. Mas eu senti falta de uma capacitação.  

TF8 
	  

	  

A consequência direta da falta de capacitação deste grupo de técnicos é a 

interferência negativa no desempenho enquanto agente implementador, observada 

quando este grupo respondeu ao questionamento “Qual a relação entre a 

capacitação recebida e o seu desempenho nas atividades diárias?”.  Há o risco de 

falhas no processo e necessidade de correções futuras, graças ao tempo em que o 

sujeito passa executando atividades sem clareza ou segurança sobre o que está 

fazendo.  
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Eu acho que se eu tivesse passado por uma capacitação talvez meu 
desempenho no início tivesse sido melhor e eu tivesse rendido muito 
mais. As coisas foram acontecendo gradativamente e eu fui pegando 
a rotina, mas acho que ficou um pouco prejudicado [...] talvez isso 
tenha comprometido a qualidade do material que eu revisei no 
começo. 

TF3 
 
 
Acredito que se eu tivesse tido algum tipo de capacitação na época 
[em que entrei], talvez eu tivesse mais clareza no começo de como 
as coisas funcionavam e do que era mesmo Educação a Distância, 
porque eu entrei sem saber de nada. Poderia saber o que fazer, 
melhorar meu trabalho.  

TF5 
 
 
 
Eu me adaptei, mas acho que esse tempo poderia ter sido mais 
curto. É fundamental que o profissional que chega se ambiente 
melhor, não tenha que fazer retrabalho e saiba pra onde seguir.  

TF8 
 

 

Ressalta-se, novamente, a importância de conhecer o modelo de 

implementação da política de EaD utilizado pela IES para que o técnico compreenda 

as rotinas de trabalho do seu setor e dos demais. 

 

c) Beneficiários 

 

Os beneficiários percebem, na Aula Inaugural, uma capacitação introdutória 

quando ingressam como alunos na modalidade a distância. Também reconhecem e 

valorizam a atuação dos técnicos tutores presenciais no processo de entendimento 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem, como pode ser observado no depoimento a 

seguir. 	  

	  

Teve a Aula Inaugural, que falaram sobre o curso em si, tiraram 
todas as nossas dúvidas sobre o que seria o curso a distância [...] a 
gente vinha pro laboratório [de informática] e o tutor ensinava como é 
que mexia no Moodle, como é que trocava a senha. Tiveram esses 
dois momentos, a reunião com todos os alunos e depois o tutor 
[presencial] se reunia com a gente individualmente e explicava. 

B14 
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A inferência de que a Aula Inaugural foi uma capacitação partiu dos 

entrevistados, ao responderem a questão “Fale sobre a capacitação que recebeu 

para se tornar um aluno de Educação a Distância”. Da mesma forma, a assistência 

permanente dos tutores é reconhecida como uma capacitação a longo prazo pelos 

beneficiários. Partindo-se da concepção de que estes sujeitos precisam entender as 

peculiaridades da política, pois não estão inseridos no contexto da Educação a 

Distância, esses dois mecanismos de capacitação contribuem sobremaneira para o 

êxito no processo de implementação.  

A seguir, verifica-se um quadro-síntese com as principais conclusões 

resultantes da análise dos Sistemas de Capacitação da SEDIS/UFRN. 

 

Quadro 7 – Síntese: Sistemas de Capacitação 

 

Sistemas de Capacitação 

1 A gestão da Secretaria investiu no Setor de Formação Continuada, destinado 

especificamente à capacitação de técnicos e beneficiários, e pretende ampliar as 

ações nesse sentido. 

2 No grupo de técnicos, os tutores e professores recebem capacitação adequada às 

atividades de implementação que desempenham; no entanto, os técnicos 

funcionários sentem-se carentes de uma capacitação que os situe diante das 

peculiaridades da política de EaD e dependem de técnicos mais antigos para 

compreender as rotinas diárias de implementação.  

3 Os técnicos fazem uma relação direta entre a capacitação que recebem para se 

tornarem agentes implementadores e o desempenho nas atividades do cotidiano: 

aqueles que receberam capacitação adequada estabelecem uma relação positiva, e 

os que não receberam relatam problemas de adaptação à rotina de trabalho. 

4 Os beneficiários foram contemplados com o instrumento de capacitação Aula 

Inaugural, ministrado pela própria gestão, bem como se sentem assistidos 

permanentemente pelos tutores, o que contribui para o sucesso na implementação 

da política.  

 

 Como se percebe, de maneira geral os Sistemas de Capacitação da 

SEDIS/UFRN são bem avaliados pelos sujeitos e se configuram como um ponto 

decisivo no êxito da implementação de políticas de EaD pelo órgão. A exceção 
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ocorre com os técnicos funcionários, que requerem capacitação adequada às 

atividades de implementação que realizam.  

 

5.6 Sistemas internos de monitoramento e avaliação 
 

Como menciona Draibe (2001), a implementação de políticas tende a ser 

monitorada pelos seus gestores, mesmo que de forma implícita. É necessário saber 

se as avaliações internas se constituem como um procedimento regular, se o 

conteúdo e os métodos contribuíram efetivamente para a implementação da política, 

inclusive provocando correções no processo, e se os sujeitos têm acesso a 

resultados sistematizados de avaliações, sejam internas ou externas.  

Como mencionado no item 2.4 deste trabalho, a Educação Superior a 

Distância está submetida ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, da mesma maneira que os cursos presenciais, para que o MEC possa 

acompanhar e, se for o caso, aplicar sanções às instituições que não atinjam o 

conceito necessário para continuar implementando ações de EaD. Com relação às 

instituições, o SINAES prevê uma avaliação externa, executada por membros 

externos e de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – Inep, e uma avaliação interna ou autoavaliação, 

conduzida pela Comissão Própria de Avaliação – CPA da própria IES, comissão esta 

determinada também pela Lei n. 10.861/2004, a qual institui o SINAES.  

Draibe entende as avaliações externas como benéficas por serem 

“elaboradas com alguma isenção e pautadas por procedimentos científicos” (2001, 

p. 34), trazendo transparência ao processo. A Secretaria está submetida às 

avaliações do Inep, o qual disponibiliza, em website próprio, os resultados de todas 

as instituições para consulta ao público. Merece destaque na análise o fato de que 

no ano de 2012, a Comissão Externa do Inep visitou a sede da SEDIS/UFRN e o 

polo de apoio presencial da cidade de Currais Novos, no estado do RN, atribuindo 

ao curso de Química a Distância o conceito 5 – nota máxima – em todas as 

dimensões, quais sejam: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Tutorial e 

Infraestrutura.  

A seguir, estão as percepções sobre estes Sistemas de acordo com os 

grupos de sujeitos – gestores, técnicos e beneficiários.  
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a) Gestor 
 

A gestora atual da Secretaria percebe a necessidade de avaliações contínuas 

atreladas à melhoria do planejamento e execução de ações, de acordo com o 

depoimento seguinte.  

 

 
A avaliação sempre é muito boa para o trabalho. Só que tem que ser 
constante. Não existe essa coisa de você avaliou, você mudou. Não 
existe, porque quando você pensa em avaliação como processo, 
você só pode planejar se tiver clareza do que está fazendo bem e 
onde está errando. 

GA 
 
 

A gestão da SEDIS/UFRN faz uso das reuniões periódicas com as 

subcoordenações específicas – de cursos, de polos de apoio e de setores – para 

monitorar a implementação de ações de EaD. O Fórum de Coordenadores de 

Cursos reúne-se quinzenalmente para monitoramento e duas vezes ao ano para 

uma avaliação mais consistente; o encontro com os subcoordenadores de setores 

acontece bimestralmente e o Fórum de Coordenadores de Polos ocorre de forma 

contínua, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Apesar de não serem 

compostos por instrumentos científicos, esses encontros proporcionam um feedback 

direto à coordenadoria geral sobre aspectos de cunho pedagógico, administrativo e 

estrutural concernentes à política de EaD. Observa-se o depoimento da gestora 

atual sobre o Fórum de Coordenadores de Cursos. 

 
Várias coisas do cotidiano a gente já mudou de planejamento e de 
procedimentos e tomamos decisões em função dessas reuniões que 
são feitas quinzenalmente. E aí você acaba tendo que avaliar mesmo 
como funciona. Por exemplo, “cola” na aplicação de prova, vamos 
ver como é, porque está acontecendo, o que fazer. Isso acaba sendo 
uma avaliação. 

GA 
 

 

 Através do discurso da gestora, percebe-se que foi detectado um problema – 

a “cola” relatada pelos professores e, posteriormente, pelos coordenadores de curso 

– que provocou uma reflexão acerca dos procedimentos de aplicação de prova 
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utilizados, seguida de um replanejamento de ações para evitar novas ocorrências. 

Houve correção nas ações de implementação provocada pela coleta de evidências 

no monitoramento, como recomenda Draibe (2001). 

 No entanto, não há registros de socialização dos resultados sistematizados 

dessas reuniões para os demais sujeitos envolvidos no processo de implementação 

de uma política de EaD na IES. 

 Quanto ao monitoramento das ações da Secretaria, anualmente a 

coordenação geral elabora, em conjunto com as subcoordenadorias, um Relatório 

de Gestão que contém objetivos e metas que foram perseguidos no período e seus 

resultados comentados, apontando sucessos, falhas e as possíveis causas para 

isso. No Relatório também são inseridos dados relativos aos programas 

governamentais dos quais recebeu fomento e as perspectivas para o ano posterior. 

O documento é arquivado internamente. Não há registros de atividades de 

divulgação destes resultados para os sujeitos envolvidos no processo. 

Com relação aos técnicos tutores, não existe um instrumento oficial de 

avaliação para que este grupo de sujeitos possa contribuir com a melhoria do 

processo de implementação da política. A gestora atual atribui o fato ao tipo de 

vínculo estabelecido com esta categoria de sujeitos. 

 
Com o tutor a gente ainda não implementou [a avaliação]. Com o 
tutor é uma coisa muito complicada, porque não é uma figura que 
tem vínculo empregatício, é por meio de bolsa [o pagamento]. E aí a 
gente ainda não encontrou um mecanismo pra fazer com que esse 
tutor responda à avaliação, responda ao questionário [...] e como 
essa avaliação é feita pela CPA [Comissão Própria de Avaliação da 
IES], a gente ainda não viabilizou. O que tem é a avaliação do 
coordenador de tutoria, que faz uma avaliação da atuação do tutor. 

GA  
 

 

 A gestora atual se refere ao fato de que o vínculo estabelecido com os 

técnicos tutores é temporário, viabilizado através de financiamento específico 

destinado pelos programas governamentais de Educação a Distância. Dessa forma, 

o técnico tutor não fica vinculado formalmente à instituição, consequentemente 

submetido aos procedimentos administrativos que lhe cabem.  

Os técnicos funcionários são avaliados pelas subcoordenadorias às quais 

estão subordinados. Os coordenadores de setor, por sua vez, reúnem-se com a 
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coordenadoria geral bimestralmente para discutir aspectos relativos à execução das 

atividades de rotina da implementação da política. Em 2013, foi colocada em prática 

pela primeira vez o que a coordenação geral denominou de avaliação setorial da 

SEDIS, que consistiu em rodadas de reuniões entre a gestão e os técnicos 

funcionários, setorialmente, sem a intermediação dos seus coordenadores 

imediatos. A gestora atual faz um relato sobre a experiência a seguir.	  

	  

A gente queria ouvir não só o que os coordenadores estavam 
dizendo, mas o que os servidores tinham a dizer, inclusive sobre os 
coordenadores [...] na nossa avaliação foi muito boa, e a gente 
pretende pelo menos uma vez por ano fazer essa avaliação. [...] No 
setor financeiro, havia um grande problema porque quando os 
professores chegavam, ficavam na frente do computador deles [dos 
técnicos funcionários] e até dificuldade de colocar uma senha tinha... 
às vezes é só uma mudança de layout da sala. [...] Com essa 
avaliação ficou claro que a gente não tem capacitação, e é uma coisa 
que sem ela [a avaliação] a gente não achava que precisava. [...] 
Depois, nos reunimos com as coordenadorias e fizemos um release. 
E já saímos com algumas coisas pra implementar. 

GA 
	  

	  

Pelo depoimento da gestora atual, observa-se a intenção de tornar este 

procedimento regular e de interferir na rotina de processos da Secretaria em prol da 

melhoria na execução das ações de EaD, o que está em consonância com o que 

afirma Draibe (2001). Como foi mencionado a título de exemplo pela gestora, a 

avaliação detectou a ausência de capacitação dos técnicos funcionários, também 

constatada no presente estudo.  

Com relação à avaliação realizada pelos beneficiários, a gestora atual relatou 

como ocorre a socialização dos dados entre os sujeitos e como já ocorreu em um 

primeiro momento. 

 
As avaliações da CPA são divulgadas no portal da universidade e 
também nos polos. Na primeira nós fizemos seminários em todos os 
polos. Três pessoas da comissão iam para explicar. Teve polo que 
não tinha um aluno pra assistir [...] aí os alunos disseram que não 
sabiam, não tinham retorno da avaliação. Nunca tinham entrado no 
portal da universidade e não tinham ido no dia do seminário. Foi 
marcado com antecedência, a CPA inteira se deslocou pros 14 polos 
e os alunos não foram. Em alguns polos não apareceu nenhum 
aluno.  

GA  
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Apesar da afirmação da gestora de que as autoavaliações são divulgadas no 

website da IES e nos polos, não foram encontrados registros de resultados 

sistematizados e atualizados além daqueles obtidos após a primeira autoavaliação.  

 

b) Técnicos 

 

 Com relação aos técnicos tutores, como foi mencionado pela gestora atual, na 

estrutura administrativa da Secretaria, a coordenadoria de cada curso tem a 

responsabilidade de monitorar a atuação dos técnicos tutores ligados à área, 

indicando um coordenador de tutoria. Essa coordenação avalia o desempenho 

desses técnicos baseando-se, além da avaliação feita pelos alunos, no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. Como o Moodle possui ferramentas que registram um 

histórico de toda a movimentação do técnico, a coordenadoria tem um relatório 

online detalhado de frequência, assiduidade e competência de cada um dos sujeitos. 

Esta avaliação contínua é percebida pela categoria, como mostra o depoimento a 

seguir. 

 
Eles avaliam, estão sempre cobrando da gente, porque a gente fica 
sempre sendo monitorado no sistema [...] O sistema sabe a hora que 
a gente entra, que a gente sai, o que a gente faz, quanto tempo a 
gente demora... então eles têm um acompanhamento completo das 
nossas atividades [...] às vezes eles cobram assim: “o tutor tem que 
estar mais presente, você tem que ajudar o aluno assim, tem que 
participar dessa forma”, quando eles notam que há uma falha do 
tutor em determinados segmentos.  

TT1 
 

Apesar das interferências individuais no desempenho, como relatado no 

depoimento anterior, e da avaliação formal feita pelos beneficiários semestralmente, 

a qual inclui a instância “tutor” no instrumento avaliativo (vide subitem seguinte), os 

técnicos tutores não recebem um feedback sistematizado desta avaliação ou da 

interação com os coordenadores de tutoria, nem percebem melhorias no processo 

de implementação em consequência desta interação, como pode ser percebido no 

exemplo a seguir. 
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Eu não tenho conhecimento se [os resultados] são divulgados. Acho 
que não [...] não existe diálogo após essa avaliação entre 
coordenação e tutores [...] pra mim não interfere na rotina de 
trabalho.  

TT2  
	  

	  

Observa-se que os técnicos tutores formam uma categoria importante, 

constituindo-se como um dos pilares do modelo de EaD implementado pela IES e, 

apesar disso, não avaliam as outras categorias através de procedimentos 

sistemáticos.  

Com relação aos técnicos professores, estes são avaliados formalmente 

apenas pelos beneficiários através do instrumento criado pela CPA. Este grupo faz 

reuniões semestrais com os respectivos coordenadores de cursos para discutir 

aspectos relativos à execução da política, nas quais se compila informações que 

serão discutidas no Fórum de Coordenadores de Curso, junto à coordenação geral. 

Isso pode ser observado no depoimento do técnico coordenador a seguir. 

	  

O que as coordenações [de curso] fazem com os professores é no 
final do semestre fazer uma reunião pra discutir os aspectos positivos 
e negativos daquele semestre e o que é que eles acham que a gente 
pode vir junto à SEDIS pra melhorar alguma dificuldade, como por 
exemplo alguma ferramenta do Moodle que poderia ser inserida pra 
facilitar a escrever equação, dificuldade de acesso dos alunos, quer 
dizer... é uma reflexão, na verdade.  

TC3 
	  

	  

O técnico coordenador reconhece o caráter informal do procedimento 

avaliativo, quando se refere às reuniões como uma reflexão. Não há procedimentos 

científicos envolvidos. Tal fato se reflete na socialização de resultados, percebida 

pelos técnicos professores como parte de procedimentos internos da gestão. 

Observa-se isso na resposta a seguir, dada em função da pergunta “De que forma 

os resultados da avaliação são divulgados entre a comunidade interessada?”. 

 
Em termos de avaliações institucionais, administrativas, só em 
reuniões internas dos grupos da SEDIS.  

TP2 
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Quando o técnico professor menciona “reuniões internas dos grupos da 

SEDIS”, refere-se aos Fóruns de Coordenadores de Curso e às reuniões feitas com 

os coordenadores administrativos. Esta categoria percebe claramente melhorias no 

processo de implementação da política de EaD consequentes de procedimentos 

avaliativos nos quais estão inseridos, seja como avaliados ou como avaliadores.  

 

 
Nós recebemos um feedback dessas reuniões e aí se faz ajustes 
dentro do necessário [...] uma medida clara foi a transformação do 
que era fascículo em livro. Já foi um encaminhamento dessas 
reuniões.  

TP1 
 
 
Eu, como professora, tive mais preocupação de enxergar, nas 
páginas [do Ambiente Virtual de Aprendizagem], as possibilidades de 
dificuldades, de criar algumas ferramentas mais atrativas [...] então 
eu acho que criou uma preocupação maior em buscar melhorar, 
porque alguém vai estar me avaliando como profissional, como 
educadora.  

TP2 
	  

O TP1 menciona a mudança da configuração do material didático dos cursos 

a distância da UFRN, antes distribuídos aos alunos em forma de fascículos e 

posteriormente compilados em um livro por disciplina. A mudança foi oriunda da 

constatação dos técnicos professores de que o segundo formato era mais favorável 

à execução das atividades pedagógicas planejadas por eles, sugestão que foi 

levada ao Fórum de Coordenadores de Curso e implementada pela coordenação 

geral. O TP2 indica o maior empenho pessoal em executar as ações previstas na 

política de EaD, resultante da avaliação à qual está submetido pelos beneficiários. 

Ambos os depoimentos reforçam a importância da avaliação como fomentadora de 

correções e melhorias no processo de implementação da política (DRAIBE, 2001). 

No que diz respeito aos técnicos funcionários, nem todos perceberam as 

rodadas de reuniões setoriais mencionadas no depoimento da gestora, no subitem 

anterior, como avaliações. Mais da metade dos entrevistados afirmou nunca ter 

passado por avaliações internas elaboradas pela Secretaria. A seguir, estão 

depoimentos que refletem o entendimento que os sujeitos – aqueles que 

entenderam o sentido do procedimento – tiveram a respeito das avaliações setoriais.  	  
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Acho que foi meio atropelado o processo. Primeiro, a gente não 
sabia que ia fazer uma avaliação. Ficamos sabendo na hora da 
reunião com as gestoras [...] então é como se houvesse um certo 
receio por parte deles em a gente se organizar, até mesmo por setor, 
pra levar as nossas críticas e sugestões. Tanto é que muito do que a 
gente gostaria de sugerir ou pedir pra ser implementado foi 
esquecido, porque nós não tínhamos sistematizado isso antes. Eu 
acho que elas [as avaliações] deveriam ser mais regulares pra que a 
gente pudesse ter um melhor desempenho. 

TF3 
 
 
Avaliação interna eu não sei nem como é que funciona, porque se 
tem avaliação é entre eles [...] Avaliação, por exemplo, do meu setor 
a gente faz quando encontra algum problema. A gente chama todo 
mundo, faz uma reunião, diz quais são os problemas e tenta achar 
uma solução para aquilo. Mas não tem uma avaliação periódica do 
trabalho que é feito... acho que houve uma tentativa, que foi de 
chamar todos os funcionários de cada setor, perguntar os prós e 
contras do trabalho, do processo, anotar, dizer que vai dar um 
retorno, mas até agora não teve esse retorno.  

TF4 
 
 
 

Com a análise dos depoimentos, percebe-se que os técnicos funcionários 

argumentaram que não foram contatados previamente para que se organizassem e 

reunissem questões em comum do setor. Na percepção do TF3, a avaliação setorial 

não buscava efetivamente implementar melhorias nos processos, já que a 

convocação repentina é enxergada como uma ferramenta da coordenação geral 

para que os grupos não se articulem. Este técnico também reconhece que a 

regularidade nas avaliações contribuiria para melhores resultados, como indica 

Draibe (2001).  

Um aspecto peculiar no depoimento do TF4 foi o relato de avaliações 

localizadas, internas ao setor, visando à resolução de problemas de implementação 

em nível micro. No entanto, com relação à socialização dos resultados, como o TF4 

afirmou, esses sujeitos não percebem qualquer tentativa de divulgação por parte da 

coordenação geral. O depoimento a seguir corrobora com isso. 

	  

Foi divulgado no site [website da Secretaria] que a SEDIS estava 
fazendo essa avaliação por setor. Mas isso foi feito depois da reunião 
realizada com o meu setor. Não sei se quando foi divulgada ela já 
tinha ocorrido com outros setores. No texto não explicitava quais 
decisões foram tomadas ou quais as pautas levantadas. 

TF3 
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O TF3 menciona uma divulgação posterior ao início do processo avaliativo, e 

sem resultados sistematizados para o público que quisesse acessá-los. De fato, 

observando a Figura 6, que retrata as duas notícias veiculadas no website da 

Secretaria a respeito da avaliação setorial, nota-se coerência com a fala do técnico 

funcionário em questão.  

 

	  

Figura 6 – Notícias relativas à avaliação setorial divulgadas no website da SEDIS/UFRN 

Adaptado de: <http://www.sedis.ufrn.br/index.php/zoo/item/sedis-promove-avaliacao-

interna> e <http://www.sedis.ufrn.br/index.php/zoo/item/avaliacao-setorial-da-sedis-chega-a-

fase-final>. Acesso em: 27 fev. 2013. 

 

 Na segunda notícia, há a informação de que os resultados serão organizados 

em um relatório-síntese com os problemas que precisam de interferências. Não há 

registros de socialização deste relatório.  

 Com relação ao fato de as avaliações provocarem mudanças nas rotinas de 

procedimentos, os técnicos funcionários perceberam alguns resultados imediatos 

gerados pelas rodadas de reuniões setoriais, conforme o depoimento a seguir. 

 
Após essa reunião com a gestão vi que a sala entrou em reforma. 
Então, isso pode ser considerado um resultado concreto.  

TF8 
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 O fato de as avaliações contribuírem para melhorias nos procedimentos e se 

traduzirem em resultados positivos para os técnicos avaliados reforça a necessidade 

de regularidade destes processos. 

 

 

c) Beneficiários  

	  

Em 2010, a Comissão Própria de Avaliação – CPA da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte instituiu a autoavaliação dos cursos a distância da IES, 

através de um estudo que envolveu, além da equipe especializada da universidade, 

técnicos professores e um técnico funcionário da SEDIS. O instrumento elaborado 

foi aplicado com os beneficiários da política, abordando questões relativas ao 

material didático, infraestrutura de polos, Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

avaliação de tutores, professores e do próprio beneficiário.  

 Esta ferramenta de autoavaliação passou por alguns ajustes e atualmente é 

aplicada de forma regular, através de um questionário online, como condição para 

que o beneficiário realize a matrícula em cada semestre. Observa-se a percepção 

dos beneficiários a respeito da avaliação a partir dos depoimentos a seguir.  

 

 
Já respondi a duas pesquisas, questionários, e eu gostei da forma 
como foi colocado lá pra ser avaliado. Tutor, as condições [do polo]... 
dar nota, como estava proposto [...]. É uma coisa bem prática que 
você consegue englobar todo o seu convívio dentro da SEDIS, 
dentro da universidade, mesmo a distância. 

B1 
 
 
Quando a gente vai começando cada semestre tem uma pesquisa 
pra você avaliar o local [polo de apoio], se tá adequado, cada 
disciplina, o que você achou, o que achou do material... acho muito 
interessante essa parte. Você tem que responder pra prosseguir com 
a rematrícula. É importante essa avaliação. 

B2 
	  

 

Nota-se que os beneficiários entendem o propósito e aprovam a avaliação, 

mesmo que ela tenha caráter obrigatório. Como eles estão distantes da sede 
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administrativa da Secretaria, o canal implementado é uma maneira de estabelecer 

contato com esses beneficiários, captar falhas que possam chegar à ponta do 

processo e corrigi-las, para aperfeiçoar a execução das ações da política (DRAIBE, 

2001). Além disso, as avaliações trazem ao aluno o sentimento de pertencimento à 

universidade, na medida em que estes têm oportunidade de expressar sua 

percepção e contribuírem para melhorar o processo no qual estão inseridos. 

No que tange o acesso dos sujeitos aos resultados das avaliações, verifica-se 

que a primeira autoavaliação, realizada pela CPA da universidade, encontra-se em 

forma de relatório num espaço específico do website da IES denominado “Avaliação 

Institucional”. Não há registros de um espaço determinado para a divulgação de 

resultados no website da Secretaria. Na percepção dos beneficiários, os resultados 

das avaliações das quais participam não são divulgados. 
 

 

Pra ser sincero, nós não tomamos conhecimento. Pedimos, inclusive, 
à nossa tutora pra perguntar a algum professor responsável pela 
área.  

B9 
 
 
No meu conhecimento, eu não tive nenhum resultado ainda. Pode 
ser desinformação minha mesmo, eu não procurei saber. Mas até o 
momento não tive.  

B11 
	  

	  

Como pode ser visto na fala dos beneficiários entrevistados, não há um 

feedback direto sobre os resultados das avaliações feitas por eles. Ou, caso haja 

procedimentos voltados para este fim, algum problema impede que a informação 

chegue aos sujeitos. O beneficiário B11 chega a se questionar sobre a falta de 

iniciativa em procurar por si próprio, mas caso existisse a intenção clara de socializar 

os dados por parte da instituição não haveria necessidade de que os interessados 

empreendessem esforços para isso. Estudos mais aprofundados permitirão 

identificar em que momento a falha de comunicação acontece, se entre a Secretaria 

e os polos de apoio, entre os polos e os beneficiários e/ou entre a Secretaria e os 

beneficiários.  
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Nas entrevistas, os beneficiários foram questionados de que maneira as 

avaliações interferiam na rotina de procedimentos da Secretaria, visando descobrir 

se provocam melhorias no processo de implementação da política de EaD. A 

resposta a seguir sintetiza a percepção desses sujeitos.  

 

Eu tenho percebido que eles têm dado retorno. Algumas coisas que 
a gente tem pedido que melhorem, que revejam a forma de se fazer. 
A questão da página do Moodle tinha algumas dificuldades no início, 
eles melhoraram a apresentação, incrementaram avisos, coisas 
assim. E em relação aos encontros presenciais a gente percebeu 
que era muito importante a vinda dos professores e tutores aqui [no 
polo de apoio]. Melhorava o entendimento dos assuntos da disciplina. 
Então a gente pediu que eles aumentassem o número de visitas e 
que fossem feitas sempre que possível no início do semestre, porque 
às vezes já era do meio pro final e tinha passado muita coisa [...] eles 
têm atendido. São vários encontros que já estão marcados e a gente 
tá gostando muito dessa resposta deles.  

B6 
 

Observa-se que houve correções nos procedimentos da implementação da 

política identificadas pelos beneficiários como resultantes do que foi apresentado 

nas avaliações. A reformulação do Ambiente Virtual de Aprendizagem e as visitas de 

professores e tutores aos polos de apoio em maior frequência e no período 

adequado do semestre contribuem para uma melhoria na execução das ações de 

Educação a Distância da UFRN. 

A seguir, está o quadro-síntese com as inferências sobre os Sistemas 

Internos de Monitoramento e Avaliação da Secretaria. 
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Quadro 8 – Síntese: Sistemas Internos de Monitoramento e Avaliação 

 

Sistemas Internos de Monitoramento e Avaliação 

1 A gestão promove reuniões periódicas de avaliação com as subcoordenadorias de 

cursos, polos de apoio e setores internos, detectando melhorias no processo 

decorrentes dessas avaliações. No entanto, não há qualquer socialização dos 

resultados dessas reuniões. 

2 Os técnicos avaliam e são avaliados de acordo com a categoria à qual pertencem: 

técnicos tutores são avaliados pela coordenadoria e pelos beneficiários, mas não 

avaliam nem recebem feedback sobre o trabalho que realizam; técnicos professores 

são avaliados formalmente pelos beneficiários, mas avaliam informalmente através 

de reuniões, e percebem melhorias e correções decorrentes dos sistemas 

avaliativos; técnicos funcionários não perceberam as reuniões promovidas pela 

gestão como avaliativas, nem notaram socialização de resultados provenientes 

dessas reuniões. 

3 Os beneficiários são os únicos que participam de sistemas avaliativos formais; 

entendem a necessidade e aprovam a iniciativa disso, mas desconhecem qualquer 

tipo de divulgação dos resultados das pesquisas de avaliação da Secretaria. 

	  

Observa-se a utilização de muitos canais informais de monitoramento e 

avaliação, mas só os beneficiários contam com um instrumento científico e formal 

para avaliar a política. 

	  

5.7 Sistemas Logísticos e Operacionais 
 

 Neste tópico, busca-se compreender como a política é financiada e 

operacionalizada pelos gestores para que as ações de implementação se 

desenvolvam de acordo com os parâmetros planejados. Aspectos como suficiência 

de recursos financeiros, bem como os prazos de chegada desses recursos ao órgão 

gerenciador, são fundamentais para o bom funcionamento dos processos 

envolvidos. Além disso, no que diz respeito a recursos materiais, muitas vezes a 

base material específica na qual a política se apoia, como explica Draibe (2001), é 

crucial para o seu êxito.  

 Nos Sistemas Logísticos e Operacionais, as análises serão divididas entre os 

dois conteúdos, Financiamento e Infraestrutura e equipamentos, pois o primeiro 
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demanda percepções somente da gestora, pela especificidade das informações, e o 

segundo mescla depoimentos dos dois grupos de sujeitos, técnicos e beneficiários, 

pelo fato de que algumas inferências partem de observações vinculadas à 

distribuição geográfica desses sujeitos, e não de suas categorias. 

 

a) Financiamento 
  

O sistema de financiamento da política de Educação a Distância no Brasil se 

dá por meio de programas, como o Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB e 

o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, o 

qual inclui, entre suas ações, a Rede e-Tec Brasil, para ofertar cursos técnicos 

profissionalizantes na modalidade a distância. O subsídio custeia despesas com 

itens como equipamentos, passagens, diárias, produção e distribuição de materiais 

didáticos, contratação de pessoal e bolsas para professores e tutores.  

No entanto, o financiamento via programas traz instabilidade à gestão, que 

depende de parâmetros estabelecidos no núcleo decisório e impostos às instituições 

ofertantes. O depoimento da gestora atual a seguir ilustra o fato.	  

	  

Todo ano pode mudar o parâmetro de financiamento. Esse ano a 
UAB financiou um tutor pra cada 25 alunos, mas ela pode 
perfeitamente dizer “não, esse ano só vamos financiar um tutor para 
cada 50 alunos” [...] a gente hoje tem uma estrutura que poucas 
universidades têm: central de produção de material didático, um setor 
de TI também forte... mas se hoje acabar o fomento, nós não temos 
sustentabilidade. Eu acho que isso é uma dificuldade. 

GA 
	  

	  

Nota-se que, além da instabilidade oriunda dos programas, que não possuem 

referenciais padrão nos quais os gestores implementadores possam se apoiar para 

planejar ações a médio e longo prazo, a institucionalização dos cursos de Educação 

a Distância ainda não se reflete em todas as ações do Governo Federal. É o que 

pode ser notado através do discurso a seguir.    

 
É preciso que as universidades tenham a garantia de financiamento 
aluno/ano com todos os direitos que são garantidos para o [ensino] 
presencial. A gente sabe que PNAES, que é o Programa Nacional de 
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Assistência Estudantil, é só para os alunos do [ensino] presencial. Os 
alunos da modalidade a distância não têm direito. Se aprovarem 
artigos em congressos, eles não têm direito a auxílio para ir ao 
evento. Então você ano a ano tem que negociar a planilha financeira. 

GA 
	  

De fato, no Art. 3 do Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010, fica claro que o 

PNAES visa o atendimento de “estudantes regularmente matriculados em cursos de 

graduação presencial das instituições federais de ensino superior” (BRASIL, 2010, 

grifo nosso). Ou seja, os beneficiários do ensino a distância não são contemplados, 

o que faz com que os gestores de cursos desta modalidade nas IES utilizem 

recursos financeiros de outras fontes caso decidam apoiá-los em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

Tanto no que diz respeito ao volume de recursos quanto ao prazo em que 

esses recursos chegam à IES, a gestora atual aponta a Coordenadoria 

Administrativa e de Projetos, setor administrativo interno à Secretaria, como 

determinante no gerenciamento e execução das ações de EaD na universidade.  
	  

Nós temos hoje em torno de 40 projetos. O e-Tec é um projeto que é 
o carro-chefe de [financiamento de] pessoal, mas tem pouca [verba 
para] diária. Aí tem outro que tem mais diárias [...] Esse ano ainda 
não veio recurso, e se não vier nenhum recurso eu ainda tenho 
dinheiro para pagar até o próximo ano todo [...] então essa gestão 
conjunta, com um setor que gerencia esses recursos pensando no 
cumprimento não só do objetivo daquele projeto em si, mas no 
âmbito geral, do que um projeto pode oferecer, esse gerenciamento 
em conjunto, olhando o todo da Secretaria e não cada parte, ele 
acaba facilitando.  

GA 
	  

	  

O depoimento da gestora atual ressalta a importância de uma estrutura que 

organize os recursos financeiros disponíveis para que nenhum aspecto – 

financiamento de pessoal, de equipamentos, produção de materiais didáticos – 

desequilibre a administração geral do orçamento disponível. Um outro ponto a ser 

destacado é o prazo de recebimento da receita. De acordo com o depoimento, 

fornecido em setembro de 2013, os recursos do referido ano ainda não estavam sob 

gerência da Secretaria, o que exige do gestor um planejamento estratégico 

consistente para projetar gastos além daqueles estabelecidos em curto prazo. E, de 
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fato, como afirma a gestora atual, a receita em caixa atenderia ao ano em questão e 

ao subsequente, caso não houvesse mais injeção de recursos financeiros.  

 

b) Infraestrutura e equipamentos 

 

 No que tange a infraestrutura e os equipamentos de uso diário, a Secretaria 

de Educação a Distância da UFRN se faz presente através de sua sede, na qual 

trabalham técnicos funcionários, gestores e técnicos professores, e nos polos de 

apoio presencial, onde técnicos tutores, técnicos professores e beneficiários 

executam ações previstas na política de EaD.  

 A sede da Secretaria, localizada no campus universitário, possui salas 

específicas para cada setor, um auditório, uma sala de capacitação com 

computadores individuais, salas destinadas a reuniões, a professores e a 

coordenadores e um estúdio para gravações em vídeo. Os técnicos professores e os 

técnicos funcionários avaliam de forma bastante positiva a infraestrutura e os 

equipamentos de trabalho disponíveis para executarem suas atividades diárias, 

como pode ser visto nos depoimentos a seguir. 

 

Dos lugares que eu trabalhei, fazendo um comparativo, em termos 
de estrutura física e equipamentos, [a SEDIS] é o melhor. Muitas 
empresas privadas que já trabalhei não têm nenhum suporte como a 
Secretaria de Educação a Distância fornece em termos de 
computadores, ambiente, material de consumo, estrutura de móveis, 
acessibilidade...  

TF1 
 

 
Eu acho a infraestrutura daqui muito boa. A gente tem ar 
condicionado, computador com tela grande, material de expediente 
bom... o computador é um equipamento muito bom. Não tenho do 
que reclamar.  

TF6 
 

 
É uma boa infraestrutura, com tudo que a gente possa imaginar. 
Tudo que possa ser trabalhado na modalidade de Educação a 
Distância a gente tem.   

TP4 
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Observa-se, pelo discurso dos técnicos, que eles possuem o suporte 

necessário para executar ações de implementação da política, inclusive comparando 

o maquinário e a estrutura física com o setor privado para expressar a qualidade do 

que se tem à disposição (TF1). O TP4, sujeito que faz uso de recursos variados para 

executar as ações de EaD junto aos beneficiários – material didático, computadores, 

gravações em vídeo – afirma que a Secretaria atende a qualquer requisito relativo à 

modalidade a distância. 

Com relação à infraestrutura e equipamentos dos polos de apoio presencial, 

foram detectados dois cenários distintos. O primeiro foi o dos polos administrados 

pela própria IES, e o segundo foi o de polos administrados através de consórcios 

com as prefeituras municipais. Observa-se, a seguir, o depoimento de um técnico 

tutor e um beneficiário sobre um polo de apoio mantido pela IES. 

 

Aqui no polo nós temos uma estrutura muito boa. O laboratório de 
informática foi ampliado, [...] a internet já melhorou bastante... a 
gente tem [sinal de internet] Wi-Fi em todos os blocos [de salas de 
aula] e tem data show à disposição.  

TT3, polo IES 
 
  
Aqui é ótimo. A biblioteca daqui é ótima, o laboratório daqui é ótimo. 
Tem o suficiente. A internet que a gente usa aqui é muito rápida, e 
isso é importante pra gente baixar videoaulas, conteúdo...  e a gente 
tem sempre disponível aqui espaços, salas, o que a gente precisar. 
Só não vem aqui estudar quem não quer.  

B7, polo IES 
	  

Tanto o técnico tutor quanto o beneficiário se sentem suficientemente 

contemplados em relação à infraestrutura para realizarem suas atividades. A seguir, 

está o segundo cenário, descrito através do depoimento de um técnico tutor e um 

beneficiário de um polo mantido em consórcio com a prefeitura de uma cidade do 

interior do estado do Rio Grande do Norte.  
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Deixa muito a desejar. A gente vem aguardando uma estrutura que 
era pra estar pronta há muito tempo. A questão dos laboratórios, os 
meninos reclamam muito que não tem. Pra gente fazer uma aula 
prática a gente precisa ir pra outra escola, pra outro local, precisa 
adequar... não acontece do jeito que é pra acontecer, então é muito 
difícil. A [velocidade da conexão da] internet não é boa. Se a gente 
quiser fazer uma videoconferência, não dá [...] nesse sentido, precisa 
melhorar muito a infraestrutura e os instrumentos pra que as 
atividades possam acontecer como devem ser.  

TT2, polo município 
 
Nós aqui estamos sentindo muita dificuldade. Os professores vêm e 
a gente não tem um lugar adequado pra recepcioná-los. Em termos 
de biblioteca não posso reclamar, a gente tem um acervo invejável 
comparado a outros polos [...] laboratório nós não temos. Se hoje 
precisar de uma aula que envolva a prática de laboratório, como vai 
ser em Anatomia, a gente tem que se deslocar, porque aqui nós não 
temos.  

B3, polo município 
 
 
 

Nota-se, através dos depoimentos, que nem os técnicos tutores conseguem 

efetivar as ações da política com qualidade nem os beneficiários estão satisfeitos 

com a infraestrutura disponibilizada pela IES. Vale lembrar que os polos de apoio 

presencial são a representação física da universidade para estes sujeitos, e a 

estrutura material adequada é fundamental para a implementação satisfatória da 

política.    

A seguir, compõe-se o quadro-síntese sobre os Sistemas Logísticos e 

Operacionais da SEDIS/UFRN. 
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Quadro 9 – Síntese: Sistemas Logísticos e Operacionais 

 

Sistemas Logísticos e Operacionais 

1 O financiamento através de programas e a falta de uma política consistente de 

institucionalização em âmbito nacional imprimem instabilidade à gestão de recursos 

pela Secretaria, excluindo os beneficiários de iniciativas voltadas para o Ensino 

Superior Presencial. 

2 A Coordenadoria Administrativa e de Projetos da Secretaria é a responsável pelo 

bom gerenciamento de recursos financeiros para que todas as ações de 

implementação da política de EaD possam ser desenvolvidas. 

3 Os técnicos avaliam de forma muito positiva a infraestrutura e os equipamentos de 

uso diário na sede da Secretaria; no entanto, com relação aos polos de apoio 

presencial, observa-se que técnicos e beneficiários relataram situações diferentes, 

dependendo da administração desses polos pela própria IES ou em consórcio com 

as prefeituras locais. 

 
A institucionalização da política de Educação a Distância é fundamental para 

que possa haver planejamento a longo prazo de ações de implementação por parte 

da Secretaria.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
 

Desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a política de 

Educação Superior a Distância no Brasil vem se consolidando através de intenções 

normativas explícitas, as quais buscam consolidar a democratização do Ensino 

Superior no país em regiões afastadas dos grandes centros metropolitanos. Tal 

política, que nasceu direcionada majoritariamente para suprir o déficit de professores 

das redes públicas de ensino, hoje se expandiu, possui um conteúdo sólido e atinge a 

uma parcela significativa de beneficiários que têm a possibilidade de cursar o Ensino 

Superior em suas regiões de origem. 

Aparentemente, esses beneficiários, bem como os agentes implementadores 

responsáveis pela execução da política pública, ainda não se organizaram de forma a 

constituir um ator coletivo forte, capaz de mobilizar ações governamentais no sentido 

de garantir todos os direitos adquiridos pela modalidade de ensino presencial. Ainda 

existe o preconceito – perpetuado pelas próprias instituições implementadoras – de 

que o Ensino a Distância não pode ser equivalente ao presencial, o que acaba sendo 

incorporado pelos beneficiários da política.  

Pelo fato de terem possibilidade de modelar o processo de implementação no 

dia a dia de sua execução, os gestores e burocratas da Educação Superior a Distância 

garantem a discricionariedade necessária para desenvolver metodologias adequadas 

à realidade dos beneficiários que irão atender. Portanto, ao avaliar os processos de 

implementação ligados à EaD, são produzidos dados que servirão de referência para 

sua reprogramação, bem como para a formulação de novas metodologias. A análise 

do modelo em questão, considerando os subprocessos e sistemas da Secretaria de 

Educação a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, permitiu 

algumas evidências significativas. 

Com relação ao Sistema Gerencial e Decisório, a implementação da política de 

Educação a Distância requer contato e diálogo aberto da gestão com os agentes 

implementadores, tanto os que produzem ações de implementação no núcleo da 

política, ou seja, no próprio órgão implementador, quanto aqueles que exercem 

atividades na ponta do processo, junto aos beneficiários. Estes últimos também 

carecem de um canal aberto com a gestão, orientando a tomada de decisões e 

evitando falhas no processo. A estrutura organizacional do órgão implementador, que 
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deve contemplar todos os parâmetros norteadores da política de EaD, exerce 

importância fundamental para o êxito no alcance dos objetivos propostos. 

No que diz respeito aos Processos de Divulgação e Informação, o fato do órgão 

possuir ferramentas e sistemas ligados à TI modernos e atualizados não significa 

necessariamente conseguir estabelecer uma comunicação eficaz entre os sujeitos. A 

falta de clareza na disseminação de informações entre os técnicos produz ruídos que 

interferem nos outcomes (produtos). Todos os envolvidos no processo de 

implementação, sejam gestores, técnicos ou beneficiários, devem conhecer o 

conteúdo da política de Educação a Distância, seus objetivos e rotinas de 

funcionamento, para que entendam a sua posição dentro da policy. Além disso, a 

ausência de divulgação das ações interna e externamente por um setor especializado 

contribui com o sentimento de isolamento dos técnicos e beneficiários dentro da IES e 

com a perpetuação do preconceito em relação à modalidade a distância. 

No tocante aos Sistemas de Seleção, utilizar critérios de seleção pautados na 

competência e no mérito contribui para formar um corpo de técnicos habilitados para 

exercer a sua função dentro da política e, assim, consolidar o modelo de 

implementação de EaD. Mesmo com a divulgação das seleções de beneficiários 

adaptada à realidade destes, intensificando-se nas regiões em que vivem, ainda há 

risco de falhas entre o público considerado prioridade na formulação da política de 

Educação a Distância – os professores da rede pública de ensino – caso os entes 

públicos locais não se comprometam com a implementação. A assimetria de 

informações, neste caso, pode prejudicar a consecução dos objetivos desta política. 

Com relação aos Sistemas de Capacitação, nenhum dos sujeitos envolvidos na 

implementação da política de Educação a Distância deve ser privado da prerrogativa 

de capacitação oferecida pelo órgão implementador. Uma instituição que não capacita 

técnicos funcionários gera lacunas que possivelmente irão se transformar em falhas de 

execução da política, as quais exigirão uma reprogramação em algum aspecto. A 

existência de um setor específico para programar ações de capacitação é uma 

oportunidade de manter gestores, técnicos e beneficiários aptos a participarem 

integralmente das ações previstas no desenho da política. 

Em se tratando dos Sistemas Internos de Monitoramento e Avaliação, todos os 

sujeitos envolvidos na política necessitam de avaliações internas para contribuir com 

melhorias no processo de implementação da política de Educação a Distância. Por 

exercerem diariamente atividades de execução, os técnicos devem avaliar e ser 
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avaliados para colaborar com a melhoria das ações. A elaboração de instrumentos 

pautados em critérios científicos torna esses procedimentos mais regulares e formaliza 

o registro dos resultados. No entanto, abre-se uma lacuna entre os sujeitos envolvidos 

caso não haja a sistematização e a socialização desses resultados.  

No que tange os Sistemas Logísticos e Operacionais, a política de Educação a 

Distância implementada no Brasil ainda demanda intervenções normativas no sentido 

de regulamentar o financiamento orientado às suas atividades. Sem destinação 

orçamentária estipulada por lei específica, aprazada e institucionalizada nas 

universidades, o planejamento de ações a médio e curto prazo fica comprometido. 

Nesse sentido, a existência de uma instância interna que gerencie os recursos e 

balanceie o orçamento oriundo dos diferentes programas mantenedores torna-se 

relevante. Em relação à base material específica da política, a infraestrutura de 

qualidade, bem como a suficiência em equipamentos de uso diário tanto de técnicos 

quanto de beneficiários contribuem de forma significativa para o sucesso na 

implementação das ações de EaD. Todavia, cabe registrar que os consórcios 

exercidos entre IES e municípios nos polos de apoio presencial se revelam como um 

ponto de estrangulamento do processo, pois os beneficiários ficam expostos à 

inconstância e à falta de compromisso das prefeituras nestes locais. 

Com base nestas considerações, enumera-se, a partir de agora, sugestões de 

medidas corretivas a serem estudadas pelo órgão implementador da política de EaD. 

 

• Abertura de um canal permanente e direto de comunicação entre a gestão e os 

grupos de técnicos e beneficiários, visando uma maior participação destes 

sujeitos na tomada de decisão da coordenação do órgão implementador. 

• Instituição de um setor específico para a coordenação de ações de divulgação e 

informação, evitando, assim, o ruído na comunicação interna e promovendo 

ações de divulgação junto à comunidade universitária e externa, inclusive 

durante os processos de seleção do órgão. 

• Fortalecimento do Setor de Formação Continuada para promover cursos 

internos de capacitação de técnicos, tanto sobre conceitos relativos à EaD 

quanto sobre especificidades relacionadas às suas atividades. A médio prazo, 

promoção de cursos para o público externo, buscando envolver a comunidade 

em geral com os conceitos e tecnologias concernentes à Educação a Distância. 
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• Fixação de um calendário permanente de capacitação que proporcione 

aperfeiçoamento contínuo, não só nos estágios iniciais, para técnicos e 

beneficiários ligados à política. 

• Desenvolvimento de instrumentos de avaliação para tutores, professores, 

funcionários e coordenadores, visando a sistematização de resultados pautados 

em procedimentos científicos.  

• Disponibilização dos resultados das avaliações no website da Secretaria, para 

socialização com os sujeitos interessados. 

• Articulação da gestão do órgão implementador com outros gestores do país 

para formar uma agenda e pressionar medidas governamentais de 

regulamentação da modalidade, inclusive que prevejam a punição de 

administrações municipais que não cumpram os acordos firmados nos 

consórcios entre IES e prefeituras, buscando, assim, a responsabilização ou 

accountability dos gestores envolvidos. 

 

Como sugestões para estudos posteriores a partir do presente trabalho, 

destaca-se a possibilidade de analisar a anatomia do processo geral de 

implementação sob o ponto de vista quantitativo, identificando características 

estatísticas da implementação da política de Educação a Distância. Também é 

possível realizar estudos comparativos de avaliação da pesquisa em questão com 

outros estados e instituições do Brasil que sejam implementadores da política de EaD, 

ressaltando semelhanças e diferenças entre as diversas abordagens. Por fim, a partir 

dos modelos de avaliação de implementação de políticas públicas, pode-se propor 

uma nova metodologia de avaliação voltada especificamente para a Educação a 

Distância, considerando suas peculiaridades e desafios no cenário educacional 

brasileiro. 
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APÊNDICE – ROTEIROS DAS ENTREVISTAS  
	  

	  

	  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

 

 

Roteiro para entrevistas – Dissertação  
CATEGORIA: GESTOR FUNDADOR 

 

 

1) Como se deu o processo de adesão da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte à política de Educação a Distância? 

 

2) Que atores institucionais e individuais foram mobilizados para que a Universidade 

implementasse tal política?  

 

3) Descreva as dificuldades que você encontrou no processo de implementação da 

política de EaD. 

 

4) Fale um pouco sobre a autonomia que a SEDIS/UFRN tinha para implementar 

decisões.  

 

5) Fale sobre a sua experiência com a Educação a Distância quando assumiu a 

gestão da SEDIS. 
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Roteiro para entrevistas – Dissertação  
CATEGORIA: GESTOR ATUAL 

 
 

1) Como se deu o processo de adesão da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte à política de Educação a Distância? 

 

2) Que atores institucionais e individuais são fundamentais para que a UFRN 

implemente a política de EaD? 

 

3) Descreva as dificuldades que você encontra no processo de implementação da 

política de EaD. 

 

4) Fale sobre como as informações sobre a SEDIS/UFRN – objetivos, modos de 

operação e prazos – chegam a professores, funcionários, técnicos, tutores e alunos. 

 

5) Como se dá a divulgação de processos seletivos de recrutamento de agentes de 

implementação e de beneficiários?  

 

6) Quais são os critérios utilizados nos recrutamentos, tanto de agentes quanto de 

beneficiários? 

 

7) Como se dá o processo de capacitação de professores, funcionários e tutores 

para implementar as ações da Secretaria?  

 

8) Como se dá o processo de capacitação de beneficiários para participarem da 

política de Educação a Distância?  

 

9) Fale sobre as avaliações internas realizadas pela SEDIS, sejam setoriais ou no 

âmbito de toda a instituição. 

 

10) De que forma os resultados da avaliação são divulgados entre a comunidade 

interessada?  
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11) Como as avaliações interferem na rotina de trabalho da instituição?  

 

12) De que forma se dá a relação entre os objetivos da instituição e os recursos 

financeiros disponíveis?  

 

13) Fale sobre os equipamentos de uso diário e meios de transporte utilizados pelos 

implementadores para executarem suas ações. 

 

14) Fale sobre a infraestrutura de apoio disponível para os beneficiários. 
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Roteiro para entrevista – Dissertação  
CATEGORIA: TÉCNICO 

 

 

1) De acordo com o seu entendimento, fale sobre a forma como os gestores da 

SEDIS/UFRN implementam as decisões sobre ações de Educação a Distância. 

 

2) Fale um pouco sobre os processos de divulgação e informação da SEDIS/UFRN. 

Poderia verbalizar os objetivos e rotinas de funcionamento da instituição?  

 

3) Que critérios de seleção foram utilizados no seu recrutamento para trabalhar na 

SEDIS/UFRN?  

 

4) Como você ficou sabendo do processo seletivo? 

 

5) Fale sobre a capacitação que você recebeu para trabalhar na SEDIS, com relação 

ao conteúdo e à duração do treinamento. 

 

6) Qual a relação entre a capacitação recebida e o seu desempenho nas atividades 

diárias?  

 

7) Fale sobre as avaliações internas realizadas pela SEDIS, sejam setoriais ou no 

âmbito de toda a instituição. 

 

8) De que forma os resultados da avaliação são divulgados entre a comunidade 

interessada?  

 

9) Como as avaliações interferem na rotina de trabalho da instituição? 

 

10) Fale sobre seus equipamentos de uso diário e a infraestrutura disponível para 

executar seu trabalho. 
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Roteiro para entrevista – Dissertação  
CATEGORIA: BENEFICIÁRIO 

 

 

1) Fale um pouco sobre os processos de divulgação e informação da SEDIS/UFRN. 

Poderia verbalizar os objetivos e rotinas de funcionamento da instituição?  

 

2) Que critérios de seleção foram utilizados no seu recrutamento para ser um aluno 

da SEDIS/UFRN?  

 

3) Como você ficou sabendo do processo seletivo? 

 

4) Fale sobre a capacitação que recebeu para se tornar um aluno de Educação a 

Distância. 

 

5) Fale sobre sua participação em pesquisas avaliativas elaboradas pela 

SEDIS/UFRN. 

 

6) De que forma os resultados das pesquisas avaliativas são divulgados entre a 

comunidade?  

 

7) Como essas pesquisas interferem na rotina de trabalho da instituição?  

 

8) Fale sobre a infraestrutura de apoio da sede da SEDIS/UFRN e do seu polo 

(laboratórios, bibliotecas e secretarias administrativas). 

 

 

 

 

 




