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RESUMO: Este artigo pretende analisar o processo de gestão do curso de Graduação em 
Administração, desenvolvido através de e-learning e suas ações na perspectiva estratégica. A 
metodologia utilizada para o estudo foi de pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, direcionado 
pelo método de estudo de caso simples em uma unidade de análise. A obtenção dos dados deu-se por 
meio de pesquisa documental, entrevistas semi-estruturadas e observações junto aos principais atores 
internos e análise da plataforma virtual (Moodle). Os resultados demonstraram pontos de melhoria, 
como da plataforma de ensino e do material didático disponível, e variáveis fortes, como a demanda 
por novas turmas e a formulação de novos projetos para a continuidade do Curso. As mudanças que 
estão ocorrendo com a adoção de um posicionamento alinhado aos métodos de educação a distância 
(EAD) são extremamente benéficas para a qualidade percebida pelos alunos. Conclui-se nesse estudo 
que o ensino a distância, com base na metodologia de e-learning, demonstra condições sustentáveis e 
àqueles que saírem na vanguarda do movimento de EAD servirão de referência para as demais 
instituições. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação a Distancia, Administração, Gestão 
 
ABSTRACT: This article intends to analyze the process of management of the course of Graduation 

in Administration, developed through e-learning and its action in the strategical perspective. The 

methodology used for the study was of exploratory research, of qualitative nature, directed for the 

method of study of simple case in a unit of analysis. The attainment of the data gave by means of 

documentary research, half-structuralized interviews and comments next to the main internal actors 

and analysis of the virtual platform (Moodle). The results had demonstrated improvement points, as of 

the platform of education and the available didactic material, and strong 0 variable, as the demand 

for new groups and the formularization of new projects for the continuity of the Course. The changes 

that are occurring with the adoption of a positioning lined up to the education methods in the distance 

(EAD) are extremely beneficial for the quality perceived for the pupils. It is concluded in this study 

that education in the distance, on the basis of the methodology of e-learning, demonstrates sustainable 

conditions and to that they will leave in the vanguard of the EAD movement will serve of reference for 

the too much institutions. 
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1. I�TRODUÇÃO 
Muito tem se falado, sobre as vantagens trazidas pela difusão do conhecimento por 

meios tecnológicos. Tachizawa e Andrade (2003) ressaltam que o surgimento e crescimento 
do ensino a distância com novas tecnologias educacionais é uma tendência que vem sendo 
sedimentada como alternativa de estudo para cursos de formação e aperfeiçoamento 
profissional. 

As instituições de ensino prestam um serviço único de valor agregado, concebido para 
comunicação e criação de espaços de troca, entre pessoas, na construção do conhecimento. 
Esse ambiente estende-se para além dos limites das escolas e da comunidade educativa, 
avançando para todos os setores e indivíduos, que se relacionaram ou relacionam-se com as 
instituições. Dado que o mercado de educação tem passado pelas mesmas transformações e 
desafios dos mercados globais de produtos e serviços, a implementação de ações estratégicas 
torna-se requisito inerente para o setor em geral. 

O segmento de educação possui peculiaridades diferentes de outros setores da 
economia. Para diferenciar-se dos demais é necessário construir uma vantagem competitiva 
que seja sustentável. Assim, as soluções de e-learning despontam como oportunidade para as 
Instituições de Ensino Superior (IES), tornando-se um importante diferencial competitivo. 

Diante das necessidades da sociedade, o e-learning aparece como um novo serviço, 
constituindo-se um campo desafiador. O presente artigo teve como objetivo analisar o 
processo de gestão do Curso de graduação em Administração da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), desenvolvido através do e-learning e suas ações na perspectiva 
estratégica. Com base nesse escopo, buscou-se identificar o planejamento e as diretrizes 
iniciais delineadas pelo curso, analisar as ações de gestão atuais, visualizar os benefícios na 
adoção de um posicionamento alinhado ao ensino a distância, e apontar algumas perspectivas 
para a sustentabilidade estratégica do curso. 
 
1.1 Ensino a distância 

Sempre que se fala em educação a distância (EAD) associa-se o termo a questões 
como desafio, inovação ou alternativa de ensino. É como se, diante de um sem número de 
mudanças, as instituições de ensino passassem a se modernizar por necessidade imediata de 
sobrevivência no cenário global de competição sem limites. Com a popularização da Internet, 
a partir dos anos 90, o segmento de EAD começou realmente a evoluir. 

O ingresso das escolas no mundo virtual se deu de forma inusitada e não reflexiva 
oriunda da tendência tecnológica que passou a incorporar as ações humanas. Sua inscrição na 
virtualidade não se dá pelas políticas educacionais e tampouco por seu corpo docente, mas 
pelos estudantes que, por meio de pesquisas via web, introduzem reformas psicossociais ao 
contexto educacional. Surgem assim, metodologias sustentadas pelos avanços tecnológicos. 

Diz-se da educação quando não praticada de maneira tradicional, ou seja, legitimada 
pela sala de aula, porém, em propostas organizadas de conhecimento, a distância. Durante 
muito tempo sub-dimensionada com conotações pejorativas por, no princípio, ter sido 
empregada no aprendizado de pessoas marginalizadas pelas políticas de educação, o ensino a 
distância vem, aos poucos, ganhando status e reconhecimento próprio. Como conseqüência, 
configura-se um mercado de potencialidade exponencial, para atender às demandas cada vez 
mais crescentes de qualificação de mão-de-obra. 

Litwin (2001) caracteriza EAD como um método que suscita a substituição da 
proposta de assistência regular a aula por uma nova proposição, na qual o processo de ensino-
aprendizado ocorre mediante situações não-convencionais, ou seja, em espaços e tempos que 
alunos e professores não compartilham. E que, não obstante, beneficiam-se do planejamento, 
orientação e ensino oferecidos por uma organização tutorial. O conceito de EAD é amplo e 
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abrange não somente o aprendizado que se utiliza da ferramenta Internet, como também da 
instrução que se dá com material didático impresso ou recursos de linguagens audiovisuais. 

O uso de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no sistema é o fio 
condutor para uma interatividade crescente entre os atores e, dessa forma, contribuindo para 
que o termo a distância se torne cada vez mais deslocado. As TICs têm alterado de forma 
significativa as possibilidades de interação a distância, assíncronas ou não, pondo a disposição 
dos usuários, técnicas eficientes e efetivas e até mais econômicas, não obstante que, em sua 
fase de implementação representem um custo elevado. 

Segundo Belloni (2003), as ferramentas das TICs que a EAD pode utilizar são: 1) 
recursos de Tecnologia de Informação (TI) como redes telemáticas transmitidas pela Internet 
(e-mails, listas de discussão, fóruns e chats), Cd-Roms didáticos e/ou teleconferências; 2) 
recursos de Tecnologia de Comunicação (TC), como meios audiovisuais de massa, 
broadcasting, através da transmissão aberta por antena de uma programação única (rádio e 
televisão); 3) e material de apoio complementar de uso pessoal, selfmedia, constituídos por 
produtos gravados, avaliados como recursos leves por não imporem restrições de horário e 
lugar e permitirem aos estudantes maior liberdade e autonomia (fitas, CDs, DVDs, disquetes). 

Nesse contexto, a expansão do e-learning como uma ferramenta educacional 
configura-se, até o momento, como o melhor meio de viabilizar o ensino a distância. Define-
se e-learning como o aprendizado a distância via Internet que integra recursos de TIC a sua 
estrutura. De acordo com Soares (2003), essa prática educativa é o processo em que: existe 
total separação entre os atores durante a maior parte do tempo; faz uso de recursos 
tecnológicos para unir professor e alunos, os alunos entre si e para transportar informações e 
conteúdos (comunicação multilateral); e transfere o controle do processo basicamente para os 
próprios alunos. 

Essa nova tecnologia educacional estabelece uma oportunidade para a capacitação, 
fundamental ao desenvolvimento profissional. Dessa forma, constata-se sua importante 
contribuição na ampliação da demanda no setor educacional. Conforme Alves Filho e 
Cardoso (2007), a Associação Brasileira de Ensino a Distância (ABED) calcula que 1,3 
milhão de pessoas estudaram pela Internet em 2006. 

Na esteia dos acontecimentos, o Ministério de Educação e Cultura (MEC) pretende 
criar 60 mil vagas para cursos na rede até agosto de 2007. Para isso, está realizando um 
investimento na ordem de R$ 176 milhões no projeto chamado Universidade Aberta do Brasil 
(UAB). Conectado a cinqüenta e cinco instituições federais, o projeto ambiciona levar 
educação de nível superior aos pontos mais distantes do país, considerando que, em alguns 
casos, o ensino a distância pela web possa representar a diferença entre aprender ou não. 

Seja pelas emergentes necessidades da sociedade moderna, ou pela política de 
adequação às diretrizes e metas do MEC, desenvolvidas com o intermédio das secretarias de 
educação a distância, o fato é que a demanda brasileira por cursos de graduação e pós-
graduação via web gradativamente vem se expandindo e ocupando um lugar de destaque na 
atual conjuntura do ensino superior no país. 
 
1.2 Estratégia e planejamento estratégico nas IES 

O aumento de competitividade entre as instituições de ensino mudou o panorama do 
mercado educacional nos últimos anos. O fator competição, ainda pouco conhecido no 
universo educativo, desencadeou a procura por novas formas de gestão. Nesse contexto, as 
IES estão cada vez mais buscando alternativas e soluções para se diferenciar. Aumentar seu 
potencial de escapabilidade, melhorar a qualidade de seus cursos, otimizar a perfomance dos 
professores, controlar a evasão dos alunos e manter um diferencial competitivo são alguns 
outros fatores imprescindíveis à sua continuidade (MAIA, 2003). 
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Em uma perspectiva mais estratégica, as IES passam a adotar ferramentas de gestão 
que propiciem um aumento da qualidade e produtividade em sua prestação de serviço. 
Sinônimo de modernidade, a palavra gestão por si só, sem ações, não adiciona valor a uma 
administração. Partindo do princípio que educação não acontece apenas em sala de aula, faz-
se necessário criar diferenciais no planejamento, implementação e gestão estratégica dos 
cursos.  

Para Mintzberg, Lampel e Ahstltrand (2002), a estratégia pode assumir definições 
variadas do ponto de vista do planejamento, modelo, posicionamento ou perspectiva. Segundo 
os autores, a função da estratégia para as empresas são quatro: dar rumo, concentrar esforços, 
definir a organização e ser fonte de coerência interna. Porter (1999) retrata estratégia como 
uma ação que busca criar uma posição exclusiva e valiosa à empresa, diferenciando-a de seus 
concorrentes. A definição de Andrews (2001) cunha estratégia como padrões de decisões em 
que a empresa determina e revela objetivos, propósitos ou metas, através de políticas e planos. 

No entanto, como dito por Porter (1999), criar estratégias em um setor recentemente 
formado, como é o caso do setor de e-learning ou em negócios que passam por constantes 
mudanças tecnológicas importantes, como, por exemplo, o setor de educação tradicional para 
educação a distancia, é desafiador. 

As empresas só conseguirão superar seus concorrentes se mantiverem diferenças 
competitivas significativas, o que torna ainda mais difícil a sobrevivência das IES, por 
possuírem substitutos muito próximos, mesmo oferecendo serviços diferentes. As empresas 
que primeiro utilizaram-se da inovação, ou seja, do e-learning, como diferencial competitivo, 
contam com uma vantagem no setor, pois conquistaram economias de escala e maior 
lucratividade, posicionando-se a frente no mercado. 

A criação de um posicionamento estrategicamente competitivo, de acordo com Porter 
(1999), pode ser baseada nos seguintes tipos de análise: economia de escala e escopo, acesso 
ou necessidades. 

No setor educacional, que passa a privilegiar o uso da Internet, a redução de custos 
pode implicar em uma economia de escala, pois permite que mais alunos tenham acesso aos 
cursos, possibilitando a divisão das despesas por um maior número de pessoas. 

A economia de escopo envolve um processo sinérgico em que uma vantagem 
sustentável em um mercado, pode se tornar a vantagem sustentável de outro mercado, por 
meio de atividades coordenadas, concessões e compartilhamento de recursos (GHEMAWAT, 
1998). Dessa forma, a EAD possivelmente também produzirá esse tipo de economia, uma vez 
que, uma mesma aula pode ser oferecida a diferentes cursos que possuem a mesma disciplina, 
barateando custos.  

Sendo o ensino a distância facilitador do atendimento a pessoas que estejam em 
diferentes localidades, e, portanto, satisfazendo necessidades diferentes, já que possibilita o 
estudo na hora e local mais adequado ao aluno, a utilização da EAD pode constituir, 
simultaneamente, em uma estratégia de posicionamento baseada no acesso e na necessidade. 

Segundo Mintzberg (1987), a constituição de toda estratégia deve ser realizada num 
processo racional, realizando análises dos concorrentes e mercados, pontos fortes e fracos da 
organização e a combinação dessas análises deve resultar em estratégias claras, explícitas e 
completas. 

No entanto, criar uma estratégia de ação e implementá-la é um desafio aos 
administradores.  As estratégias são formuladas pelos gerentes, mas só se tornarão uma 
estratégia organizacional quando ganhar abrangência coletiva e possibilitar orientação para 
toda a empresa (MINTZBERG, 1987). 

Portanto, na busca por uma implementação eficiente, fatores internos a organização 
devem ser considerados. Wright et al (2000) destaca a influência da cultura organizacional 
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nessa etapa. Composta por valores, crenças e comportamentos compartilhados pelo grupo, a 
cultura rege a conduta dos funcionários e deve conduzir a um melhor desempenho 
empresarial, podendo atuar como facilitadora na implementação da estratégia. 

Uma vez que as instituições de ensino tradicional foram modificadas ao incluírem o e-
learning em suas propostas educacionais, a cultura organizacional também se transformou 
para apresentar os novos comportamentos, crenças e valores incorporados por professores e 
funcionários. 

Kotler (2000) assinala que também deve ser levada em consideração a comunicação 
do posicionamento da empresa para os funcionários. Prahalad e Hamel (2000) colocam a 
comunicação como competência essencial, envolvendo vários níveis hierárquicos, 
possibilitando a todos reconhecer que a junção de esforços pode proporcionar oportunidades 
competitivas à organização. 

O papel desempenhado pela comunicação na implantação de um projeto de EAD 
configura-se como de fundamental importância e quando não realizado eficientemente, pode 
acarretar no fracasso do plano. 
 

2. METODOLOGIA 
O processo de investigação, quanto aos objetivos, foi conduzido por meio da 

metodologia exploratória de natureza qualitativa, pois teve foco em descobrir teorias ou 
práticas que modificarão as existentes e em criar maior familiaridade com o fenômeno 
analisado, identificando a visão dos grupos investigados a respeito do curso.  

A pesquisa foi direcionada pelo método de estudo de caso simples em uma unidade de 
análise, conforme sugere Yin (2001). Dessa forma, analisou-se o processo de formulação de 
estratégias para o curso de graduação em Administração oferecido pela metodologia a 
distancia pela UFRN. 

Esse estudo caracteriza-se ainda, segundo as fontes de informação, pela pesquisa de 
campo, que procura observar o lugar natural onde ocorrem os fenômenos, e bibliográfica, 
alicerçada na revisão teórica sobre EAD, estratégia e planejamento estratégico nas IES. A 
obtenção dos dados deu-se, portanto, por meio de pesquisa documental, entrevistas 
estruturadas e observações junto aos principais atores internos envolvidos no processo de 
viabilização do serviço, além da análise da plataforma virtual em que é realizado o curso.  

Para compreensão das informações coletadas junto aos principais atores internos na 
gestão estratégica do curso – coordenadores, apoio administrativo e professores, foram 
utilizadas técnicas de análise de conteúdo, conforme apresentado por Quivy e Compenhoudt 
(1988), destacando aspectos de temporalidade, estrutura, interatividade, transformação, 
posicionamento e redimensionamento. 

O critério para escolha do público a ser entrevistado, chamado aqui de principais 
atores internos, baseou-se na identificação dos profissionais que estavam presentes em 
funções gerenciais, diretamente ligadas às atividades do curso, que contribuíram de alguma 
forma na introdução ou condução do mesmo.  

Nesse sentido, as entrevistas foram aplicadas na Secretaria de Educação a Distância 
(SEDIS), com a coordenação geral da Secretaria e com as demais coordenações ligadas ao 
curso, a saber: informática e educação, produção de materiais, Curso de Administração (na 
modalidade a distância); tutores; professores; e funcionários que desempenham funções 
consideradas estratégicas. 

Os documentos com informações sobre estrutura e papel da SEDIS, bem como os 
dados a respeito do curso de Administração, foram coletados em visitas, pesquisas pela web e 
acesso à página do curso. Por fim, na análise da plataforma foram pesquisados materiais 
informativos sobre o funcionamento da ferramenta, além da realização de estudos teóricos, no 
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sentido de identificar quais estratégias metodológicas poderiam ser melhoradas ou acrescidas 
ao ambiente virtual. 

Na tabulação dos dados, o público investigado foi dividido em estratos, com a 
finalidade de identificar o posicionamento de cada grupo sobre a gestão do curso para, 
posteriormente, combinar as informações, de forma a demonstrar o posicionamento desta 
unidade de ensino no contexto da EAD. Por fim, a aplicação de tal construto forneceu o 
subsídio necessário para a formulação das conclusões presentes nesse artigo. 
 

2.1 Apresentação do Curso de graduação em Administração a distância (UFRN) 
 
O MEC, com a finalidade de atender à demanda das empresas estatais em termos de 

qualificação dos servidores públicos, propõe, em parceria com as IES e apoio do Banco 
Brasil, a criação de um Curso de graduação em Administração, na modalidade a distância. 

Dentre essas instituições, encontra-se a UFRN, que já oferece o curso de 
Administração na metodologia presencial. A opção pela EAD se deve não só à necessidade de 
atender a estudantes residentes em regiões sem instituições de ensino superior, como capacitar 
profissionais em serviço que demandam de formação em nível universitário. 

Funcionando como projeto piloto, aliando conteúdos on-line com materiais em CD-
Roms e provas presenciais, o curso começou a ser oferecido no início do ano de 2006, 
mediante parceria com o MEC, universidades locais e a Universidade Federal de Santa 
Catarina. Tem inscrito cerca de 580 alunos, sendo em sua maioria, ingressos do convênio 
firmado com uma instituição financeira pública. 

Pioneiro no Estado do Rio Grande do Norte (RN), por ser o primeiro curso em nível 
superior oferecido com base nos preceitos de e-learning, ao mesmo tempo em que atende às 
necessidades de formação das populações interioranas do Estado, oportuniza a habilitação da 
equipe da UFRN na metodologia de EAD. 

O Curso de Administração que a instituição desenvolve a distância  considera que o 
profissional a ser formado deverá estar capacitado a compreender as questões científicas, 
técnicas, econômicas e sociais da produção e da prestação de serviços, a geri-las em seu 
conjunto, tomando decisões, inclusive, de alto gerenciamento. Por se tratar de um curso de e-
learning, sua estrutura foi montada a partir da experiência que a UFRN já possui nessa 
modalidade, mediante orientação da SEDIS. 

Criada em junho de 2003 com o objetivo de fomentar a educação na sua modalidade a 
distância e estimular o uso das TICs como ferramentas de ensino e aprendizagem, a SEDIS 
funciona atualmente no Centro de Convivência do Campus Central da UFRN. Coordena o 
Programa Universidade a Distância (UNIDIS), sendo ainda responsável pelo desenvolvimento 
de mais três cursos de graduação em Licenciaturas: Química, Matemática e Física. 

A estrutura conta com quatro pólos estruturais de apoio ao atendimento presencial, 
acesso à plataforma e suporte às aulas virtuais. Os polos estão estruturados com laboratórios 
de informática, salas de reuniões, bibliotecas e secretarias acadêmica, distribuídos, a saber: 
municípios de Caicó, Mossoró e Natal no Estado do RN; e cidades de Garanhuns e Recife, no 
estado de Pernambuco. 

A plataforma escolhida para dar suporte necessário às atividades foi o Moodle. 
Consiste numa ferramenta ou ambiente virtual de aprendizagem (AVA) colaborativo, 
permitindo ao aluno condições de vivenciar e compreender conteúdos. Nesse AVA estão 
inclusos mecanismos de discussão textual síncrona (bate-papo) e de discussão textual 
assíncrona (fóruns de discussões). Conta ainda com calendário de atividades, informações 
sobre alunos  e perfil dos professores e profissionais que trabalham na coordenação. 
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Como forma de garantir a qualidade nos processos internos e um bom 
acompanhamento, a coordenação do curso dispõe de uma estrutura apoio técnico e 
pedagógico disponibilizada pela SEDIS. Assim sendo, para execução das atividades do curso 
foi definida uma hierarquia de competências, que pode ser visualizada na figura 1, a saber:  
 
a) Gestores – Responsáveis pela administração e gestão do curso; 
b) Coordenador de curso – Acompanha e avalia todo o processo de execução do curso; 
c) Professores – Responsáveis pelas disciplinas de cada módulo do curso. Disponibilizam-se 
para esclarecimento de dúvidas de estudantes e/ou tutores.; 
d) Coordenadores de Pólo – Ligados as universidades parceiras. Responsáveis pelo 
acompanhamento dos estudantes e tutores que compõem o pólo; 
e) Coordenador de tutoria – Responsável direto pela coordenação dos trabalhos dos tutores, 
auxiliando-os nas atividades de apoio aos alunos e atividades das disciplinas; 
f) Tutores presenciais e a Distância - Desempenham papel importante na hierarquia, 
atuando como elo entre estudantes e instituição. São facilitadores da aprendizagem, 
esclarecendo dúvidas e contribuindo para a motivação dos alunos, além de coletarem 
informações sobre os estudantes para a equipe; 
g) Apoio Administrativo –Trabalham na parte técnica e desenvolvem atividades como 
manutenção e desenvolvimento da plataforma, gestão dos documentos e arquivos; 
f) Monitores - Atuam como uma espécie de assistente dos professores no acompanhamento 
das matérias. Não têm permissão para modificar conteúdos e linhas pedagógicas. São alunos 
dos cursos de pós-graduação da UFRN, recrutados pelos professores das disciplinas. 
 

 
 
Figura 1: O processo de interação entre os agentes do curso de administração a distância 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 

3. APRESE�TAÇÃO E A�ÁLISE DOS DADOS 
A análise dos dados possibilitou visualizar que o Curso de graduação em 

Administração adota uma estratégia baseada na necessidade (PORTER, 1999), uma vez que 
seu desenvolvimento procurou atender as carências específicas de funcionários públicos. No 
entanto, não se descarta que a base estratégica também é composta por uma estratégia de 
acesso, já que existem pólos de atuação dispersos geograficamente para atender ao público-
alvo. 

Confirma-se também a adoção de uma estratégia fundamentada na economia de 
escopo (PORTER, 1999), pois a implementação do projeto foi facilitada por utilizar-se dos 
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recursos tecnológicos pré-existentes na SEDIS. Dessa forma, configura-se como uma 
vantagem ao programa, o que, de outro modo, acarretaria em gastos na compra dos recursos 
tecnológicos e estruturais. 

Ainda quanto à questão estratégica, pode-se dizer que por se encontrar em um setor 
recentemente formado e passar por mudanças tecnológicas constantemente, a formulação de 
uma estratégia de gestão faz-se um elemento desafiador para as IES (PORTER, 1999), o que 
foi comprovado na coleta dos dados. 

Foi verificado que existe um esforço no sentido de alinhar o Curso às necessidades dos 
alunos (KOTLER, 2000), fato observado nas mudanças que ocorreram na estrutura 
tecnológica inicialmente delineada e também na condução das disciplinas. 

O material de apoio empregado foi considerado inadequado pelos atores do processo 
por ter sido desenvolvido por outra instituição. Nesse sentido, percebe-se também um reajuste 
em sua elaboração, em forma de material adicional complementar, o que, se não pode ser dito 
satisfatório, pelo menos se pode demonstrar um esforço da equipe em acertar “o passo”. 

As ações de gestão que desenvolvidas para melhoria do Curso estão voltadas aos 
ajustes necessários em relação ao incremento do ambiente de interação, a partir da introdução 
de ferramentas síncronas. Uma vantagem comprovada foi a escolha da plataforma do Curso. 
Adotada por ser um software livre e de código aberto, permite alterações e adequações de 
acordo com as necessidades apresentadas. Fornecendo, dessa forma, a rapidez necessária que 
um setor tecnológico demanda em relação às mudanças e adaptações. 

Não obstante, dificuldades foram apontadas no requisito acessibilidade, requerendo 
melhorias, por apresentaram problemas no ingresso ao ambiente de ensino, fato que, no 
momento desse trabalho, já estava sendo solucionado com a compra de equipamentos que 
permitem maior suporte a rede. 

No que concerne ao papel que a cultura interna exerce no sucesso da implementação 
de uma estratégia (WRIGHT et al, 2000), faz-se necessária adequá-la as novas necessidades, 
considerando a transição das aulas tradicionais para o e-learning. Além disso, o Curso passa 
por um momento de significativo desafio, pois terá que utilizar o quadro docente de outros 
departamentos, o que tem exigido reuniões de integração com professores e a intensificação 
no treinamento dos demais envolvidos no processo. 

Destaca-se como benefício em relação aos concorrentes, fatores como boa qualidade 
do serviço, ser pioneiro na atividade dentro do Estado e desenvolver-se em uma universidade 
conceituada. A qualidade do serviço é assegurada pela troca de experiências exitosas entre as 
instituições, permitindo melhorias pela prática de benchmarketing (KOTLER, 2000). 

Quanto aos fatores contextuais que interferiram na condução do projeto, faz-se 
necessário colocar um lapso na elaboração do Edital de abertura do Curso, deixando margem 
para que outras pessoas, que não as projetadas, pudessem participar do curso. 

Nesse cenário, os gestores do Curso percebem que as mudanças ocorridas com a 
adoção de um posicionamento alinhado aos métodos de EAD são extremamente benéficas à 
qualidade percebida pelos alunos em relação ao Curso. O redimensionamento da plataforma, a 
preocupação com a adaptação dos materiais didáticos ao ambiente virtual e o 
acompanhamento sistemático das atividades, por meio de pesquisas e treinamento intensivo 
dos atores internos envolvidos, são acontecimentos que demonstram a preocupação com esse 
posicionamento. 

Diante dos dados coletados foi possível verificar que a gestão do Curso de graduação 
Administração encontra dificuldades na condução de suas ações. A gestão do Curso sendo 
realizada pela internet é um dos entraves, pois o mesmo foi instituído a pouco tempo e os 
atores envolvidos ainda não adquiriram a prática na condução desse novo tipo de negócio. 
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No entanto, a estrutura apresenta pontos positivos internos, como recursos e 
capacidades (HITT et al, 2002), que representam diferenciais competitivos, como a estrutura 
dos pólos e a competência dos professores advindos dos departamentos da UFRN. 
 

4. CO�CLUSÕES 
Este artigo analisou como vem ocorrendo o processo de gestão do Curso de graduação 

em Administração, desenvolvido por meio da metodologia de E-learning e as ações 
estratégicas que estão sendo tomadas para sua permanência no mercado. De acordo com os 
dados coletados, foi verificado que o curso de administração no método de EAD apresenta 
pontos de melhoria e variáveis que podem interferir positiva ou negativamente em sua 
condução estratégica. 

O planejamento e as diretrizes iniciais delineadas para o Curso tiveram que ser 
modificadas em virtude de acontecimentos ligados a fatores conjunturais, bem como 
redimensionamentos internos. Nesse sentido, ações de gestão estão sendo desenvolvidas para 
a melhoria do curso. 

O contexto demonstra que o ensino a distância com base na metodologia de E-

learning apresenta condições sustentáveis. Diante das metas do governo em relação à 
educação superior do país, o ensino a distância pode ser a estratégia mais vantajosa em todos 
os aspectos. As IES e cursos superiores que saírem na vanguarda do movimento vão servir de 
referência para as demais instituições, o que já está sendo vislumbrando e desenvolvido pela 
UFRN, através da SEDIS, em parceria com o Departamento de Administração da UFRN, por 
meio do Curso de graduação em Administração na modalidade a distância. 

O fato do setor educacional estar atrás em termos de aplicações de estratégias 
competitivas impõe um grande desafio e oportunidade para os gestores e mantenedores de 
instituições de ensino. Porém, não se pode esperar nenhum progresso evolutivo substancial do 
mercado educacional enquanto forem mantidos os mesmos conceitos, métodos e práticas 
arraigados há tantos anos em diversos assuntos pertinentes à educação. No que se refere ao 
segmento de EAD, cabe mencionar que devem ser adotadas estratégias de gestão adequadas 
ao formato dinâmico que um setor que se fundamenta em TICs necessita. 

Contudo, nenhuma estratégia funciona sem que sejam trabalhados os recursos 
existentes e os que precisam ser obtidos. Em educação, a estratégia deve abordar e tratar de 
forma ampliada todo o escopo de aplicabilidades específicas, fazendo que a correção de rotas 
seja elemento imprescindível na manutenção do e-learning como diferencial competitivo. O 
fato da UFRN ter um núcleo de educação a distância não isolado da comunidade  e dos 
departamentos e grupos de professores interessados em flexibilizar suas aulas, faz com que a 
universidade avance na vanguarda do setor. 

A pesquisa aponta que a sustentabilidade do Curso pode ser alcançada com a 
efetivação dos projetos em desenvolvimento pela SEDIS, junto às prefeituras e ao MEC. 
Contudo, o fato desses estarem atrelados às ações governamentais, pode refletir uma ameaça à 
sua continuidade. Criar estratégias no sentido de estreitar parcerias vigentes, além de ações 
que demonstrem que essa metodologia não deve ser tida como concorrente, mas sim 
complementar ao ensino presencial, são estratégias que podem ser adotadas pelos gestores do 
Curso. 
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