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RESUMO 

A educação corporativa no Brasil, com esta nova nomenclatura, deu-se principalmente a partir 

de 1990, quando os treinamentos das organizações passaram a envolver todos os seus 

integrantes. O novo enfoque, pautado no desenvolvimento de competências alinhadas aos 

objetivos estratégicos da organização, enfatiza o papel do conhecimento, da aprendizagem e 

do desenvolvimento de competências humanas e organizacionais. Como importante e 

crescente tendência da educação corporativa, tanto em organizações privadas quanto em 

organizações públicas, destaca-se a educação à distância, demonstrando que as organizações 

estão reinventando atividades de educação para seus funcionários/servidores, através de uma 

concepção de educação como processo permanente, possibilitando diferentes atividades 

educacionais e a ampliação e democratização das atividades de desenvolvimento pessoal e 

organizacional. Diante disso, este trabalho teve como objetivo propor ações para a 

implantação de um modelo de educação a distância na educação corporativa da instituição 

pesquisada, considerando o interesse dos servidores e gestores, assim como a viabilidade da 

infraestrutura existente. Para alcançar o referido objetivo, adotou-se, como metodologia, o 

estudo exploratório, com investigação bibliográfica e documental e o estudo de caso, com a 

aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas a diversos servidores e gestores da 

instituição. Os resultados demonstraram que a instituição caminha para a utilização da 

educação a distância. Os servidores e gestores se mostraram favoráveis à utilização da 

modalidade a serviço da educação corporativa. Porém, há de se considerar alguns aspectos 

relevantes para uma implantação satisfatória, como, por exemplo, a questão orçamentária e os 

recursos humanos disponíveis. A pesquisa se encerra com a proposição de ações para 

implantação, considerando as necessidades levantadas pelo público pesquisado. 

 

Palavras-chave: Educação corporativa. Educação a distância. Gestão por competências. 

Aprendizagem organizacional. 

 

 

  



ABSTRACT 

Corporate education in Brazil, with this new nomenclature, came mainly from 1990, when the 

training of organizations began to involve all its members. The new approach, based on the 

development of competencies aligned with the strategic objectives of the organization, 

emphasizes the role of knowledge, learning and the development of human and organizational 

competences. As an important and growing trend of corporate education, both in private 

organizations and in public organizations, it stands out the distance education, demonstrating 

that organizations are reinventing education activities for their employees / servants, through a 

conception of education as a permanent process, enabling different educational activities and 

the expansion and democratization of personal and organizational development activities. The 

objective of this work was to propose actions for the implementation of a distance education 

model in the corporate education of the research institution, considering the interest of the 

employees and managers, as well as the viability of the existing infrastructure. In order to 

reach this objective, the exploratory study was carried out, with bibliographical and 

documentary research and the case study, with the application of questionnaires and semi-

structured interviews to several servers and managers of the institution. The results showed 

that the institution is moving towards the use of distance education. The servers and managers 

were favorable to the use of the modality in the service of corporate education. However, 

some aspects that are relevant to a satisfactory implementation, such as the budget issue and 

available human resources, have to be considered. The research concludes with the 

proposition of actions for implantation, considering the needs raised by the researched public. 

 

Keywords: Corporate education. Distance education. Competency management. 

Organizational learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo contextualiza-se o tema de pesquisa e a situação problema, e apresenta-

se a justificativa e relevância do estudo, os objetivos, as questões de pesquisa e sua 

delimitação e, por fim, a organização do trabalho.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 As organizações vêm, ao longo do tempo, mudando ou renovando algumas de suas 

práticas em razão de novas demandas, sejam elas de ordem econômica, política e/ou social, na 

tentativa de garantir sua sobrevivência e competitividade no mercado. 

 Especificamente no que diz respeito ao treinamento e desenvolvimento de pessoas, 

Abbad e Vargas (2006) apontam que, mesmo existindo ações desse tipo desde os primórdios 

da civilização, com conhecimentos sendo ensinados aos descendentes, para sobrevivência e 

continuidade da espécie humana, o processo de reconhecimento e sistematização de tais ações 

só iniciou após a Segunda Guerra Mundial.  

 “As ações de capacitação sempre tiveram como objetivo o alcance dos resultados 

organizacionais por meio da qualificação de mão-de-obra, seja para a efetivação do trabalho 

rigorosamente prescrito, seja para o desenvolvimento dos trabalhadores” (PILATI, 2006, 

p.160). 

 Em relação às mudanças ocorridas na área de Recursos Humanos (RH), no que diz 

respeito ao desenvolvimento de pessoas, a preocupação cada vez maior com o capital humano 

deslocou o foco do treinamento segmentado, que anteriormente priorizava apenas 

determinados públicos-alvo da organização, para uma concepção mais ampla, interessada no 

desenvolvimento de todos os seus membros, no sentido de desenvolver e reter talentos e, 

desta forma, garantir a competitividade da empresa no mercado, conforme Naisbitt e 

Abuderner (1987, p. 21): 

 

A nova empresa difere da velha tanto nos objetivos como nos seus pressupostos 

básicos. Na época industrial, quando o recurso estratégico era o capital, o objetivo 

da companhia podia ser apenas obter lucros. Mas na era da informação, o recurso 

estratégico é a informação, o conhecimento, a criatividade. Só há um modo de uma 

empresa ter acesso a esses bens – através das pessoas em que tais recursos residem 

[...] Assim, o pressuposto básico da empresa reinventada é que as pessoas – o capital 

humano – são o seu bem mais precioso.  
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 No contexto atual, os centros de treinamento e desenvolvimento estão evoluindo para 

a educação corporativa, entendida como um conjunto de dispositivos criados nas organizações 

para potencializar a sua própria aprendizagem (SANTOS, 2007). Essa nova realidade vai 

além dos treinamentos isolados e sugere que todas as pessoas, em todos os níveis da empresa, 

tenham desenvolvida sua capacidade de criar trabalho e conhecimento organizacional, 

contribuindo, dessa forma, de maneira efetiva para o sucesso dos negócios. 

  O marco do surgimento da educação corporativa no Brasil foi o lançamento do livro 

de Jeanne Meister, em 1999, intitulado: Educação Corporativa: a gestão do capital 

intelectual através das universidades corporativas, e o lançamento, no mesmo ano, do livro 

brasileiro: Universidades Corporativas: educação para as empresas do século XXI (EBOLI, 

2004).  

 Batista (2005), em pesquisa a respeito de práticas de Gestão do Conhecimento em 

organizações públicas brasileiras, apontou a educação Corporativa como iniciativa que 

apresenta importantes resultados. Para o autor, trata-se de um processo de educação 

continuada com objetivo de promover a aprendizagem ativa e contínua dos colaboradores da 

organização, implementada através da universidade corporativa ou sistemas de ensino a 

distância (EaD). 

 Compartilhando da visão da aprendizagem como um processo contínuo, cabe à 

organização favorecer uma cultura de aprendizagem e estimular o autodesenvolvimento, 

consoante as novas demandas sociais e tecnológicas. Para Ricardo (2005), a EaD pode ser 

utilizada como recurso estratégico, cuja intenção é melhorar a formação de seus funcionários 

através de programas específicos, associados às novas tecnologias de informação e 

comunicação (TICs). 

 Gomes (2005, p. 5) destaca que “o binômio educação corporativa / educação a 

distância será o ‘refrão’ mais usado neste novo século, o século do conhecimento, pois 

permitirá desenvolver rapidamente o capital intelectual das organizações de forma alinhada e 

estratégica”.  

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA  

 

 O Colégio Pedro II (CPII), fundado em 1837, situado no Estado do Rio de Janeiro, 

teve três ciclos de expansão, começando pela década de 1950, com a criação de três seções 

escolares, no Engenho Novo, no Humaitá e na Tijuca. O segundo ciclo ocorreu nas décadas 

de 1980 e 1990, com a criação das unidades voltadas para os anos iniciais do Ensino 
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Fundamental e com o desmembramento da Unidade São Cristóvão II, que transferiu o Ensino 

Médio para o prédio vizinho e passou a se chamar São Cristóvão III. O terceiro ciclo se 

ocorreu entre os anos de 2004 e 2010, com a criação de unidades escolares em Realengo e nos 

municípios de Niterói e Duque de Caxias (CPII, 2014a). 

Em 2013, o CPII foi equiparado aos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, com a sanção da Lei 12.677/2012 (BRASIL, 2012a) e, em razão disso, passou 

por uma reestruturação que alterou sua estrutura organizacional. Com isso, as unidades 

escolares passaram à condição de campi da instituição de forma automática, 

independentemente de qualquer formalidade.  

Atualmente, o Colégio conta com quatorze campi, além do Centro de Referência em 

Educação Infantil de Realengo (CREIR). Essa expansão aumentou o quadro de servidores, 

que hoje conta com 2.194 servidores efetivos, entre docentes e técnicos administrativos, 239 

docentes contratados, além de serviços terceirizados em áreas como recepção, serviços gerais, 

vigilância, entre outras (CPII, 2016a). 

Nesse contexto, foi criada a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), instituída 

pela Portaria CPII Nº 1.557/2013, cuja missão é: 

 

Propiciar um modelo de gestão de pessoas onde o servidor sinta-se valorizado, 

ampliando os seus talentos por meio de políticas de qualidade de vida e de 

desenvolvimento pessoal e profissional, em um clima organizacional saudável e 

inovador levando-os a se comprometerem com a missão e a excelência do ensino do 

Colégio Pedro II (CPII, 2016b). 

  

No interior da PROGESP, foi criada a Seção de Desenvolvimento e Educação 

Corporativa (SEDEC), responsável por propor, executar e supervisionar a política de 

desenvolvimento e educação corporativa do Colégio, incluindo as seguintes atividades: o 

levantamento de necessidades de capacitação; a elaboração, implementação e controle do 

Plano Anual de Capacitação (PAC) para os servidores técnico-administrativos em educação 

(TAE), de acordo com o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

(PCCTAE) (BRASIL, 2012b); e a organização e acompanhamento das turmas do curso de 

Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

dentre outras (CPII, 2017a). 

 Em 2016, a SEDEC elaborou o seu PAC a partir do levantamento de necessidades 

para o referido ano, porém, não conseguiu cumpri-lo na íntegra, devido à atual recessão 

econômica do país, que reduziu a dotação orçamentária do serviço público federal e, 

consequentemente, as verbas de capacitação.  
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Para ilustrar tal fato, o planejamento feito pela SEDEC previa oferecer 38 cursos 

(CPII, 2015), com média de 30 vagas cada, o que atenderia aproximadamente a 1.140 

servidores. Porém, apenas 13 destes cursos foram ofertados, totalizando 231 horas de 

capacitação e 396 servidores atendidos (CPII, 2017b). Cabe ressaltar que alguns destes cursos 

só foram possíveis devido à parceria firmada com a Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP) e com o trabalho voluntário e não remunerado de servidores, selecionados 

através do edital 02/2016/SEDEC. 

Comparando-se estes dados com os de 2015, quando foram oferecidas 760 vagas, 364 

a mais do que em 2016, distribuídas em 24 cursos (CPII, 2016b), com aproximadamente 

1.238 horas de capacitação, observa-se uma redução de quase 80% da carga horária total em 

2016. 

Considerando que mais de 85% dos servidores que realizaram capacitações em 2015 

eram ocupantes de cargos técnico-administrativos em educação, dos quais mais da metade 

estava em estágio probatório e/ou não tinha atingido o último nível de capacitação, conforme 

estipulado no PCCTAE, perde-se assim a oportunidade de disseminar o conhecimento 

organizacional de forma sistemática e de desenvolver competências alinhadas aos valores e 

objetivos estratégicos da Instituição. Em 2016, o percentual de servidores TAE que fizeram os 

cursos foi acima de 70%, conforme dados da SEDEC. 

A capacitação, conforme o Decreto nº 5.707/2006 (BRASIL, 2006), é um processo 

permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o 

desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de 

competências individuais. Sem a oferta de cursos de capacitação de forma satisfatória, seja 

por questões de local, horário, interesse, modalidade ou outros motivos, o servidor precisa 

buscar cursos externos, necessitando, muitas vezes, pagar por eles, e nem sempre as 

necessidades individuais e/ou organizacionais são contempladas.  

 Além da verba, a expansão territorial do CPII, com campi situados em diferentes 

municípios, dificulta a adesão de servidores a cursos presenciais. O planejamento de ações de 

capacitação torna-se um desafio, no sentido de ajustar datas, horários e locais, que 

contemplem as necessidades dos diversos campi/Reitoria considerando que, na maioria das 

vezes, as ações de capacitação acontecem nas Salas de Desenvolvimento da PROGESP, 

destinadas para este fim. 

No levantamento de necessidades de capacitação para 2016, realizado pela SEDEC, 

foram abordados os motivos que dificultam ou impedem a realização dos cursos oferecidos 

pelo CPII, mediante questionários disponibilizados na intranet. Obteve-se o total de 261 
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respostas, de servidores lotados em todos os campi/Reitoria. Os resultados confirmaram que a 

distância entre o local do curso e o local de trabalho era o principal problema para 82,4% dos 

respondentes; a realização fora do horário de expediente, para 44,1%; a resistência da chefia 

em liberar dentro do horário de expediente, para 26,9%; ter que viajar para outra cidade, para 

19,3%; ter alcançado o último nível de progressão, para 7,1%; e por outros motivos, para 

5,9% dos respondentes. 

Num contexto de globalização e avanços tecnológicos, em que as pessoas vivem 

conectadas em tempo real e de forma integral, cada vez mais organizações estão incorporando 

práticas de educação a distância (EaD) na Educação Corporativa, o que ainda não ocorre no 

CPII. 

Diante do exposto, o planejamento não executado por questões orçamentárias, o local 

e o horário de trabalho e a centralização da oferta tornam-se fatores limitadores para as ações 

e consequentemente para a adesão dos servidores às propostas de capacitação e 

desenvolvimento. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

 O estudo tem o intuito de servir como subsídio para a adoção de práticas de EaD pela 

SEDEC, em consonância ao Decreto nº 5.707/2006 (BRASIL, 2006), que institui a Política e 

as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal Direta, 

Autárquica e Fundacional e intenciona, dentre outras finalidades: melhorar a eficiência, 

eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e o desenvolvimento 

permanente do servidor público, através da oferta e garantia de cursos introdutórios e de 

formação. 

 Com a dificuldade orçamentária consequente da crise econômica, as ações da 

educação corporativa do CPII estão deficitárias. Considerando que a falta de verba afeta 

negativamente o desenvolvimento dos servidores do CPII, cabe procurar alternativas que 

busquem atender à demanda existente, contemplando as necessidades de capacitação e 

desenvolvimento pessoais e organizacionais. 

 Um segundo aspecto importante para este trabalho é a tentativa de, através da EaD, 

superar as barreiras geográficas e temporais, pontuadas pelos servidores no levantamento de 

necessidades de capacitação, demonstrando a preocupação, por parte do CPII, em eliminar os 

entraves para sua participação.  
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Entendendo que a EaD pode ser mais uma ferramenta da educação corporativa do 

CPII, espera-se, através dela, ampliar as ações de capacitação e desenvolvimento que visem 

elevar a qualidade do serviço prestado, bem como desenvolver as competências dos 

servidores, estimulando neles a cultura do autodesenvolvimento e da aprendizagem contínua. 

Considerando que grande parte do público-alvo das ações da SEDEC são os novos servidores 

e/ou servidores que precisam de horas de capacitação para progressão, conforme abordado 

anteriormente, a criação de programas de desenvolvimento em EaD possibilitará disseminar 

uma cultura organizacional de aprendizagem, elevando o grau de conhecimento sobre a 

Instituição e dentro dela, socializando o conhecimento produzido e permitindo atendimento a 

um público-alvo maior ao comumente alcançado nas ações presenciais. 

 Compartilhando da visão de Fialho e Spanhol (2008), a educação corporativa, 

realizada por meio da EaD apresentaria benefícios diversos: baixo custo, flexibilidade de 

horário e lugar, menor tempo, acesso fácil a fontes de conhecimento (portais, sites, links, 

chats, internet, troca de experiências) e aprendizado diferenciado, de acordo com interesses 

específicos dos setores e servidores. 

 Dessa forma, espera-se, com este estudo, contribuir para a introdução de modelos de 

Gestão por Competências e de Gestão do Conhecimento no CPII ou outras Instituições 

compatíveis, fornecendo informações inerentes às referidas áreas, destacando sua interligação 

e a importância do alinhamento estratégico no desenvolvimento das competências essenciais e 

na disseminação do conhecimento, que poderão ser desenvolvidos em programas de EaD. 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

Diante da situação problema apresentada e apresentadas a justificativa e a relevância 

do tema, nas seções seguintes propõe-se o objetivo geral e os objetivos específicos. 

 

1.4.1 Objetivo geral  

 

Este estudo tem como objetivo geral propor ações para a implantação de um modelo 

de educação a distância (EaD) e educação corporativa no Colégio Pedro II. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

a) Mapear as condições de viabilidade, dentre elas a infraestrutura física e tecnológica, 

humana e financeira existente no CPII, para a implantação da EaD na educação 

corporativa. 

b) Levantar o interesse dos gestores da educação corporativa e de diretores de 

campi/CREIR em cursos de capacitação e, especificamente, na modalidade EaD. 

c) Levantar a aceitação e o interesse dos servidores Técnico-Administrativos em 

Educação em capacitações na modalidade EaD para seu desenvolvimento 

profissional. 

  

1.5 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Tendo em vista a situação problema e os objetivos da pesquisa, chegou-se às seguintes 

questões relevantes para pesquisa: 

a) Qual é a estrutura física, tecnológica, humana e financeira no CPII para a 

capacitação na modalidade EaD? 

b) Qual o interesse dos diretores dos campi/CREIR em capacitar seus servidores? Em 

que modalidade? 

c) Como o servidor percebe que a capacitação na modalidade EaD pode contribuir 

para seu desempenho profissional? 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada junto a gestores de educação corporativa e educação a 

distância lotados na PROGESP e na PROPGPEC. Foi também realizada em seis campi, sendo 

três deles localizados próximos à Reitoria e os outros três distantes dela, e atingiu os 

servidores técnico-administrativos em educação(TAE) e os diretores dos referidos campi. A 

escolha pelos servidores TAE foi por considerar que são aqueles que mais aderem às ações de 

capacitação promovidas pela instituição, conforme já abordado anteriormente. Em relação aos 

campi, a amostra foi por conveniência, que segundo Gray (2012), é escolhida de acordo com a 

disponibilidade. Dessa forma, o fácil acesso aos campi estudados foi utilizado como critério 

de escolha. 
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1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta um 

breve histórico das ações de treinamento, chegando aos conceitos de educação e universidade 

corporativa e a relação destas com a EaD. Em seguida, são apresentados a situação-problema, 

o objetivo geral e os objetivos específicos, as questões da pesquisa e, por fim, sua relevância e 

justificativa.  

 O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica da pesquisa, realizada através 

da revisão bibliográfica, que aborda os conceitos de educação corporativa, educação a 

distância, gestão por competências, gestão do conhecimento e gestão de pessoas, inclusive no 

serviço público. 

 O terceiro capítulo apresenta a metodologia empregada e os instrumentos de coleta e 

tratamento de dados para chegar aos resultados da pesquisa.  

 O quarto capítulo apresenta a caracterização do estudo de caso da instituição 

pesquisada, especificamente no que diz respeito à educação corporativa. 

 O quinto capítulo apresenta os resultados e sua discussão, com base na coleta de dados 

e na análise realizada. 

 O sexto e último capítulo apresenta a conclusão, com as limitações e contribuições da 

pesquisa, além de recomendações para futuras pesquisas na área. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

  

Neste capítulo, apresenta-se a revisão da literatura, abordando a educação corporativa, 

a educação a distância, além da gestão por competências e da gestão do conhecimento e a 

gestão de pessoas no serviço público. 

As seções estão organizadas da seguinte forma: inicialmente apresenta-se uma breve 

descrição do surgimento da educação corporativa, passando pela evolução das ações de 

treinamento e de mudanças conceituais no Brasil e no mundo. Em seguida, aborda-se o papel 

da gestão por competências e da gestão do conhecimento na educação corporativa, já que esta 

última está intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento de competências e ao 

conhecimento. Posteriormente apresenta-se a educação a distância, diferenças de 

nomenclatura e conceitos, vantagens e limitações, e sua relação com a educação corporativa. 

Por fim, é apresentada a gestão de pessoas e o desenvolvimento profissional no serviço 

público. 

 

2.1 A EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

 

Esta seção aborda o surgimento da educação corporativa, a presença da educação 

corporativa no Brasil, passando pela evolução das ações de treinamento e de mudanças 

conceituais no Brasil e no mundo. 

 

2.1.1 Surgimento, princípios e tendências 

 

As ações de treinamento de pessoal das organizações são determinadas pelos modelos 

de administração ao qual elas estão submetidas, e sofrem mudanças no decorrer do tempo 

devido às alterações de tais modelos. A passagem da administração taylorista-fordista para 

uma gestão mais flexível impactou na mudança de concepção de tarefas fragmentadas e 

padronizadas para integrais e complexas, que trazem à tona um novo perfil profissional 

(FREIRE; LIMA, 2007).  

 Pilati (2006) acrescenta que as ações de treinamento, desenvolvimento e educação 

(TD&E) sempre estiveram relacionadas aos modelos administrativos e sofreram influência de 

diferentes disciplinas, como a psicologia, educação, sociologia, entre outras, e seus 

respectivos estágios de desenvolvimento tecnológico. 
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 Dentro desse contexto, cabe apresentar a perspectiva histórica de Bastos (1991 apud 

PILATI, 2006) em relação às ações de treinamento nas organizações, descritas em quatro 

ondas.  A primeira onda compreende o período de 1950 a 1970 e consiste em ações de 

treinamento para o desenvolvimento de habilidades técnicas e profissionais voltadas para o 

desempenho no trabalho. Nesse período, os recursos humanos são compreendidos como peças 

substituíveis do processo produtivo. 

 A segunda onda compreende o período de 1960 a 1980 e consiste em treinamento para 

gerência e supervisão. Nessa fase, as ações de capacitação demonstram maior preocupação 

em qualificar a mão-de-obra para a operação dos processos tecnológicos dentro das 

organizações, o que diferencia a perspectiva dos recursos humanos no processo produtivo. 

 A terceira onda compreende o período de 1970 a 1990 e consiste no desenvolvimento 

organizacional e na tecnologia do desempenho. Nessa fase aumenta a importância da 

educação aberta e continuada, em que o próprio trabalhador tem a capacidade de identificar e 

priorizar suas necessidades de treinamento, individualizando o processo. 

 A quarta onda, a partir de 1980, destaca a importância da informação, do 

conhecimento e da sabedoria, enfatizando o desenvolvimento da criatividade dos 

trabalhadores, o seu preparo para a tomada de decisões, e maior exigência para as técnicas de 

mensuração da efetividade das ações de capacitação. 

Carvalho (2014) aponta o surgimento da educação corporativa na década de 1950, nos 

Estados Unidos (EUA), num contexto de rápida mudança tecnológica. Nesse sentido, o 

Centro de Treinamento Crotonville, lançado pela empresa General Eletric, em 1955, é 

considerado a primeira aparição de educação corporativa (DIAS, 2013). Em consequência, 

muitas empresas a implementaram como forma de ganhar vantagem competitiva.    

 A questão da vantagem competitiva é explicitada por Macedo (2011), que a define 

como um conjunto harmonioso e estrategicamente composto de programas de formação que 

têm o objetivo de desenvolver, nos colaboradores de uma organização, conhecimentos, 

habilidades e competências alinhadas aos objetivos estratégicos da organização, tornando-a, 

dessa forma, mais competitiva.  

 Embora existam várias definições para educação corporativa, a maioria associa o 

termo ao desenvolvimento de competências e à estratégia organizacional. Corroboram esta 

ideia Carvalho (2014), que pontua que a educação corporativa articula de forma coerente as 

competências individuais/humanas, organizacionais e empresariais alinhando-as às estratégias 

da organização, e Silva et al. (2016), para os quais o desenvolvimento corporativo deve estar 

alinhado às estratégias organizacionais. 
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 Na tentativa de sintetizar o conceito, Ricardo (2007) chegou à conclusão de que, 

apesar de diferentes enfoques, todas as análises sobre a educação corporativa apontam para a 

mesma direção: uma aprendizagem contínua, envolvendo toda a cadeia de produção, com o 

destino da organização e com suas estratégias de negócio.  

  A passagem do tradicional centro de treinamento para uma preocupação com a 

educação de todos os colaboradores traz à tona uma nova modalidade de educação 

corporativa: a universidade corporativa (EBOLI, 2004).  

A expressão “universidade corporativa” foi criada nos EUA na década de 1980, com as 

primeiras instituições de ensino criadas por empresas particulares com o objetivo de 

complementar a formação profissional de seus funcionários (SILVA; BALZAN, 2006). O 

termo “universidade” representa, segundo Plonski (1999), uma tentativa de atribuir valor ao 

capital intelectual. Brandão (2006) justifica a utilização do referido termo pelo que ele 

representa na sociedade. 

 Meister (1999) define a universidade corporativa como um “guarda-chuva 

estratégico”, utilizado para desenvolver e educar funcionários, clientes, fornecedores e 

comunidade, a fim de cumprir as estratégias da organização. Para a autora, o surgimento das 

universidades corporativas foi sustentado por cinco forças:  

1. organizações flexíveis, necessitando dar respostas rápidas ao ambiente empresarial;  

2. Era do Conhecimento, em que o conhecimento é a nova base para formação de 

riqueza individual, empresarial ou nacional;  

3. rápida obsolescência do conhecimento;  

4. empregabilidade, em substituição ao emprego; e 

5. a educação para estratégia global. 

 

Meister (1999) e Eboli (2004) abordam a mudança de paradigmas dos centros de 

treinamento para universidade corporativa, conforme demonstrado na figura 1.  



25 

 

 
Figura 1 – Mudança de paradigmas 

Fonte: Eboli (2004), adaptado de Meister (1999). 

 

Donida e Oliveira (2012) destacam que os termos educação corporativa e 

Universidade Corporativa são utilizados como sinônimos, na literatura. Porém, há autores que 

discordam desta afirmação. Segundo Abbad e Vargas (2006), o termo universidade 

corporativa é muito restritivo, porque nem toda organização precisa ou vai criar em sua 

estrutura esse tipo de unidade educacional.  

 Moscardini e Klein (2015) também não utilizam em seu estudo os termos como 

equivalentes, já que, para as autoras, a universidade corporativa é entendida como um meio 

para desenvolver estratégias de educação corporativa. 

  Para Eboli (2010), o conceito de universidade corporativa corresponde à 

implementação dos seguintes pressupostos: 

a) objetivo principal: desenvolver as competências críticas do negócio em vez de 

habilidades individuais;  

b) foco do aprendizado: privilegiar o aprendizado organizacional, fortalecendo a 

cultura corporativa e o conhecimento coletivo, e não apenas o conhecimento 

individual; 

c) escopo: concentrar-se nas necessidades dos negócios, visando o escopo estratégico, 

e não focado exclusivamente nas necessidades individuais; 

d) ênfase dos programas: conceber e desenhar ações e programas educacionais a 

partir das estratégias de negócios, ou seja, da identificação das competências 

críticas empresariais; 

e) públicos-alvo: adotar o conceito de educação inclusiva, desenvolvendo 

competências críticas no público interno e externo (familiares, clientes, 



26 

 

fornecedores, distribuidores, parceiros comerciais e comunidade), e não somente 

nos funcionários;  

f) local: contemplar a possibilidade de ser um projeto virtual e não necessariamente 

um local físico;  

g) resultado: aumentar a competitividade empresarial e não apenas as habilidades 

individuais. 

  

2.1.2 A Educação Corporativa no Brasil 

 

 A partir de 1990, os treinamentos específicos para desenvolver habilidades nos 

empregados passaram a envolver toda a organização, sob o nome de educação corporativa 

(ABBAD; VARGAS, 2006). As Universidades Corporativas estabeleceram-se, então, como 

alternativa de aprendizagem, e várias empresas aderiram a essa nova modalidade (SILVA; 

BALZAN, 2006). 

 A primeira experiência de implantação de um programa de educação corporativa no 

Brasil foi a da academia Accor, em 1992, seguida da Universidade Martins do Varejo, em 

1994 e a Universidade Brahma, em 1995 (SILVA et al., 2016). No setor público, a primeira 

experiência aconteceu em 2003, através do investimento no desenvolvimento da educação 

corporativa pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

(RICARDO, 2007). 

 Em 2004 foi criada a Associação Brasileira de Educação Corporativa (ABEC, atual 

AEC Brasil) com a visão de tornar a educação corporativa um dos pilares do desenvolvimento 

dos trabalhadores, empresas e sociedade e fortalecer o papel estratégico da educação 

corporativa (AEC BRASIL, 2017).  

 Em 2008 foi criado o Prêmio Educação Corporativa, promovido pelo MDIC. Em 2009 

foi realizada uma Pesquisa Nacional – Práticas e Resultados da Educação Corporativa 2009 –, 

pela equipe de pesquisadores da Fundação Instituto de Administração (FIA) e da Faculdade 

de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP) 

(EBOLI, 2010). 

  Em relação ao crescimento das universidades corporativas no Brasil e no mundo, 

Gomes e Starec (2007) abordam que investir na capacitação de seus colaboradores é uma 

questão de sobrevivência para as organizações.  
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2.2 O PAPEL DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS E DA GESTÃO DO 

CONHECIMENTO  

   

Considerando que a educação corporativa pressupõe o desenvolvimento de 

competências necessárias para atingir os objetivos estratégicos das organizações, torna-se 

relevante entender o que é e como ela pode contribuir com as ações propostas por este estudo. 

 Bachtold (2013) aborda o termo competência e destaca a diversidade de 

interpretações, identificando duas correntes principais: a primeira, representada por autores 

norte-americanos, define competência como um conjunto de características que permitem um 

desempenho superior sobre certo trabalho ou situação; a segunda, representada em sua 

maioria por europeus, define competência como a aplicação do saber ser e saber mobilizar 

conhecimentos em diferentes contextos. 

 Carbone et al. (2009, p. 43), na tentativa de criar uma corrente integradora, definem 

competências como “combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, 

expressas pelo desempenho profissional dentro de determinado contexto organizacional, que 

agregam valor a pessoas e organizações”.  Rabaglio (2001) traz o conceito de “CHA” das 

competências, onde o Conhecimento significa o saber sistematizado; a Habilidade é a 

capacidade prática de realizar determinada tarefa; e a Atitude, a vontade em realizá-la. 

A respeito da emergência do modelo de competência, Zarifian (2012) aponta que a 

temática começou a ganhar força nas empresas em meados dos anos 1980, tendo como ponto 

de partida a mudança no modelo de julgamento avaliativo das empresas em relação a seus 

empregados, passando da percepção de avaliação dos aspectos corporais para os processos de 

produção, associados às novas práticas de Gestão de RH. Segundo o autor, a lógica da 

competência, por estar comprimida entre um modelo burocrático de controle e por uma 

interpretação estritamente individualizante, não conquistou a dimensão de uma verdadeira 

construção social e nem se percebe claramente o que a fundamenta. Ele propõe uma definição 

que integre várias dimensões, através de três formulações sobre competência:  

a) capacidade de um indivíduo de tomar iniciativa e/ou assumir responsabilidades 

diante de situações enfrentadas; 

b) entendimento prático das situações, apoiado em conhecimentos adquiridos e 

transformados ao longo da diversidade de situações enfrentadas; 

c) faculdade de mobilizar uma rede de atores em torno de situações, assumindo áreas 

de corresponsabilidade e compartilhando as implicações de suas ações (ZARIFIAN, 

2012). 
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  De forma geral, as competências são classificadas como humanas e organizacionais. 

As primeiras são associadas aos desempenhos individuais (SANTOS, 2001); e as segundas, 

são consideradas atributos de um grupo de trabalho (LE BOTERF, 1999) ou da organização 

(PRAHALAD; HAMEL, 1990) ou, ainda, identificadas em determinadas áreas ou processos, 

e nutrem as competências empresariais, sendo as competências empresariais um terceiro tipo, 

identificado por Eboli (2008).  

  Ubeda e Santos (2008), baseados em diversos autores, sintetizaram as competências 

humanas (ou individuais) como a junção de conhecimentos, habilidades, atitudes e resultados 

de determinada pessoa, em relação ao seu contexto profissional e às necessidades impostas 

pelo mercado de trabalho. Já as competências organizacionais (ou essenciais) referem-se a 

todo o conjunto de habilidades, conhecimentos, know-how tecnológico e resultados dos 

processos decisórios da organização, além de fonte de vantagem competitiva, que deve ser 

original, difícil de ser copiada pelos concorrentes e contribuir para o valor percebido pelo 

cliente.  

  Fleury e Oliveira (2001) argumentam que o principal objetivo da educação corporativa 

é desenvolver competências empresariais e humanas essenciais consideradas críticas 

estrategicamente para a organização. 

Para Carbone et al. (2009), o desenvolvimento de competências se dá por meio da 

aprendizagem e envolve assimilação de conhecimentos e aquisição de habilidades 

intelectuais, desenvolvimento de habilidades manipulativas e internalização de atitudes.  

Dessa forma, a gestão do conhecimento promove o desenvolvimento de competências, 

que, após desenvolvidas, fazem nascer novas necessidades, como criação de novos 

conhecimentos. Nesse sentido, gestão por competências e gestão do conhecimento se 

complementam. A identificação de competências necessárias para atingir as estratégias 

organizacionais e de competências existentes permite identificar competências e 

conhecimentos que precisam ser desenvolvidos. 

  Reforçando este aspecto, Aranha (2015) destaca a importância da gestão por 

competências no fornecimento de subsídios para que as instituições conheçam os seus pontos 

fortes e os que necessitam de desenvolvimento, indo do conhecimento das suas competências 

organizacionais às competências individuais dos servidores. Encontra-se, assim, na educação 

corporativa, uma das possibilidades de ação para melhorar os pontos fracos, eliminando os 

gaps de desenvolvimento. Nesse contexto, destaca-se a importância da clareza dos termos, 

embora não se busque aqui seu aprofundamento, para relacioná-los às práticas de educação 

corporativa, em que os processos de aprendizagem são o foco principal e por meio dos quais 
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os conhecimentos, experiências e valores almejados pela instituição serão dotados de 

significados pelos sujeitos que a compõem, bem como os projetos pedagógicos das 

instituições (GROSSI; COSTA; SOUZA, 2016). 

Assim como foi feito com o termo Competência, cabem alguns esclarecimentos acerca 

dos termos Conhecimento e Gestão do Conhecimento. 

Corrêa, Ziviani e Chinelato (2016) fizeram um estudo sob a ótica da metabibliometria 

sobre a Gestão do Conhecimento e identificaram diversos conceitos e abordagens que a 

relacionam a inovação, aprendizagem organizacional, TI e comunicação, dentre outras 

modalidades. Ainda de acordo com a pesquisa, foram identificados os autores mais 

referenciados no tema, sendo a liderança de Ikujiro Nonaka, seguido por Thomas H. 

Davenport, Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, Peter Senge, Michael E. Porter e Thomas A. 

Stewart, Hirotaka Takeuchi e Laurence Prusak. Entre autores brasileiros, os três mais 

referenciados foram Afonso Fleury, José Terra e Alvarenga Neto. 

Dada a sua frequência nas publicações, seguem alguns conceitos abordados por alguns 

dos referidos autores. Nonaka e Takeuchi (1997) abordam a tradição epistemológica na 

filosofia ocidental acerca do termo conhecimento, que são o racionalismo, que alega que o 

conhecimento é produto de um processo mental ideal e pode ser adquirido por dedução; e o 

empirismo, que alega que a única fonte de conhecimento é a experiência sensorial e pode ser 

obtida por indução, a partir de experiências sensoriais específicas. Adotando a definição de 

conhecimento como “crença verdadeira justificada”, os autores propõem a Teoria de Criação 

do Conhecimento Organizacional, em que a criação do conhecimento está na mobilização e 

conversão do conhecimento tácito e da interação entre os conhecimentos tácito e explícito. As 

formas de conversão dos conhecimentos ocorrem em quatro etapas, num processo que foi 

denominado espiral do conhecimento, descritos a seguir:   

a) Socialização – a transformação de conhecimento tácito em conhecimento tácito por 

meio de um processo de compartilhamento de experiências em que acontece a 

criação de mais conhecimento tácito, como modelos mentais ou habilidades 

técnicas compartilhadas. A aprendizagem se dá através da observação, imitação e 

prática;  

b) Externalização – é a transformação do conhecimento tácito em conhecimento 

explícito, em um processo pelo qual o conhecimento tácito se torna explícito 

através de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos, por meio do 

diálogo ou pela reflexão coletiva;  
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c) Combinação – transformação do conhecimento explícito em conhecimento 

explícito, por meio de um processo de sistematização de conceitos em um sistema 

de conhecimento, que envolve a troca e combinação de conhecimentos através de 

meios como documentos, reuniões, conversas ou redes de comunicação 

computadorizadas. A reconfiguração das informações através da classificação, do 

acréscimo, da combinação e da categorização do conhecimento explícito pode levar 

a novos conhecimentos; 

d) Internalização – transformação do conhecimento explícito em conhecimento 

tácito, em um processo de incorporação do conhecimento explícito, que se 

transforma conhecimento tácito, relacionado ao “aprender fazendo”. Ocorre quando 

os modelos mentais, ou know-how técnico, compartilhados são internalizados nas 

bases do conhecimento tácito. 

 

A respeito dos conhecimentos tácito e explícito, Fleury (2002) define como 

conhecimento explícito o conhecimento transmissível em linguagem formal e sistemática, e 

que o conhecimento tácito, por ter qualidade pessoal, é o mais difícil de ser formalizado e 

comunicado.  

Os modos de conversão do conhecimento, a espiral do conhecimento e o conteúdo do 

conhecimento foram agrupados na figura 2. 

 

 
Figura 2 – Modos de conversão do conhecimento 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997). 

 

Escrivão e Silva (2011) levantam críticas sobre a teoria dos referidos autores, que, 

apesar de não a invalidarem, limitam-na em alguns aspectos, considerando sua falta de clareza 

e a ambiguidade de conceitos, questionamentos quanto aos métodos de pesquisa, a 

subjetividade da teoria, dentre outros pontos. Porém, os autores destacam a inovação da 

teoria, já que, até então, só era abordado o conceito de gestão do conhecimento e não como 
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criá-lo. Porém, não é objetivo deste estudo a análise da teoria dos referidos autores, mas a sua 

contribuição para o entendimento do tema.  

  Davenport e Prusak (1998, p.18) conceituam o conhecimento como “informação 

valiosa da mente humana, que inclui reflexão, síntese e contexto, além disso, é de difícil 

estruturação, transferência e captura por máquinas, bem como frequentemente tácito”, e sua 

gestão pressupõe o conjunto de quatro grandes etapas:  

a) a geração de conhecimento de forma consciente e intencional – por aquisição, 

por recursos dirigidos, unidades ou grupos formados com finalidade específica; por 

fusão; por adaptação e por rede do conhecimento;  

b) a codificação e coordenação de conhecimento – através da elaboração de um 

mapa do conhecimento e da utilização de modelos de conhecimento, de recursos 

multimídia e hipertextos de intranets, de narrativas e histórias, de sistemas 

especialistas e de inteligência artificial, e de patentes e relatórios, em menor escala 

e em função das limitações existentes;  

c) a transferência de conhecimento – com o apoio de ferramentas de tecnologia de 

informação e observação da influência da cultura organizacional e da definição do 

tipo de conhecimento que se quer transferir;  

d) a utilização do conhecimento – de modo que o conhecimento transferido 

provoque mudança. 

 

Para Ziviani, Ferreira e Silva (2015), a gestão do conhecimento não significa, apenas, 

administrar os ativos intelectuais, mas também geri-los, o que inclui o desenvolvimento, a 

preservação, o desenvolvimento, a utilização e o compartilhamento, além de identificar e 

analisar ativos disponíveis e desejáveis para a organização. 

Batista (2012), ao tratar do tema gestão do conhecimento, aborda sua aplicação no 

setor público e pontua que é preciso relacionar também os processos de gestão do 

conhecimento, incluindo-se nestes, os processos de identificação, criação, compartilhamento, 

armazenamento e aplicação do conhecimento, com a aprendizagem e a inovação. Para o autor, 

ao contrário do setor privado, que faz uso da gestão do conhecimento para obter lucro e 

crescimento, a implementação no setor público tem como objetivo a qualidade, eficiência, 

efetividade social e desenvolvimento econômico e social, além de contribuir para a 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública e para o 

desenvolvimento do país. 
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2.3 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – EAD  

 

Esta seção traz o histórico da EaD e diferenciações a respeito das diversas 

nomenclaturas e suas concepções.  

 

2.3.1 Histórico da EaD 

  

Somente no século XIX algumas instituições da Europa e EUA iniciaram a oferta de 

cursos por correspondência. A partir do século XX, a EaD passa a utilizar como estratégia de 

aprendizagem o correio, o rádio e o telex. Após a Segunda Guerra Mundial, passou-se a 

desenvolver capacitações para a população que deixava o campo. Até a década de 1960, eram 

utilizadas em cursos livres e de formação profissional não reconhecidos academicamente. 

Mais recentemente, o surgimento de universidades a distância impulsionou algumas 

universidades presenciais a utilizarem um sistema misto, como, por exemplo, a Universidade 

de Brasília (UNB). A partir de então, a EaD, associada às tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) e à televisão, se consolida no cotidiano da sociedade (NETO, 2008). 

Diversos autores classificam o desenvolvimento da EaD por períodos, chamados de 

gerações ou ciclos (BELLONI, 2001; FORMIGA, 2004; MAIA; MATTAR, 2007; MOORE; 

KEARSLEY, 2008). Vilaça (2010) apresenta as cinco gerações com base em Moore e 

Kearsley (2008), conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1 – Gerações da EaD 

Fonte: Vilaça (2010). 

    

Geração  Forma  Recursos instrucionais e tecnológicos básicos  

Primeira  Ensino por 

correspondência  

Materiais impressos, livros, apostilas  

Segunda  Transmissão por rádio e 

televisão  

Rádio, vídeos, TV, fitas cassetes  

Terceira  Universidades abertas  Materiais impressos, TV, Rádio, telefone, fitas 

cassetes  

Quarta  Teleconferência  Teleconferência interativa com áudio e vídeo  

Quinta  Internet/web  Internet, MP3, ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA), vídeos, animações, ambientes 3D, redes 

sociais, fóruns etc. 
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Farias e Magalhães (2015) destacam que a quinta geração tem transformado a didática 

e conceitos relacionados à EaD, trazendo para o aluno a responsabilidade pela construção do 

conhecimento e ao professor/tutor, um caráter mediador, através de atividades interativas por 

acesso remoto, por meio das quais é possível aprender e desenvolver-se em qualquer hora ou 

lugar. Lima (2010) faz um levantamento do desenvolvimento da EaD no Brasil, conforme o 

quadro 2. 

 

ANO Marcos da Educação à Distância no Brasil 

1904 
Registrado pelo O Jornal do Brasil, anúncio classificado que oferecia profissionalização por 

correspondência para datilógrafos. 

1923 

Criada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, por um grupo liderado por Henrique Morize e 

Edgard Roquette-Pinto, a qual deu início ao ensino à distância brasileiro via rádio, 

oferecendo cursos de Português, Francês, Silvicultura, Literatura Francesa, Esperanto, 

Radiotelegrafia e Telefonia. 

1934 
Instalada, por Edgard Roquette-Pinto, a Rádio-Escola Municipal do Rio de Janeiro, um 

projeto da Secretaria Municipal de Educação do então Distrito Federal. 

1939 

Fundado, em São Paulo, o Instituto Monitor, o primeiro a oferecer sistematicamente cursos 

profissionalizantes à distância por correspondência no Brasil, na época utilizando ainda a 

denominação de Instituto Rádio-Técnico Monitor. 

1941 

Criado o Instituto Universal Brasileiro, que atua até hoje na área de cursos 

profissionalizantes.  

Fundada a primeira Universidade do Ar, que durou até 1944. 

1947 
Surge a nova Universidade do Ar, patrocinada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC) e emissoras associadas. 

1959 

Criadas, na Diocese de Natal, Rio Grande do Norte, as escolas radiofônicas que deram 

origem ao Movimento de Educação de Base (MEB), voltado à democratização do acesso à 

educação pela promoção do letramento de jovens e adultos, uma parceria entre a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil e o Governo Federal. 

1962 
Fundada, em São Paulo, a Ocidental School, de origem americana, focada no campo da 

eletrônica. 

1967 

Iniciadas as atividades do Instituto Brasileiro de Administração Municipal na área de 

educação pública, utilizando-se de metodologia de ensino por correspondência. 

Criado, pela Fundação Padre Landell de Moura, um núcleo de Educação à Distância, com 

metodologia de ensino por correspondência e via rádio. 

1970 

Implantado o Projeto Minerva, um convênio entre o Ministério da Educação, a Fundação 

Padre Landell de Moura e Fundação Padre Anchieta, cuja meta era a utilização do rádio para 

a educação e a inclusão social de adultos. O projeto foi mantido até o início da década de 

1980. 

1974 

Fundado o Instituto Padre Reus para a capacitação profissional (inclusive de contingentes 

militares) e formação supletiva de Educação Básica. 

Implantados, na TV Ceará, cursos de Ensino Fundamental (atuais 6º ao 9º ano), usando 

material televisivo, impresso e monitoria. 
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1976 Criado o Sistema Nacional de Teleducação. 

1979 

Criados, pela Universidade de Brasília, os primeiros cursos veiculados por jornais e revistas, 

os quais, dez anos depois, deram origem ao Centro de Educação Aberta, Continuada, à 

Distância (CEAD). 

1981 

Fundado o Centro Internacional de Estudos Regulares (CIER) do Colégio Anglo- 

Americano, que oferecia Ensino Fundamental e Médio à distância para crianças cujas 

famílias haviam se mudado temporariamente para o exterior, mas que desejavam continuar 

seus estudos pelo sistema educacional brasileiro. 

1983 
Desenvolvida, pelo SENAC, uma série de programas radiofônicos sobre orientação 

profissional na área de comércio e serviços, denominada de “Abrindo Caminhos”. 

1991 

Implantado o programa “Jornal da Educação – Edição do Professor”, concebido e produzido 

pela Fundação Roquete-Pinto e que, em 1995, com o nome “Um salto para o Futuro”, foi 

incorporado à TV Escola (canal educativo da Secretaria de Educação à Distância do 

Ministério da Educação), objetivando a formação continuada de professores (principalmente 

do Ensino Fundamental) e de alunos dos cursos de magistério. 

1992 Criada a Universidade Aberta de Brasília. 

1995 

Implantado, pela Fundação Roberto Marinho, o Telecurso, com o objetivo de oferecer 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma alternativa ao ensino regular em municípios e 

comunidades distantes. 

Criado o Centro Nacional de Educação à Distância. 

Instalado, pela respectiva Secretaria Municipal de Educação, o Projeto MultiRio (RJ), 

objetivando ministrar cursos do 6º ao 9º ano através de programas televisivos e material 

impresso. 

Criado o Programa TV Escola, da Secretaria de Educação à Distância do MEC. 

1996 

Implantada, oficialmente no país, a Educação à Distância, através da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), cuja 

regulamentação se deu, entretanto, somente nove anos depois, em 2005. 

Criada a Secretaria de Educação à Distância (SEED) do Ministério da Educação, que 

funcionou até 2011. 

2000 

Formada a UniRede, Rede de Educação Superior à Distância, consórcio que reúne 

atualmente cerca de uma centena de instituições públicas do Brasil, comprometidas com a 

democratização do acesso à educação por meio do ensino à distância, oferecendo cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão. 

Fundado o Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), 

posteriormente incorporado à Fundação Centro de Ciências de Educação Superior à 

Distância do Rio de Janeiro (CECIERJ). 

2004 

Implantados, pelo MEC, programas para formação inicial e continuada de professores da 

rede pública, por meio da EAD, dentre eles o Pro-letramento e o Mídias na Educação, ações 

que resultaram, posteriormente, na criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

2005 

Publicado o Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o Art. 80 da Lei 

n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) (BRASIL, 1996) versando sobre a Educação à 

Distância. 

2006 

 

 

Publicado o Decreto n. 5.773, de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, incluindo os da 

modalidade à distância. 
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2006 

 

Publicado o Decreto n. 5.800, de 08 de junho de 2006, que institui o Sistema Universidade 

Aberta do Brasil – UAB, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e 

programas de educação superior à distância no país. 

2007 

 

Publicado o Decreto n. 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que altera dispositivos do Decreto 

n. 5.622 de 2005, no sentido de aperfeiçoar os processos de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos superiores à distância, bem como de melhor definir 

o papel e a estrutura física dos polos presenciais. 

2008 

Liberado, em São Paulo, o Ensino Médio parcialmente à distância, em que até 20% da carga 

horária poderá ser não presencial. 

2009 

 

Publicada a Portaria nº 10 de 02 de julho de 2009, que fixa critérios para a dispensa de 

avaliação in loco e dá outras providências, para a Educação à Distância no Ensino Superior 

no Brasil. 

2011 

 

Extinta a Secretaria de Educação à Distância do MEC, sendo suas atribuições repassadas a 

outras instâncias oficiais do Ministério. 

Quadro 2 – Marcos da EaD no Brasil 

Fonte: Lima (2010)
1
. 

 

Desde a primeira aparição da EaD no Brasil, em 1904, com a oferta de cursos por 

correspondência, nota-se a predominância de iniciativas privadas. Lima (2010) pontua que 

houve um “despertar tardio do Governo Federal Brasileiro para o ensino à distância”.  

Gouvêa e Oliveira (2006) apontam a Universidade de Brasília como pioneira de EaD 

no Brasil.  

Somente em 1996 a EaD foi reconhecida e incluída como modalidade de educação e 

aprendizagem, pelo artigo 80 da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional      

N.º 9.394 (BRASIL, 1996), que dispõe: “O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 

veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e 

de educação continuada”. Em 2005, nove anos após a LDB, o referido artigo foi 

regulamentado pelo Decreto n.º 5.622, que “dispõe sobre o credenciamento de instituições 

para oferta de cursos ou programas, na modalidade a distância, para educação básica de 

jovens e adultos, educação profissional de nível médio e educação superior, e dá outras 

providências”.   

 O Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ) foi criado 

em 2000 e incorporado à Fundação Centro de Ciências de Educação Superior a Distância do 

Rio de Janeiro (CECIERJ) em 2002. Sua implantação foi possível devido à parceria entre o 

Governo e prefeituras do Estado do Rio de Janeiro e as universidades públicas consorciadas. 

Inicialmente projetado para promover a democratização do acesso ao ensino superior público 

                                                 
1
 Lima (2010), na construção do quadro 2, baseou-se em Alves (2011, p.5-8). Disponível em 

<http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2011/Artigo_07.pd>. 
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de qualidade, o CEDERJ atua também em cursos de extensão e capacitação de professores de 

diversas áreas, por meio de um modelo híbrido, que integra momentos on-line e presenciais 

(MOUSINHO; SPÍNDOLA, 2012). Atualmente possui convênio com oito instituições 

públicas de ensino superior: CEFET, IFF, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO 

(CEDERJ, 2018). 

 A utilização da EaD como estratégia governamental de expansão do ensino superior 

adotou iniciativas na rede privada e na rede pública. Em relação à rede privada, ocorre por 

meio da concessão de bolsas para alunos de baixa renda sem diploma de ensino superior, pelo 

Programa Universidade para Todos (ProUni), criado pela Medida Provisória nº 213/2004, 

transformada na Lei nº 11.096/2005. Na rede pública, o Decreto nº 5.800/2006 instituiu o 

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), um órgão do Ministério de Educação (MEC) 

que apresenta, como missões básicas no modo de operar: o financiamento, a articulação e 

avaliação institucional, e a indução de modelos de EaD nas instituições públicas responsáveis 

pela oferta de cursos superiores na modalidade à distância (COSTA, 2007). 

 Para Segenreich (2009), a UAB apresenta justificativa de criação análoga à do 

CEDERJ e também é fruto de uma política pública, mais do que um projeto educacional. 

Trata-se de uma política de expansão agressiva, quantitativa de vagas na rede pública de 

educação superior. 

 Mais recentemente, a Lei nº 13.415/2017 (BRASIL, 2017), que, dentre outras 

providências altera a Lei n.º 9.394/1996 (BRASIL, 1996), prevê atividades on-line no artigo 

35 A e admite, no artigo 36, que trata do currículo do ensino médio e itinerários formativos, o 

reconhecimento de competências e convênios com instituições de EaD com notório 

reconhecimento
2
 (BRASIL, 2017). 

A massificação da oferta de cursos de EaD despertou desconfiança em relação à 

qualidade desta modalidade. Donida e Oliveira (2012) abordam a grande atuação do Instituto 

Universal, em São Paulo, que atendeu a milhões de alunos com cursos de iniciação 

profissional de baixo custo, e consideram a possibilidade de o estigma de inferioridade da 

EaD ter surgido a partir de tal fato. 

Dourado (2007) aponta que a precarização dos processos de formação resulta tanto da 

lógica expansionista quanto do reduzido processo de acompanhamento e avaliação, e não 

                                                 
2
 De acordo com a Lei n.º 13.415, artigo 36, § 11, uma das formas de comprovação de instituições de educação 

com notório reconhecimento é realização de cursos por meio da educação a distância ou educação presencial 

mediada por tecnologias (BRASIL, 2017). 



37 

 

meramente da modalidade EaD, embora muitas de suas práticas se efetivem sem condições 

necessárias para uma formação com qualidade.  

 Na tentativa de sintetizar as evoluções da EaD, relacionando-a aos seus pressupostos 

teóricos, Rinaldi e Reali (2013) destacaram que até 1960 o foco estava na autonomia e 

independência do aluno e no conceito de separação física. A partir de 1970, surge o modelo 

fordista e o ensino tem como vertentes o ensino tradicional e o ensino industrializado. Na 

década de 1980 há três orientações teóricas, que são o modelo industrial fordista; o modelo 

que destaca a importância do processamento didático dos materiais; e o modelo centrado na 

comunicação, inclusive bidirecional, que foi consolidado na década de 1990. A partir de 2000, 

nota-se uma ampliação, por diferentes abordagens, e um aprimoramento de articulação do uso 

das TICs e do suporte digital da internet na promoção de processos formativos e na 

construção do conhecimento na formação do indivíduo crítico e criativo, capaz de produzir 

em diversas mídias. 

Litto (2014) considera os preconceitos em relação à qualidade da EaD retrógrados e 

infundados, pois presumem que o aprendiz estuda apenas presencialmente ou à distância. 

Além disso, para o autor, a ideia de que a EaD é para “todo mundo” desconsidera as 

características necessárias ao perfil do aluno desta modalidade, como autonomia, motivação e 

disciplina. 

A respeito do aluno da EaD, Abbad (2007) traça um perfil e aponta que este é adulto, 

com múltiplas experiências de vida; acumula diversos papéis na sociedade; possui 

experiências profissionais e busca melhoria de status socioeconômico; é profissionalmente 

ativo; é geralmente mais qualificado que estudantes de cursos presenciais; valoriza o estudo 

em função de ciclos e planos de vida; é motivado para a aprendizagem e luta contra a 

obsolescência profissional. 

Para Pires e Arsand (2017), a qualidade da EaD é questionada quando é utilizada com 

o único objetivo de reduzir custos, sem considerar as características próprias da modalidade e 

questões pedagógicas. Considerando as novas necessidades e exigências da sociedade, em que 

o virtual é cada vez mais presente, cabe destacar a importância de ambientes virtuais de 

aprendizagem, que, apesar de não garantirem o sucesso da modalidade, possibilitam ampliar o 

acesso a informações e conhecimentos. A plataforma MOODLE, de acordo com o autor, é 

bem difundida em Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil e é gratuita.  

A qualidade, portanto, resultará de uma série de fatores, incluindo objetivos, métodos 

adequados, equipe multidisciplinar, mudança de práticas pedagógicas, inclusive do processo 

avaliativo, de forma alinhada aos objetivos estratégicos. Para Alarcon (2015, p. 24), “a 
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qualidade dos serviços de EaD tem relação com as decisões tomadas no processo de produção 

dos cursos e interação entre os atores educacionais envolvidos, tendo como foco o 

compartilhamento do conhecimento”. Ainda de acordo com a autora, para ações e atividades 

mais integradas, a gestão do conhecimento é essencial ao processo de produção dos ambientes 

virtuais de aprendizagem, no sentido de contribuir para a melhoria dos resultados, ao trabalhar 

com o conhecimento organizacional. 

O preconceito em relação à qualidade da modalidade vem sendo revertido com o 

decorrer dos anos, principalmente pelas constantes inovações tecnológicas, que vão 

delineando um novo perfil para a sociedade e para a educação de uma forma geral. Moran 

(2005) considera que a educação por meio de novas mídias conectadas é cada vez mais 

presente e sua evolução, irreversível.  

 

2.3.2 Conceituação e diferenças de nomenclatura 

 

Há uma pluralidade de concepções e conceitos a respeito da educação a distância. Para 

melhor compreensão, cabem algumas diferenciações de nomenclaturas antes de seu 

aprofundamento. 

 Nesse sentido, são encontradas, na literatura as siglas EaD e EAD, referindo-se a 

educação a distância e ensino a distância.  

 Para Belloni (2009), os termos educação a distância e ensino a distância são 

equivalentes e se utilizam da sigla EaD. Porém, para Chaves (1999), os termos são 

diferenciados. O autor considera o termo educação a distância inadequado, por considerar que 

educação e aprendizagem ocorrem dentro do indivíduo e, portanto, não podem ser realizados 

à distância; e defende o termo ensino a distância, em que o “ensinante” está distante espacial e 

temporalmente do “aprendente”. Para Batista e Souza (2015), não há interatividade no Ensino 

à Distância. A concepção de ensino à distância está cada vez menos utilizada devido ao 

caráter ativo do aluno da modalidade à distância.  

Behar et al. (2009) pontuam que o aluno deve comprometer-se com o estudo por meio 

de uma postura ativa e interativa, tanto com colegas de turma quanto com tutores ou 

professores. 

 Vargas e Abad (2006) apontam a educação à distância (EaD) como o conceito mais 

amplo, que abriga os demais processos de ensino, aprendizagem e treinamento. Portanto, para 

facilitar a compreensão deste estudo, a sigla EaD será a empregada para designar Educação à 

Distância. 
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 A EaD é definida como: 

 

[...] modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 

de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativos em lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005) 

  

A questão temporal e espacial está na essência do termo EaD e é abordada por 

diferentes autores, como Vargas (2003), que a define como “uma modalidade de 

ensino/aprendizagem que rompe as barreiras do tempo e do espaço, promovendo diferentes 

formas de interação entre alunos e professores”; e Vieira (2013), que a define como 

modalidade de educação mediada por tecnologias, de forma síncrona – em tempo real –, ou 

assíncrona – em tempos diferentes –, em que alunos e professores estão separados física e 

temporalmente.  

 Ferreira e Sadoyama (2015) destacam que a finalidade da EaD é atender às políticas 

públicas de inclusão social, capacitação e fonte de geração do conhecimento e abordam, em 

sua pesquisa, os principais focos das políticas públicas de educação à distância no Brasil, que 

são: enfoque profissionalizante e inclusivo e formação continuada. 

 Como formação continuada, destacam-se, principalmente no ambiente organizacional, 

a modalidade e-learning, que significa, segundo Abbad et al. (2010), a aprendizagem apoiada 

por recursos da Web. Já na definição de Meister (1999), é um modelo de treinamento 

inovador e altamente valioso para aprimorar os programas de educação corporativa e 

promover estratégias de aprendizagem contínua, por meio de melhores práticas de educação e 

desenvolvimento.  

 Para Moran (2005), o crescimento da prática de e-learning no Brasil foi marcado por 

duas fases. A primeira, de euforia, destacou-se pela grande oferta de cursos, num contexto de 

pressão pela competição e pela redução de custos e pela necessidade de atualização constante, 

através de pacotes prontos sem interação. A segunda fase abarcou mais preocupações 

pedagógicas e focou no aluno e na aprendizagem, com introdução de atividades em grupo, 

como fóruns, listas e chat. 

 Aires (2016) aborda que o conceito e-learning abarca diversas concepções. A primeira 

reduz o conceito à dimensão tecnológica dos artefatos que permeiam a aprendizagem; a 

segunda abrange exclusivamente a questão dos conteúdos disponibilizados on-line; uma 

terceira concepção associa o termo a todos os processos de ensino-aprendizagem que estão 

implícitos. Como representação de uma definição mais abrangente, o e-learning é uma 
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“modalidade de ensino e aprendizagem que pode representar o todo ou uma parte do modelo 

educativo em que se aplica, que explora os meios e dispositivos eletrônicos para facilitar o 

acesso, a evolução e a melhoria da qualidade da educação e formação” (SANGRÁ et al., 2011 

apud AIRES, 2016). A autora traz, ainda, o conceito de “educação on-line”, referindo-se a ela 

como polo de uma nova ecologia educativa, e defende a concepção que a qualifica como 

versão mais recente da EaD. 

 Rinaldi e Reali (2013) definem a educação on-line como modalidade à distância 

vinculada às TICs, que possibilitam novas formas de desenvolvimento profissional. 

Santos (2009), ao abordar a educação on-line, distingue-a da EaD, devido, 

principalmente, à questão da interatividade e aprendizagem colaborativa. Para a autora, a EaD 

é uma modalidade historicamente mediada por mídias de massa, que não permitem a 

possibilidade de cocriação da mensagem e, embora já se utilize novos formatos em práticas de 

EaD, muitos ainda mantêm a mesma lógica comunicacional e práticas tradicionais centradas 

na autoaprendizagem. Para a autora, a educação on-line não é uma evolução da modalidade de 

EaD, mas um fenômeno da cibercultura, uma modalidade de educação à distância realizada 

via internet, através de ações de ensino-aprendizagem ou atos de currículo, mediados por 

interfaces digitais que potencializam práticas comunicacionais interativas e hipertextuais, e 

cuja comunicação ocorre de forma síncrona e assíncrona. 

Para Valle e Bohadana (2012), a EaD on-line tem como finalidade a autoformação dos 

sujeitos envolvidos. As autoras corroboram a questão da interatividade nesta prática e 

abordam que, desde o início, a EaD on-line esteve intimamente associada à interatividade, 

porém, não se reduz a ela. A interatividade é o meio ou contexto em que se pode ou não 

realizar uma interação. 

 

2.4 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

 

Albertin e Brauer (2012) pontuam que a EaD é uma importante e crescente tendência 

da educação corporativa nos processos de treinamento, educação e desenvolvimento tanto de 

organizações públicas quanto privadas. Em pesquisa realizada em 2017, os referidos autores 

destacam que a EaD vem se tornando uma prática comum em grandes organizações.  

Pinto (2006), ao discorrer sobre educação corporativa e EaD, aborda a reinvenção das 

empresas em relação às atividades de educação, passando da concepção de ambiente físico 

para a concepção de processo permanente, composto por um arsenal de soluções voltadas para 

a aprendizagem, em que os diferentes formatos da EaD têm presença obrigatória.  
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Compactuando com a visão de Pacheco et al. (2009), para os quais a aprendizagem 

organizacional é trabalhada pela educação corporativa e abrange uma série de estratégias e 

metodologias, cabe abordar o papel da EaD. Para Silva et al. (2016), várias organizações estão 

adotando programas de educação corporativa à distância para qualificar seus funcionários, e a 

adoção de tais programas advém da necessidade de sua sobrevivência no mercado e a 

melhoria de seus resultados organizacionais. 

Por ser mediada por tecnologias da informação e comunicação (TICs), a EaD é 

plenamente utilizável no ambiente corporativo, já que possibilita o desenho de eventos 

educacionais focalizados em situações específicas, além de ampliar e democratizar o acesso às 

oportunidades de treinamento (ABBAD et al., 2010).  

Neste contexto, Dahmer e Fleury (2010) destacam que a crescente difusão das TICs 

viabiliza a emergência de novos modelos de educação e de aprendizagem, e o estabelecimento 

de novas dinâmicas para desenvolvimento e aprimoramento de competências individuais e 

organizacionais. 

O público-alvo, composto por adultos, também é favorável ao modelo EaD, já que o 

aluno deve ter maturidade no processo de aprendizagem, conduzindo-o com relativa 

autonomia e motivação (BELONI, 2009).  

Viana (2015) propõe a educação on-line para a formação continuada de servidores da 

universidade pública e destaca a importância de que estes devem ter conhecimento de normas 

gerais que regem o serviço público e também das normas internas da instituição. Para a 

autora, desde a adoção do governo eletrônico, que incorpora tecnologias de informação e 

comunicação para a prestação de serviços, é importante desenvolver competências técnicas 

para utilização dos diversos sistemas e o aperfeiçoamento contínuo, frente ao surgimento de 

inovações tecnológicas e novas demandas.  

Considerando a relevância de pesquisas voltadas ao serviço público federal, Oliveira et 

al. (2015) apontam que, apesar de diversas organizações se reestruturarem para ofertar cursos 

de capacitação por e-learning e este ser alvo de diversas pesquisas acadêmicas, são poucas as 

investigações no âmbito do serviço público nesse sentido. A autora realizou estudo para 

identificar fatores que podem influenciar servidores a realizarem cursos à distância, embasada 

na Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT), criada por Venkatesh et al. 

(2003), conforme discutido na próxima seção. 
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2.4.1 O modelo UTAUT 

 

O Modelo UTAUT é um modelo teórico criado para explicar o processo de adoção de 

novas tecnologias. Suas variáveis foram obtidas de oito modelos teóricos com maior 

influência na aceitação de tecnologia, provenientes da psicologia, sociologia e da área de 

sistema de informação (RAMOS; ANDRADE, 2013). A relevância da abordagem do referido 

modelo é que este é considerado uma ferramenta que auxilia no entendimento dos 

direcionadores da aceitação de uso, permitindo identificar intervenções a fim de facilitar a 

aceitação de novos usuários (BOBSIN, 2009). 

O UTAUT apresenta quatro construtos determinantes para intenção de uso da 

tecnologia da informação, que são: expectativa de desempenho (grau em que o indivíduo 

acredita que terá ganhos de desempenho no trabalho ao utilizar o sistema); expectativa de 

esforço (que relaciona o grau de facilidade associado ao uso da tecnologia); influência social 

(grau de percepção do indivíduo em relação aos demais quanto à crença destes para com a 

necessidade de uma nova tecnologia ser usada ou não); condições facilitadoras (grau pelo qual 

o indivíduo acredita que existe uma infraestrutura organizacional e técnica para suportar o uso 

do sistema); além de quatro moderadores, que são: gênero, idade, experiência e 

voluntariedade de uso (grau pelo qual o uso da tecnologia é voluntário, livre e não 

obrigatório), que estão representados na figura 3.  

 

 

Figura 3 – Teoria unificada de aceitação e uso de tecnologia 

Fonte: Adaptado de Venkatesh et al. (2003). 
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Nistor et al. (2012) destacam que o primeiro pré-requisito para o sucesso da 

aprendizagem on-line é a aceitação da tecnologia utilizada no curso, conforme mostra o 

modelo UTAUT.    

O referido modelo, segundo Ramos e Oliveira (2015), foi utilizado no contexto de 

EaD em diversas pesquisas, no período compreendido entre 2006 a 2012. Destas, seis 

correspondem a estudos internacionais e duas a estudos nacionais. No estudo das autoras, o 

modelo foi utilizado para identificar fatores que influenciam a aceitação da capacitação à 

distância no âmbito dos servidores públicos. Os resultados comprovaram que os constructos 

da teoria explicam a maior parte dos fatores influenciáveis, podendo auxiliar os gestores da 

modalidade a direcionar estratégias e diretrizes mais eficazes. 

 

2.5 VANTAGENS E LIMITAÇÕES DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

 

Como potencialidades da EaD, Moran (2005) destaca a possibilidade de combinar 

soluções pedagógicas e adaptá-las às necessidades dos alunos e às peculiaridades e 

necessidades da organização. Indo contra a concepção de EaD baseada no texto impresso e 

atendimento individual, pode-se elaborar diversas propostas, como aulas com interação via 

internet, e mesclar pacotes, inserir atividades colaborativas etc. Tais aspectos também foram 

reforçados por Alarcon (2015). 

Abbad (2007) e Morhy (1994) abordam, como potencialidades da EaD, o 

desenvolvimento de competências, autonomia, o autoestudo, a autoavaliação, a administração 

do tempo e a autogestão da carreira.  

Batista e Souza (2015) atribuem à EaD as vantagens da democratização e 

autodisciplina na formação intelectual. Por outro lado, observa-se, na literatura, limitações de 

ordem administrativa e pedagógica em sua utilização. 

Dentre as dificuldades, destacam-se as seguintes questões: a gestão da EaD; a criação 

de programas de capacitação a distância; a resistência a EaD; a falta de conhecimento 

discente; a qualidade da EaD; o processo avaliativo; e o processo didático-pedagógico. 

A respeito da gestão, Vieira (2013) a coloca como um grande desafio, já que é, em 

grande medida, a principal responsável pelo sucesso ou insucesso dos cursos em EaD. 

Portanto, é preciso conhecer todos os aspectos da gestão, assim como suas particularidades, 

considerando aspectos pedagógicos, de infraestrutura, de recursos humanos e financeiros, na 

diversidade do público-alvo, na legislação, nos materiais didáticos, na tecnologia utilizada, na 

logística do curso e na resistência à cultura de EaD. 
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Alarcon (2015) aborda a dificuldade de gerentes e coordenadores de projetos na 

criação de capacitação à distância. Para a autora a utilização de cursos menores, de acordo 

com a demanda e atualizados constantemente, agrega inovação e alta responsabilidade da 

equipe. 

Albertin e Brauer (2012) abordam a questão da resistência a educação a distância no 

contexto da educação corporativa. Em sua pesquisa, os autores utilizaram o modelo UTAUT 

para identificar e analisar as principais causas da resistência e constataram que as dimensões 

autoeficácia (a habilidade de aprender sozinho) e a expectativa de desempenho (considerar 

que a EaD vai agregar valor ao trabalho), influenciam direta e positivamente a resistência a 

EaD. 

Hori (2007) enfatiza a importância de sensibilizar os gestores para estimularem a EaD 

e modalidades mistas de aprendizagem nas organizações. No caso das instituições públicas, a 

autora aponta, como principal desafio para o sucesso da EaD, a conscientização da 

importância da democratização de oportunidades para a formação. Como tentativa de 

minimizar a resistência, Moran (2005) pontua que a implantação de cursos on-line deve ser 

feita aos poucos, mantendo, quando possível, um modelo semipresencial, até ser adquirida a 

prática de lidar com atividades realizadas à distância.  

Ferrugini et al. (2014) também abordam a falta de conhecimento dos discentes sobre a 

modalidade, que faz a evasão ser um agravante para o crescimento e confiabilidade da EAD, 

devido à presunção de que cursos nesta modalidade não exigem muito esforço. 

Alarcon (2015) pontua que, quando a utilização da EaD visa apenas aspectos 

financeiros, sua qualidade é questionada, principalmente por não atender às condições 

pedagógicas necessárias à qualidade pretendida. A esse respeito, a qualidade dos serviços de 

EaD tem relação com as decisões no processo de produção do curso e interação entre os 

atores educacionais envolvidos. Reforçando esta questão, Vieira (2013) destaca que a gestão 

em EaD implica no alinhamento estratégico às suas particularidades e na participação ativa de 

todos os envolvidos no processo, definidos os papeis de cada profissional, além dos 

processos, fluxos e procedimentos para atingir os objetivos pretendidos. 

Na tentativa de garantir a qualidade, o Ministério da Educação lançou, em 2007, um 

documento intitulado Referenciais de qualidade para Educação Superior à Distância, que 

define princípios, diretrizes e critérios de referência para instituições que ofereçam cursos 

nessa modalidade. Embora este estudo não aborde a educação superior, seus referenciais 

podem nortear a modalidade na educação corporativa, principalmente no plano de gestão, 

considerando os seguintes aspectos pedagógicos, os recursos humanos e a infraestrutura: 
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concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; sistemas de 

comunicação; material didático; avaliação; equipe multidisciplinar; infraestrutura de apoio; 

gestão acadêmico-administrativa; sustentabilidade financeira (BRASIL, 2007). 

Já no que diz respeito à avaliação, Abbad (2007) critica a efetividade do instrumento 

de avaliação do quesito aquisição de competências. Para Arsand (2017), o processo avaliativo 

é carente e pauta forte na discussão da EaD. Ainda não há respostas suficientes e adequadas 

deste processo e seu acoplamento ao uso das TICs. Porém, diversas formas de avaliação estão 

buscando um processo alinhado aos objetivos da EaD, como, por exemplo, a avaliação 

formativa e a avaliação participativa.  

No processo didático pedagógico, há de se considerar o alinhamento metodológico e 

pedagógico, os aspectos tecnológicos, as características específicas dos cursos EaD e do 

público alvo; e a formação docente.  

A respeito do público-alvo, para Hori (2007), uma análise prévia do perfil dos alunos 

ajuda na escolha das mídias, na linguagem, na forma de apresentação do conteúdo, no tipo de 

avaliação e na duração do curso. Outro aspecto levantado pela autora é o subaproveitamento 

das tecnologias utilizadas nos AVAs, que não favorecem o autoaprendizado. 

Ferrugini et al. (2014), ao tratarem das fragilidades e potencialidades da EAD na 

educação superior, identificam lacuna entre ensino, formação e aprendizagem, e a atribuem, 

em grande parte, a falhas no processo didático-pedagógico, à falta de controle e avaliação 

constante da qualidade dos cursos e à ineficiência do material didático, dentre outros 

problemas. Os autores abordam ainda a questão da passividade dos alunos em relação ao 

conhecimento, absorvendo mais informações do que construindo conhecimentos; a falta de 

acervo impresso; a falta de habilidade e conhecimento do método de EAD por professores e 

tutores, considerando que é essencial sua formação e o desenvolvimento de habilidades e 

capacidade didática on-line, de forma que consigam transpor seus conhecimentos práticos 

para o mundo virtual.  

Reforçando este último aspecto, Pires e Arsand (2017) colocam a importância de 

educador e informática estarem alinhados para se obter melhores resultados, já que as novas 

tecnologias impactam nas atividades do docente, de modo a aproveitar melhor os recursos 

tecnológicos a serviço da EaD, estruturando a relação dos tutores com o seu trabalho e com os 

alunos. 
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2.6 A GESTÃO DE PESSOAS E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

A mudança de paradigmas nos modelos de administração influenciou também a gestão 

do desenvolvimento de pessoal, inclusive no Serviço Público.  

Aranha (2015) faz um histórico da evolução da gestão de pessoas no setor público, 

passando do modelo de administração patrimonialista, desde 1930, ao modelo burocrático, 

que surgiu como forma de combate à corrupção e ao nepotismo ocorridos frequentemente no 

modelo anterior. Iniciada na segunda metade do século XX, a busca por modelos mais 

eficientes de gestão, associada a outros fatores da globalização, originou o modelo gerencial.  

Em 1980, a evolução da Gestão de Pessoas foi ainda mais visível, com a criação do 

Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIAPE), instituído pelo Decreto nº 99.328/1990. A 

partir da segunda metade da década de 1990, a gestão de pessoas, já com esta nova 

nomenclatura, assume a responsabilidade sobre o capital humano das organizações. Para o 

autor, a nova gestão pública dá abertura maior à participação e ao monitoramento popular das 

atividades da instituição. Além disso, o crescimento da população brasileira, assim como o 

número maior de servidores públicos, tem gerado inúmeros problemas referentes à eficiência 

e eficácia do serviço prestado, trazendo à tona a necessidade do desenvolvimento profissional. 

O princípio da eficiência foi incluído pela Emenda Constitucional nº19 de 1998, aos 

princípios norteadores da Administração Pública, integrantes da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988).  

Freitas e Jabbour (2010) pontuam, como necessários à modernização da gestão das 

organizações públicas e alcance dos resultados pretendidos, o desenvolvimento de uma gestão 

de recursos humanos flexível e aberta às inovações, capaz de adaptar-se a novos paradigmas; 

valorização do ser humano; ênfase nos resultados; e integração da área de Recursos Humanos 

à estratégia organizacional. 

Em 2005 o Decreto nº 5.378 instituiu o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (Gespública) (BRASIL, 2005). O Modelo de Excelência em Gestão 

Pública se alicerça em fundamentos próprios da gestão de excelência contemporânea, como: 

pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, cultura da inovação, liderança e 

constância de propósitos, orientação por processos e informações, visão de futuro, geração de 

valor, comprometimento com as pessoas, foco no cidadão e na sociedade, desenvolvimento de 

parcerias e gestão participativa.  

O referido Modelo implica na existência de processos de capacitação e 

desenvolvimento dos servidores e na garantia de um ambiente de trabalho humanizado, 
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seguro, saudável e promotor do bem-estar, na satisfação e motivação dos agentes públicos 

(BRASIL, 2014). Porém, em 2017, o Decreto nº 5.378 foi revogado pelo Decreto nº 9.094, 

que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, 

ratificando a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos 

produzidos no país e institui a Carta de Serviços ao Usuário. 

Publicado em 23 de fevereiro de 2006, o Decreto nº 5.707 instituiu a Política e as 

Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, e regulamentou dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990 (BRASIL, 2006). Este documento institui a Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal (PNDP), a ser implementada pelos órgãos públicos, e que apresenta como finalidades:  

a) a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados ao cidadão;  

b) o desenvolvimento permanente do servidor público;  

c) a adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das 

instituições, tendo como referência o plano plurianual;  

d) a divulgação e gerenciamento das ações de capacitação;  

e) a racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. (BRASIL, 2006) 

 

De acordo com o Decreto, a capacitação tem o propósito de contribuir para o 

desenvolvimento de competências institucionais através do desenvolvimento de competências 

individuais. Traz ainda o modelo de gestão por competências, para o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores alinhados aos objetivos organizacionais. 

Dentre suas diretrizes, além de oferecer, incentivar, promover, estimular, dentre outras ações, 

as ações de capacitação, oferece e garante cursos introdutórios ou de formação, respeitadas as 

normas específicas aplicadas a cada carreira ou cargo, aos servidores que ingressarem no setor 

público. E, como instrumentos da PNDP, estão o plano anual de capacitação; o relatório de 

execução do plano anual de capacitação e o sistema de gestão por competências (BRASIL, 

2006).  
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos empregados nesta 

dissertação, com intuito de obter respostas ao problema de pesquisa estudado. Para melhor 

entendimento, o capítulo foi subdividido em: classificação da pesquisa, instrumentos de coleta 

de dados, universo e amostra e fundamentação dos questionários e entrevistas. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa pode ser classificada como exploratória, que tem como objetivo de 

“proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato” (GIL,2008, 

p.27). Dessa forma, permite aproximação com a realidade pesquisada, possibilitando a 

confirmação ou não dos problemas da pesquisa e um maior esclarecimento dos mesmos. 

Pela especificidade do problema, foi realizado um estudo de caso, que, segundo Gray 

(2012), seria uma forma naturalista de entender fenômenos em seus contextos específicos, 

através de instrumentos variados, como: observação, entrevistas e questionários. A abordagem  

Para Yin (2005), o estudo de caso consiste em um estudo empírico, que investiga um 

fenômeno atual dentro de seu contexto, quando as fronteiras entre eles não são claramente 

definidas, em que são utilizadas várias fontes de evidência. Já para Gil (2008), trata-se de um 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de modo a permitir seu conhecimento 

mais amplo e detalhado. 

Em relação aos procedimentos técnicos, utiliza-se da pesquisa bibliográfica, realizada 

a respeito do tema, por meio de livros, artigos científicos e legislação pertinente, acrescenta-se 

também a pesquisa documental, realizada por meio de dados administrativos e documentos 

institucionais coletados. 

Foram utilizados métodos mistos, definidos como a “coleta ou a análise de dados 

quantitativos e qualitativos em um único estudo, na qual os dados são coletados de forma 

concomitante ou sequencial” Creswell et al (2003, p.212 apud GRAY, 2012, p.166).  

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Nesta etapa, foram utilizadas as pesquisas bibliográfica e documental para embasar 

academicamente a pesquisa, utilizando-se, para isso, artigos, livros e dissertações na temática 

abordada, além de leis, decretos e demais documentos referentes à política de gestão de 
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pessoas tanto em nível federal quanto institucional. Posteriormente, foram aplicados 

questionários e entrevistas semiestruturadas aos diferentes segmentos envolvidos neste 

trabalho, de forma alinhada aos objetivos propostos no primeiro capítulo, conforme a figura 4. 

 

  

 

 

 

 

 

  

Figura 4 – Instrumentos de pesquisa 
Fonte: A autora (2018). 

 

Em relação aos gestores de educação corporativa e da educação à distância foram 

realizadas entrevistas com dois gestores integrantes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGESP) e um gestor da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

(PROPGPEC). 

Nas entrevistas com gestores da PROGESP, buscou-se identificar suas iniciativas e 

interesse na adoção de estratégias de EaD para a capacitação de servidores, assim como os 

recursos humanos, financeiros, físicos e tecnológicos disponíveis para isso. 

Nas entrevistas com gestores da PROPGPEC, buscou-se conhecer a política de EaD 

do CPII e identificar se já estão implementadas estratégias na modalidade, com suporte e 

estruturas necessárias, identificando o público-alvo, caso existissem. 

Os questionários direcionados aos diretores e servidores TAE foram impressos e 

entregues a eles pessoalmente, juntamente com um termo de consentimento livre e 

esclarecido. Considerando a importância do pré-teste na identificação de falhas em relação à 

redação, complexidade e necessidade de questões, imprecisão, entre outras (GIL, 1999), 

foram aplicados pré-testes dos questionários aos servidores Técnico-Administrativos em 

Educação e também aos diretores da gestão anterior. 

No questionário direcionado aos servidores, adotou-se uma adaptação do modelo 

UTAUT, proposto por Venkatesh et al. (2003) e abordado na revisão de literatura. As 

perguntas foram adaptadas ao contexto da educação à distância. Os moderadores gênero, 
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idade, experiência e intenção de uso e os constructos expectativa de desempenho; expectativa 

de esforço; influência social; e condições facilitadoras foram preservados. Porém, os 

moderadores foram utilizados com o objetivo de traçar o perfil dos servidores, já que eles não 

afetam diretamente na intenção de uso e uso da tecnologia, conforme demonstrado na figura 3 

deste estudo. 

O questionário foi composto por 26 perguntas, que, além dos moderadores e 

constructos citados anteriormente, buscaram identificar além do perfil do servidor; seu 

conhecimento sobre as ações de capacitação oferecidas pelo CPII; sua participação em cursos 

promovidos pelo Colégio; o interesse a respeito da modalidade à distância; e os temas de 

interesse. As questões referentes aos constructos utilizaram a escala Likert com cinco escores, 

para algumas afirmativas, representando a opinião dos servidores desde a discordância total 

até a concordância total com as referidas afirmativas. As demais questões incluíram perguntas 

abertas e fechadas.  Foi realizado um pré-teste com seis servidores e por meio dele mudou-se 

a introdução do questionário, a quantidade de questões, que inicialmente era composta por 20 

e passou a 26 questões. O referido questionário encontra-se no apêndice A. 

Nos questionários direcionados aos diretores de campi, buscou-se reconhecer a 

importância dada por eles à capacitação, assim como as preferências de desenvolvimento 

sobre os servidores sob sua gestão, inclusive a respeito da modalidade. 

 Foi realizado um pré-teste com três diretores da gestão anterior. Como resultado do 

pré-teste, foram desmembradas algumas perguntas, outras foram incluídas e algumas 

alteradas, pois não ficou claro se a resposta era referente ao interesse do gestor ou do servidor 

sob sua gestão. A versão final encontra-se no Apêndice B. 

Em relação às entrevistas, também foram autorizadas através do termo de 

consentimento livre e esclarecido. Por tratar-se de uma população muito pequena, não foram 

aplicados pré-testes. O roteiro encontra-se no Apêndice C. 

Após os pré-testes e a reformulação dos questionários, iniciou-se a fase de aplicação 

da pesquisa. 

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 De acordo com Gil (2008, p.89), o universo da amostra é “um conjunto bem definido 

de elementos que possuem determinadas características”. Sendo assim, o estudo de caso em 

questão foi realizado junto aos servidores Técnico-Administrativos em Educação (TAE); 

diretores; e gestores das áreas de educação corporativa e EaD do Colégio.  
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Para o alcance dos objetivos propostos, os questionários foram aplicados durante o 

mês de junho, a 18 diretores e 337 servidores Técnico-Administrativos em Educação, 

alocados em seis campi, sendo três localizados próximos à Reitoria e os demais distantes dela. 

As entrevistas com os gestores de educação corporativa e educação à distância ocorreram no 

mesmo período. 

 

3.4 FUNDAMENTAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS   

 

Os questionários direcionados aos diretores e as entrevistas aos gestores (Apêndices B 

e C) foram elaborados a partir da temática abordada e nos autores referenciados no segundo 

capítulo deste estudo, conforme ilustrado no quadro 3. 

 

TEMAS 

 CENTRAIS 

 

PRINCIPAIS 

AUTORES 

 

PERGUNTAS-SEGMENTOS 

GESTORES  

EaD 

 

GESTORES  

EDUCAÇÃO 

CORPORATIVA 

DIRETORES 

CAMPI/ 

CREIR 

Educação 

Corporativa 

 

Meister (1999); Fleury e Oliveira 

(2001); Eboli (2004, 2008, 2010); 

Pinto (2006); Ricardo (2007); 

Carbone et al. (2009); Carvalho 

(2014); Silva et al. (2016). 

5 1, 2, 3, 4, 5 

8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

21, 22 

Educação a 

Distância 

 

Meister (1999); Moran (2005); 

Vargas e Abbad (2006); Abbad 

(2007) Hori (2007); Santos 

(2009); Abbad et al. (2010); Al-

bertin e Brauer (2012); Vieira 

(2013); Ferreira e Sadoyama 

(2015); Alarcon (2015); Aires 

(2016); Arsand (2017). 

1, 2, 3,4,5  5 
15, 16, 17, 

18, 19, 20 

Documentos 

legais e 

institucionais 

Lei 8.112/1990; Lei 8.091/2005; 

Lei 12.772/2012; Decreto 

5.707/2006; Decreto 5.825/2006; 

Portaria 4.671/2014; PDI do CPII. 

5 1,2,5 9, 12, 22 

Quadro 3 – Fundamentação teórica das perguntas 

Fonte: A autora (2018). 

 

As perguntas das entrevistas e questionários foram alinhadas ao primeiro e segundo 

objetivos específicos. As diretamente relacionadas ao primeiro objetivo específico estão 

listadas no quadro 4. 
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 Segmentos pesquisados Objetivo: Identificar a infraestrutura para a implantação da 

EaD na educação corporativa do CPII. 

Gestores de EaD 4 

Gestores de educação corporativa 4,5  

Diretores de campi 19,20,21 

Quadro 4 – Relação entre as perguntas e o primeiro objetivo específico 

Fonte: A autora (2018). 

 

As perguntas diretamente relacionadas ao segundo objetivo específico estão listadas 

no quadro 5. 

 

Segmentos pesquisados Objetivo: Identificar o interesse dos gestores/diretores da 

educação corporativa e de campi/CREIR em cursos de 

capacitação na modalidade EaD. 

Gestores de EaD 1,3,5 

Gestores de educação corporativa 1,2,3,5 

Diretores de campi 11,12,13,14,15,16,17,18,22 

Quadro 5 – Relação entre as perguntas e o segundo objetivo específico  

Fonte: A autora (2018). 

 

  O questionário direcionado aos servidores Técnico-Administrativos em Educação 

(Apêndice A) foi uma adaptação do modelo UTAUT, proposto por Venkatesh et al. (2003), 

abordado na revisão de literatura, alinhado ao terceiro objetivo específico da pesquisa: 

“identificar a aceitação dos servidores técnico-administrativos em Educação em capacitações 

na modalidade EaD para seu desenvolvimento profissional”. 

Dessa forma, as perguntas estão relacionadas ao perfil do servidor; ao conhecimento e 

participação do servidor sobre as capacitações oferecidas pelo CPII; aos moderadores gênero, 

idade, experiência e voluntariedade de uso; e aos constructos expectativa de desempenho, 

expectativa de esforço, influência social e condições facilitadoras, conforme o quadro 6.  
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Questionário para novos servidores adaptado do modelo UTAUT 

Perguntas 3, 4, 5, 6, 7 Perfil do servidor 

Perguntas 8, 9 Conhecimento e participação sobre as ações do CPII 

Perguntas 1, 2, 10, 11, 12, 13 Moderadores gênero, idade, experiência e intenção de uso 

Perguntas 14, 15, 16, 17 Constructo expectativa de desempenho 

Perguntas 18, 19, 20 Constructo expectativa de esforço 

Perguntas 21, 22, 23 Constructo influência social 

Perguntas 24, 25, 26 Constructo condições facilitadoras 

Quadro 6 – Relação entre as perguntas do questionário e referencial teórico 

Fonte: A autora (2018). 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO  

  

Este estudo tem como objeto de pesquisa a educação corporativa do Colégio Pedro II. 

Em um primeiro momento, há uma contextualização da instituição investigada e, em seguida, 

a descrição da educação corporativa da instituição. Posteriormente, são apresentados e 

analisados os dados da pesquisa efetuada junto aos diversos servidores. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO CPII 

  

Fundado em 2 de dezembro de 1837, o Colégio Pedro II, situado no Estado do Rio de 

Janeiro, é uma das mais tradicionais instituições públicas de ensino básico do Brasil. Ao 

longo de sua história, foi responsável pela formação de alunos que se destacaram por suas 

carreiras profissionais e influência na sociedade. Seu quadro de egressos possui presidentes da 

República, músicos, compositores, poetas, médicos, juristas, professores, historiadores, 

jornalistas, dentre outros. Em seus quase 180 anos, o Colégio passou por períodos de 

expansão e modernização sem deixar de lado as características que o tornaram referência no 

cenário educacional brasileiro (CPII, 2018). 

Em 2006, o Colégio Pedro II acatou mais uma proposta lançada pelo MEC e 

implantou o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio. Atualmente, 

o Colégio oferece, em alguns campi, duas modalidades de ensino: Ensino Médio Integrado e 

Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 

 De acordo com seu Estatuto, o Colégio Pedro II é uma instituição de educação básica, 

profissional e superior, pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializada na oferta 

de educação básica e licenciaturas, com base na conjugação de conhecimento com sua prática 

pedagógica.  

A instituição apresenta como missão, visão e valores, respectivamente:  

a) promover a educação de excelência, pública, gratuita e laica, por meio da 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, formando pessoas capazes 

de intervir de forma responsável na sociedade. 

b) ser uma instituição pública de excelência em educação integral e inclusiva, 

consoante com o mundo contemporâneo e as novas técnicas e tecnologias, 

comprometida com a formação de cidadãos, visando a uma sociedade ética e 

sustentável. 

c) ética, excelência, competência, compromisso social e inovação. (CPII, 2018). 
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4.2 O PDI DO CPII 

 

De acordo com a Lei 11.892/2008, o Diretor-Geral de instituição, transformada ou 

integrada em Instituto Federal, foi nomeado para o cargo de Reitor na nova situação 

institucional, exercendo esse cargo até o final de seu mandato em curso e em caráter pro 

tempore, tendo a incumbência de promover, no prazo máximo de 180 dias, a elaboração e 

encaminhamento ao Ministério da Educação da proposta de estatuto e de Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto Federal, assegurada a participação da 

comunidade acadêmica na construção dos referidos instrumentos (BRASIL, 2008). 

O PDI é um importante elemento no processo de desenvolvimento das instituições 

federais de ensino, no sentido de se rever as suas atividades de gestão, na tentativa de 

gerenciar com mais qualidade, definir seus objetivos, estabelecer prioridades e usar melhor os 

recursos, em prol do desempenho desejado (MEYER JR.; PASCUCCI; MANGOLIN, 2012). 

O Plano de Desenvolvimento Institucional é o documento construído pela 

Comunidade Escolar, com o objetivo de definir objetivos e estratégias e orientar as ações da 

Instituição. É o identificador da Instituição, no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à 

missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura 

organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver 

(CPII, 2016). 

Aranha (2015) fez um estudo sobre PDI de instituições federais, incluindo o CPII. 

Neste estudo, o autor constatou que a primeira parte do documento define a missão, a visão e 

os valores do colégio e apresenta a estrutura organizacional e as políticas de gestão, 

dividindo-as em políticas para o ensino, pesquisa e extensão e políticas de responsabilidade 

institucional. Apresenta, ainda, um diagnóstico da instituição, através de números e descrições 

para auxiliar o reconhecimento de suas potencialidades e dificuldades. Após essas 

informações, inicia o planejamento estratégico, baseado no ciclo PDCA e na análise SWOT, 

apontando pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, conforme sintetizados pelo autor, 

no quadro 7. 
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Pontos fortes  

1 – Qualidade nas suas ações, reconhecida pela sociedade  

2 – Relações intersubjetivas harmoniosas  

3 – Qualificação do quadro de servidores  

Oportunidades 

1 – Ser referência em qualidade  

2 – Fomentar a qualidade de vida no trabalho, com vistas à eficácia no serviço  

3 – Expandir sua atuação em extensão, pesquisa e pós-graduação  

Pontos fracos 

1 – Quadro insuficiente de servidores para atender às demandas institucionais, sendo que os 

novos concursos reduzirão essa defasagem  

2 – Situação deficitária da infraestrutura física  

3 – Baixa efetividade logística no suprimento de bens e serviços  

Ameaças 

1 – Dificuldade de redimensionar e renovar os servidores técnico-administrativos, que foi 

reduzido com a definição do quadro de referência dos servidores  

2 – Exigências dos órgãos de fiscalização quanto à aprovação de projetos de manutenção  

3 – Limitações orçamentárias e rigor nas normas pertinentes à licitação  

Quadro 7 – Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças do Colégio Pedro II 

 Fonte: Aranha (2015). 

 

O autor traz ainda as três dimensões pelas quais os objetivos estratégicos foram 

definidos: Gestão e Desenvolvimento; Acadêmica e Pedagógica e Socioambiental. A partir de 

tais dimensões, foram descritas 66 estratégias, agrupadas nas referidas dimensões.  

Em relação à dimensão Gestão e Desenvolvimento, objeto deste estudo, de acordo 

com o PDI para 2015-2018, dentre os seus objetivos estratégicos, destacam-se:   

a) promover o acesso à internet em todos os espaços da Instituição; 

b) implementar novas tecnologias e processos, visando a melhoria dos serviços 

prestados; 

c) promover a qualificação, capacitação e desenvolvimento de pessoas; 

d) implementar ações inovadoras para o aprimoramento individual dos servidores; 

e) analisar a viabilidade da expansão de cursos já promovidos pela Instituição e da 

criação de novos cursos nos diversos níveis e modalidades; 

f) ampliar e sistematizar ações e programas de extensão e cultura, aprofundando a 

relação com a comunidade;  

g) estimular iniciativas de ensino à distância. 
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4.3 A EDUCAÇÃO CORPORATIVA DO CPII 

 

A Política de Desenvolvimento e Educação Corporativa dos servidores docentes e 

técnico-administrativos do Colégio Pedro II, instituída pela Portaria nº 635/2018, tem como 

referendo legal: 

I- Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;  

II- Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005;  

III- Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012, e suas alterações; 

IV-  Decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 2006;  

V- Decreto 5.825, de 29 de junho de 2006;  

VI- Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Colégio Pedro II.  

VII- Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI) do Colégio Pedro II. 

 

De acordo com a Portaria, a condução e implementação da referida política é de res-

ponsabilidade da PROGESP, por meio da Seção de Desenvolvimento e Educação Corporativa 

(SEDEC). 

Estruturada a partir do compromisso da Instituição com o fortalecimento da educação 

pública e da produção e democratização do conhecimento com vistas à transformação da 

sociedade, essa política tem como diretrizes e objetivos:  

 

Diretrizes: 

I- Assegurar ao Colégio Pedro II as condições para o cumprimento de seu papel 

social;  

II- Disseminar práticas de desenvolvimento dos servidores e aprendizagem 

organizacional, objetivando alinhar competências humanas e organizacionais que 

permitam o cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos pelo PDI do 

Colégio Pedro II; 

III- Contribuir para a formação continuada do servidor, considerando suas 

expectativas de aperfeiçoamento e visando a um desempenho profissional cada 

vez mais qualificado; 

IV- Garantir a participação da Reitoria, Pró-Reitorias, Campi e o Centro de Referência 

em Educação Infantil no processo de planejamento, definição de temas e 

metodologias a serem contempladas no Plano Anual de Capacitação e 

Desenvolvimento;  
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V- Assegurar a ampla divulgação das oportunidades de capacitação e 

desenvolvimento, e o acesso equânime de todos os servidores efetivos ativos às 

atividades formativas;  

VI- Incentivar a formação de agentes de desenvolvimento que atuem como 

multiplicadores do conhecimento dentro da Instituição;  

VII- Proceder, permanentemente, à avaliação das ações de capacitação e 

desenvolvimento. 

  

Objetivos: 

I- Elevar o nível de qualificação dos profissionais, visando ao aprimoramento da 

qualidade dos serviços prestados nos campos de ensino, pesquisa, extensão e 

gestão no Colégio Pedro II; 

II-  Divulgar e gerenciar as ações de capacitação e desenvolvimento na Instituição;  

III- Efetivar e racionalizar os investimentos com capacitação e desenvolvimento no 

âmbito do Colégio Pedro II;  

IV- Contribuir para a realização profissional do servidor e para a valorização de seu 

papel como profissional da educação;  

V- Ampliar as ações de capacitação;  

VI- Contribuir para o fortalecimento do sentimento de pertencimento dos servidores 

na Instituição;  

VII- Definir condições para operacionalização do programa de capacitação;  

VIII- Incentivar e apoiar o servidor em suas iniciativas de capacitação voltadas para o 

desenvolvimento das competências institucionais e individuais;  

IX- Oportunizar acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou 

externamente ao seu local de trabalho;  

X- Promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício 

de atividades de direção e assessoramento;  

XI- Definir os instrumentos de levantamento das necessidades de capacitação e 

qualificação. 

 

São instrumentos da referida política: 

I - Programa de Capacitação e Desenvolvimento (PCD); 

II - Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento (PACD); 

III - Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento. 
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O PCD é destinado a fortalecer a formação dos servidores ativos do CPII e tem como 

finalidade direcionar as ações de capacitação e desenvolvimento dos servidores efetivos ativos 

ou servidores efetivos que nele tenham exercício e sistematizar instrumentos e procedimentos 

de gestão, a fim de alcançar os objetivos organizacionais. 

O PACD deverá, atendendo à disponibilidade orçamentária programada para o 

exercício, contemplar as necessidades de capacitação e desenvolvimento identificadas em 

conjunto com a Reitoria, Pró-Reitorias, campi e Centro de Referência em Educação Infantil. 

Será constituído de: ambientação e iniciação ao Serviço Público; desenvolvimento e 

capacitação profissional; desenvolvimento de gestão; programa de fomento à Educação 

Formal; programa de incentivo à capacitação em Língua Estrangeira. 

O Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento deverá 

conter as informações sobre as ações de capacitação e desenvolvimento realizadas no 

respectivo ano e a análise dos resultados alcançados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são relatados e discutidos os resultados da pesquisa, realizada por meio 

de questionários aplicados a servidores Técnico-Administrativos em Educação e a diretores de 

seis campi do Colégio Pedro II. 

 

5.1 QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS SERVIDORES 

 

A coleta de dados foi realizada com a aplicação de questionário aos servidores e aos 

diretores de seis campi, sendo três campi próximos à Reitoria e três campi distantes. Nos 

campi próximos, estão alocados um total de 194 servidores técnico-administrativos em 

educação e 9 diretores e nos campi distantes da Reitoria, estão alocados 143 servidores 

técnico-administrativos em educação e 9 diretores, o que resulta em um total de 337 

servidores técnico-administrativos em educação e 18 diretores nos seis campi. Deste 

quantitativo, obteve-se respostas de 42% dos servidores dos campi próximos e de 41% dos 

servidores dos campi distantes; e de 60% dos diretores do total. 

O questionário direcionado aos servidores, com a maioria das perguntas fechadas, 

demandava pouco tempo, sendo uma vantagem explicitada por Gray (2012). O número total 

de respondentes foi equilibrado, conforme demonstrado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Total de respondentes por campi 

 

 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Em relação ao quesito idade, a média de idade dos servidores nos campi próximos é 

de 42 anos. Os servidores dos campi distantes são, em média, três anos e meio mais novos que 

os servidores dos campi próximos. Ainda no que diz respeito à idade, há maior 

homogeneidade entre as idades dos servidores nos campi distantes, ao inverso, os campi 

próximos apresentam maior variabilidade de idades entre os servidores.  

Pode-se relacionar a idade mais baixa com a ampliação do Colégio, cujos campi 

distantes foram criados posteriormente aos campi próximos e, consequentemente, esses 

servidores foram lotados através de concursos posteriores. Dessa forma, há maior quantidade 

de servidores mais velhos nos campi próximos, como se poderá observar nos gráficos 2 e 3. 

 
Gráfico 2 – Ano de nascimento dos servidores dos campi próximos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fonte: A autora (2018). 

 

Gráfico 3 – Ano de nascimento dos servidores dos campi distantes 

 

     

 

Fonte: A autora (2018). 
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Em relação ao quesito sexo, a maior parte dos respondentes é do sexo feminino. Nos 

campi distantes, o número de respondentes do sexo feminino é o dobro do número de 

respondentes masculinos. 

Nos campi próximos, embora com mais respondentes do sexo feminino, a diferença 

para o sexo masculino é um pouco menor, como se pode verificar no quadro 8. 

   

Sexo 

 

Feminino Masculino 

Campi próximos 
53,32% 42,68% 

Campi distantes 
66,10% 33,90% 

Quadro 8 – Sexo dos servidores 

Fonte: A autora (2018). 

 

Relaciona-se esta diferença de sexo também à questão da expansão do Colégio. Para 

lotar campi criados posteriormente, como os distantes, foram criados mais concursos 

públicos, em um contexto de maior inserção da mulher no mercado de trabalho. 

Em relação ao ano de ingresso na instituição, mais da metade dos servidores 

respondentes de ambos os conjuntos de campi ingressou após o ano de 2014. Entre os 

servidores dos campi próximos (gráfico 4), a média de tempo de serviço no Colégio Pedro II é 

de aproximadamente 11 anos, enquanto que a média de tempo dos servidores dos campi 

distantes (gráfico 5) é de aproximadamente oito anos, cerca de três anos a menos. 

Considerando que os concursos para os cargos técnico-administrativos em educação 

ocorreram nos anos de 2004, 2007, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2017, justifica-se o fato de ter 

um aumento significativo de servidores nos últimos 14 anos.  

Em relação aos campi distantes, a existência de servidores com mais de 14 anos de 

tempo de serviço deve-se provavelmente ao fato de servidores removidos de sua lotação de 

origem para campi inaugurados posteriormente. Os gráficos 4 e 5, relacionados ao ano de 

ingresso dos servidores estão a seguir. 
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Gráfico 4 – Ano de ingresso no CPII – campi próximos 

 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

Gráfico 5 – Ano de ingresso no CPII – campi distantes 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

No que diz respeito ao nível de escolaridade, as distribuições dos respondentes se 

apresentam de forma parecida entre os dois conjuntos de campi. Nos campi próximos, quase 

metade dos servidores tem o nível de especialização. Já nos campi distantes, o número de 

servidores com especialização passa da metade. Há poucos servidores com formação a nível 

de mestrado e doutorado, nos dois conjuntos de campi, conforme quadro 9. 
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Distância 

Escolaridade 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior Especialização Mestrado Doutorado 

Campi próximos 1,22% 14,63% 24,39% 46,34% 8,64% 4,88% 

Campi distantes 0% 8,47% 27,12% 57,63% 5,08% 1,69% 

Quadro 9 – Nível de escolaridade dos servidores 

Fonte: A autora (2018). 

 

Apesar da maioria dos servidores ocuparem cargos de nível médio – como pode ser 

constatado no quadro 10, a seguir – poucos tem somente esta formação. A maior parte dos 

servidores se concentra no nível de especialização. Isso pode estar relacionado ao fato de que 

o incentivo à qualificação dos servidores, que leva em consideração o nível de estudo formal 

em relação ao cargo, permite ao servidor com formação acima da obrigatória apresentar esta 

titulação para fins de aumento percentual em seu salário-base, conforme o Plano de Carreira 

dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), disponível no Anexo A. 

Assim como há um incentivo à qualificação do servidor, há também um incentivo à 

sua capacitação, expresso igualmente no PPCTAE, chamado de “progressão por capacitação 

profissional”, abordado na revisão de literatura e no Anexo B. 

No que diz respeito aos níveis de classificação no cargo e capacitação, os servidores 

de nível D (ensino médio) são a maioria. Este nível concentra cerca de 52% dos respondentes 

nos campi próximos, dos quais 43,59% já atingiram o último nível de capacitação (IV) do 

PCCTAE; e 44% de respondentes nos campi distantes, dos quais 36,84% atingiram o último 

nível. Considerando que mais da metade dos servidores ingressou após 2014, e a progressão 

por capacitação para o nível seguinte deve respeitar o interstício de 18 meses, conforme 

estipulado no PPCTAE, ainda há servidores que não têm tempo suficiente para estarem no 

nível IV. A análise de tais níveis pode ser verificada no quadro 10. 
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Quadro 10 – Nível de classificação no cargo e nível de capacitação 

Fonte: A autora (2018). 
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O meio mais frequente pelo qual os servidores tomam conhecimento dos cursos de 

capacitação do colégio é o site oficial da instituição. Em comparação aos servidores dos 

campi próximos, os servidores respondentes dos campi distantes aparentemente dependem 

mais de que essas informações cheguem por meio da chefia ou de colegas de trabalho. Há 

pouco ou nenhum conhecimento por redes sociais, meio que é muito explorado na sociedade 

atual e ainda há servidores que relataram não ter conhecimento. Os resultados da análise 

podem ser verificados no quadro 11. 

 

Quadro 11 – Conhecimento sobre as ações de capacitação 

Fonte: A autora (2018). 

 

Torna-se relevante saber os meios pelos quais os servidores tomam conhecimento das 

capacitações oferecidas, pois obrigatoriedade da ampla divulgação está expressa tanto na 

PNDP quanto na Portaria Nº 635/2018. Além do aspecto legal, o baixo quantitativo por parte 

da chefia demonstra a pouca influência desta na divulgação e estímulo às ações de 

capacitação e sinaliza a importância de sensibilizar os gestores para a questão. 

Em relação aos cursos de capacitação promovidos pelo colégio, cerca de 65% dos 

servidores dos campi próximos já os realizaram. Em relação aos campi distantes, o número de 

servidores foi de pouco mais da metade. Considerando-se a maior oferta nas salas de 

desenvolvimento da PROGESP, já era esperado que os campi próximos apresentassem 

resultado maior, conforme quadro 12. 

 

 
 

Quadro 12 – Cursos de capacitação promovidos pelo CPII 

Fonte: A autora (2018). 

 

  Distância 

COMO VOCÊ TOMA CONHECIMENTO DAS CAPACITAÇÕES QUE O CPII 

OFERECE AOS SERVIDORES? 

Site E-mail Mural 
Colegas de 

trabalho 
Chefia 

Não têm 

conhecimento 

Redes 

sociais 

Campi 

próximos 
47,19% 23,60% 1,12% 17,98% 5,62% 4,49% 0% 

Campi 

distantes 
28,57% 23,21% 9,52% 24,40% 11,90% 0,60% 1,79% 

Já realizou algum curso de capacitação promovido pelo CPII? 

Distância Sim Não 

Campi próximos 65% 34% 

Campi distantes 56% 43% 
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Na comparação entre os cursos promovidos pelo CPII e os cursos a distância fora 

do CPII, observou-se que mais de três quintos dos servidores já realizaram algum curso a 

distância fora do colégio, nos dois campi.  

Dentre os que nunca fizeram cursos no colégio, a experiência com cursos a distância é 

de pouco mais de um quinto, nos dois campi. Os resultados estão dispostos no quadro 13. 

 

 

Distância 

Já realizou algum curso à 

distância fora do CPII? 

Sim Não 

Campi 

próximos 

Já realizou algum curso de 

capacitação promovido pelo CPII? 

Sim 66,67% 33,33% 

Não 64,29% 35,71% 

Campi 

distantes 

Já realizou algum curso de 

capacitação promovido pelo CPII? 

Sim 72,73% 27,27% 

Não 68% 32% 

Quadro 13 – Cursos promovidos pelo CPII X cursos à distância fora do CPII 

Fonte: A autora (2018). 

 

Nesse quesito, observa-se que há servidores que nunca realizaram cursos pelo colégio, 

mas já tiveram experiências com a educação a distância. Nesta questão podem ser abordados 

aspectos como cursos de interesse e perfil do aluno, dados relevantes na oferta de cursos. 

 A pergunta 11 do questionário, sendo aberta, referiu-se à experiência do servidor em 

cursos a distância realizados fora do CPII. A figura 5 mostra os cursos externos realizados 

pelos servidores. 

 

Figura 5 – Cursos externos realizados pelos servidores 

Fonte: A autora (2018). 
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Ainda referente à questão 11, o gráfico 6 mostra o resultado referente à carga horária 

dos cursos realizados externamente. 

 

Gráfico 6 – Carga horária dos cursos externos 

 
Fonte: A autora (2018). 

  

 Identificou-se que extensa maioria dos cursos à distância realizados fora do CPII 

tiveram carga horária superior a 20h, o que, de acordo com o PCCTAE, é a carga horária 

mínima para a progressão por capacitação. Além de cursos de curta duração, também foram 

realizados cursos de longa duração à distância, como graduação e especialização, servindo 

também ao adicional por qualificação, conforme Anexos A e B desta pesquisa. 

Algumas cargas horárias de cursos não demonstram qualquer participação dos 

servidores de campi próximos, o que causa estranheza. Possivelmente estes dados estão 

enviesados devido à quantidade de cursos com carga horária não informada. 

Como última informação da questão 11, buscou-se conhecer as instituições em que 

foram realizados cursos externos, cujos resultados constam no gráfico 7. 
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Gráfico 7 – Instituições onde foram realizados os cursos externos 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Nota-se que as duas instituições mais citadas foram a Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP) e o Instituto Legislativo Brasileiro, ambos sendo escolas do 

Governo, o que ressalta a importância dada pelo servidor a conhecimentos voltados para a 

administração pública. A esse respeito, Viana (2015) destaca a importância da formação 

continuada do servidor público frente a mudanças macrossociais e demandas diversificadas 

surgidas no ambiente de trabalho, como foi o caso da equiparação do colégio às IFES, o que 

exigiu deles novos conhecimentos. 

  Em relação ao interesse na oferta de cursos na modalidade à distância, verificou-

se que mais de três quintos dos servidores lotados em campi próximos e mais de quatro 

quintos dos servidores de campi distantes manifestaram interesse, o que demonstra que este 

aspecto é geral, tanto de campi próximos quanto distantes, embora o segundo tenha 

apresentado um quantitativo um pouco maior, reforçando a questão da distância como fator 

favorável a adoção da EaD, conforme evidencia o quadro 14. 

 

 
 

 
 

 

 

Quadro 14 – Interesse de servidores por cursos à distância oferecidos pelo CPII 

Fonte: A autora (2018). 

 

A pergunta 13, também aberta, buscou levantar os temas de interesse e necessidades 

dos servidores em relação a cursos que eles gostariam que fossem oferecidos na modalidade à 

distância. Tal levantamento faz parte da política de desenvolvimento institucional e embasa o 

Plano Anual de Capacitação. Além de temas de cursos, foram solicitados cursos a nível de 

graduação e especialização lato e stricto sensu. Os temas podem ser visualizados na nuvem de 

palavras conforme figura 6. 

 

Distância 

Teria interesse em realizar algum 

curso a distância oferecido pelo CPII? 

Sim Não 

Campi próximos 71,60% 28,40% 

Campi distantes 83,05% 16,95% 
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Figura 6 – Cursos de interesse dos servidores na modalidade a distância 

Fonte: A autora (2018). 

 

Os temas de interesse levantados pelos servidores atendem às necessidades 

organizacionais, já que contemplam diversas áreas e setores da instituição, sejam elas de 

caráter administrativo ou pedagógico. Isso demonstra comprometimento do servidor com o 

seu desenvolvimento profissional e consequentemente com a eficácia de seu trabalho. 

As afirmativas 14 a 26, referentes aos constructos expectativa de desempenho, 

expectativa de esforço, influência social e condições facilitadoras, buscaram identificar o 

grau de concordância ou discordância do servidor, utilizando-se, para isso, a escala Likert. 

Nesse sentido, no quadro 15, as opções foram transformadas em números de 1 a 5, indo da 

discordância total à concordância total. 

O quadro 15 demonstra a condição favorável dos servidores em relação à modalidade 

EaD. Em relação a todos os constructos prevaleceu a concordância com as afirmativas 

apresentadas.  

 

 

 

 

 

 



71 

 

Constructos Afirmativas 
Campi próximos Campi distantes 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E

x
p

ec
ta

ti
v
a

 d
e 

 

d
es

em
p

en
h

o
 

Acredito que cursos de capacitação e 

desenvolvimento realizados à distância 

podem contribuir para o meu desempenho 

profissional. 

0 2 4 24 52 0 0 1 16 42 

Acredito que cursos de capacitação e 

desenvolvimento à distância podem 

contribuir para minha progressão funcional 

na carreira. 

1 2 2 15 61 1 1 3 7 46 

Considero relevante a capacitação na 

modalidade à distância. 
2 3 2 28 47 1 1 3 15 39 

Acredito que conteúdos disponibilizados à 

distância podem ser úteis para meu 

trabalho. 

2 1 1 24 52 0 1 1 13 44 

E
x
p

ec
ta

ti
v
a

 d
e 

 

es
fo

rç
o
 

Considero fácil o uso do computador/ 

internet/intranet. 
0 2 1 17 62 0 5 0 11 43 

Conteúdos disponibilizados por meios 

digitais são fáceis de serem acessados e 

compreendidos. 

2 2 0 34 43 0 4 5 24 26 

Acredito que a realização de um curso à 

distância é tarefa fácil. 
6 9 11 36 19 6 10 6 21 16 

In
fl

u
ên

ci
a
 s

o
ci

a
l 

Acredito que as pessoas do meu convívio 

pessoal ou profissional consideram válidas 

iniciativas de autodesenvolvimento 

utilizando a modalidade à distância. 

2 3 19 36 21 1 4 8 22 23 

Pessoas que influenciam meu 

comportamento pessoal e/ou profissional já 

realizaram cursos na modalidade à 

distância. 

7 4 23 24 24 0 2 20 17 18 

Meu chefe imediato, diretor ou colegas de 

trabalho me incentivam a realizar 

capacitações, incluindo a modalidade à 

distância. 

8 5 18 22 29 6 2 19 16 15 

C
o

n
d

iç
õ
es

  

fa
ci

li
ta

d
o
ra

s 

Eu tenho os conhecimentos mínimos 

necessários para realizar cursos à distância. 
1 1 2 16 62 1 2 0 11 43 

Eu tenho recursos (internet/computador) 

necessários para realizar cursos à distância. 
1 0 4 7 70 1 2 1 7 47 

Tem alguém no meu trabalho ou em casa 

que possa me ajudar em caso de dificuldade 

na realização de cursos à distância. 

8 7 12 15 40 2 3 9 11 33 

Quadro 15 – Graus de concordância/discordância do servidor em relação aos Construtos 

Fonte: A autora (2018). 

 

 Em relação à expectativa de desempenho, que reflete o grau em que o servidor 

acredita que um curso EAD pode melhorar seu desempenho, a maioria dos servidores, tanto 

os lotados em campi próximos quanto os lotados nos campi distantes concordam com a 

relevância e utilidade da modalidade à distância e sua contribuição para o desempenho 



72 

 

profissional e para a progressão funcional na carreira. Houve poucos servidores discordantes 

ou neutros em relação às questões apresentadas. 

Considerando que o desempenho profissional expressa uma combinação de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, conforme afirma Carbone (2009), pode-se considerar 

que são desenvolvidas competências através da modalidade EaD, segundo percepção dos 

servidores. 

Em relação à expectativa de esforço, entendida como a percepção do nível de 

facilidade na utilização, foi verificado que a maioria dos servidores concorda parcial ou 

totalmente em que o uso do computador ou acesso aos conteúdos são tarefas fáceis, um pré-

requisito relevante para a participação em cursos na modalidade, corroborando a percepção de 

Moran (2005), de que a educação por mídias conectadas é cada vez mais presente.  

Porém, a maior variação nesse quesito relaciona-se à afirmativa de que um curso à 

distância é tarefa fácil. Ou seja, embora se trate de uma tarefa fácil, a facilidade das 

ferramentas não garante a facilidade do curso, na percepção dos servidores. Nesse sentido, a 

falta de conhecimento da modalidade, por parte dos alunos, é um aspecto apontado por 

Ferrugini et al. (2014) e um dos motivos de evasão, devido à presunção de que cursos nesta 

modalidade não exigem muito esforço. 

Em relação à influência social, entendida como a percepção do indivíduo sobre 

opinião ou estímulos vindos de pessoas de seu convívio, a maioria dos servidores concorda 

em que pessoas de seu convívio pessoal ou profissional já realizaram ou consideram válidas 

iniciativas de educação à distância. Porém, este foi o constructo com maior quantidade de 

respostas neutras, principalmente em relação às influências do ambiente de trabalho.  

Destaca-se, portanto, a importância da cultura organizacional. Segundo Davenport e 

Prusak (1998), na etapa de transferência do conhecimento, é importante a influência da 

cultura organizacional, além do apoio de ferramentas de tecnologia de informação e da 

definição do tipo de conhecimento que se quer transferir. Dentro deste contexto, torna-se 

relevante o estímulo de uma cultura que valorize o autodesenvolvimento e a aprendizagem 

contínua, esta última entendida como o destino da educação corporativa, envolvendo toda a 

cadeia de produção com o destino da organização e com suas estratégias de negócio 

(RICARDO, 2007). 

 Em relação às condições facilitadoras, a concordância total com as afirmativas foi 

predominante. 
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5.2 QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS DIRETORES 

 

Considerando que cada campus tem três diretores, foi entregue um total de 18 

questionários aos seis campi pesquisados. Destes, 11 foram respondidos, sendo sete dos 

campi próximos e quatro dos campi distantes, atingindo cerca de 60% do total de 

respondentes. 

As perguntas 1 a 7 buscaram identificar o perfil dos diretores, no que diz respeito à 

sua idade, sexo, formação, cargo, ano de ingresso e tempo como gestor e lotação. Preservando 

a identidade e questões de ética e confidencialidade, os diretores foram identificados como D1 

a D7, lotados nos campi próximos e D8 a D11, nos campi distantes. As informações 

referentes ao perfil estão apresentadas no quadro 16. 

 

Quadro 16 – Perfil dos respondentes 

Fonte: A autora (2018). 

  

As idades dos diretores de campi próximos variam de 43 a 61 anos. Há quatro 

diretores do sexo feminino e três do sexo masculino. Exceto por um servidor com formação 

em nível de doutorado, todos os demais têm mestrado. O tempo de serviço no colégio é de 

Diretor Idade Sexo Formação Cargo Ingresso 

no CPII 

Tempo de gestão 

D1 62 Fem. Doutorado Docente 1984 Até 1 ano 

D2 58 Fem. Mestrado Docente 2007 Mais de 4 anos 

D3 53 Masc. Mestrado Docente 1995 Até 1 ano 

D4 49 Fem. Mestrado Docente 1996 Mais de 4 anos 

D5 48 Masc. Mestrado Docente 1993 Mais de 4 anos 

D6 48 Fem. Mestrado Docente 2000 Mais de 4 anos 

D7 43 Masc. Mestrado Técnico-

administrativo 

2008 Até 1 ano 

D8 34 Masc. Doutorado Docente 2008 Até 1 ano 

D9 31 Masc. Educação 

Superior 

Técnico-

administrativo 

2014 Até 1 ano 

D10 45 Masc. Mestrado Docente 2005 Mais de 4 anos 

D11 64 Fem. Ensino médio Técnico-

administrativo 

1985 Até 1 ano 
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pelo menos dez anos, e o tempo como gestor é de até um ano para três, dentre os sete 

diretores. A grande maioria ocupa cargo de docente, exceto por um servidor, que é Técnico-

Administrativo em Educação. 

Em relação aos diretores de campi distantes, as idades variam entre 34 e 64 anos. 

Dentre os quatro diretores respondentes, somente uma é mulher. A formação está bem 

variada, com um servidor de cada nível, indo do ensino médio ao doutorado. O cargo está 

equilibrado, com dois diretores docentes e dois Técnico-Administrativos em Educação. O 

tempo de serviço no Colégio varia entre quatro e 33 anos, e o tempo como gestor é inferior a 

um ano, exceto para um diretor. 

Essas variações do perfil podem estar relacionadas aos aspectos abordados no perfil 

dos servidores. 

Após a identificação do perfil, foram inseridas perguntas relacionadas aos temas que 

embasaram a pesquisa, como educação corporativa e educação à distância. As normas legais e 

institucionais permearam algumas questões, que estão explicitadas a seguir. 

A questão 8 foi respondida por 10 dos 11 diretores. Os resultados foram agrupados em 

dois eixos: formação continuada e desempenho, conforme gráfico 8. 

  

Gráfico 8 – Necessidade de capacitação dos servidores 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

A questão do desempenho remete ao desenvolvimento de competências. Foram 

unânimes em relação ao desenvolvimento de competências organizacionais, traduzidas como 

“melhora no serviço prestado”; “melhor desempenho das funções”; “bom exercício”. Esta 

visão vai ao encontro da corrente que define competência como um conjunto de 

características que permitem um desempenho superior em certo trabalho ou situação, 

conforme apontado por Bachtold (2013). 

0 1 2 3 4 5 6 7

desempenho

formação continuada

Questão 8 
Na sua opinião, por que é necessário capacitar os servidores do 

colégio? 
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A questão da formação continuada foi levantada por 6 diretores, traduzida em 

“atualização”; “ampliação de conhecimentos”; “importância de formação contínua”. As 

questões legais também foram citadas pela importância de “atualização da legislação” e de 

“novas demandas da rede federal”, relacionando-se, dessa foram, também à formação 

continuada.  

A importância desta questão é alvo da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, instituída pelo 

Decreto nº 5.707/2006 (BRASIL, 2006), que apresenta, como uma de suas finalidades, o 

desenvolvimento permanente do servidor público. 

A formação continuada é a essência tanto da educação corporativa quanto da educação 

à distância e aspecto importante no desenvolvimento do servidor público, conforme destacado 

por Viana (2015). 

A questão 9, interessada em saber os três aspectos mais relevantes da capacitação na 

opinião dos diretores obteve os resultados demonstrados no gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Aspectos mais relevantes da capacitação 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

Nesta questão, buscou-se identificar, por meio da percepção dos diretores, a 

predominância por desenvolver competências individuais ou organizacionais em relação à 

capacitação. Dentre as 33 marcações, oito situaram-se na letra “b” e sete nas letras “a” e “g”, 

sendo as três opções as mais marcadas. Dessa forma, nota-se predominância dos interesses 

individuais. A este respeito, Carvalho (2014) destaca a articulação das competências 

individuais e organizacionais como papel da educação corporativa, alinhando-se estas com as 

estratégias organizacionais. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

a) Possibilitar a progressão funcional do servidor

b)    Permitir ao servidor ampliar seus conhecimentos

c) Garantir as competências técnicas necessárias ao serviço

d) Melhorar a eficiência na prestação do serviço

e) Atender às necessidades do setor

f) Atender à legislação pertinente

g) Garantir a atualização ou qualificação profissional

h) Outros. Qual/quais?

Questão 9 
Escolha até três aspectos mais relevantes na  

capacitação dos servidores. 
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O gráfico 10 buscou, assim como no questionário direcionado aos servidores, 

identificar os meios pelos quais os diretores têm conhecimento das ações de capacitação. 

 

Gráfico 10 – Conhecimentos sobre as capacitações do CPII 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

Os principais meios são o site oficial do colégio e o e-mail, que, juntos, representaram 

mais de 60% das respostas, sendo aqui cabíveis as mesmas considerações feitas a respeito do 

assunto no questionário dos servidores. 

  A questão 11 buscou identificar a modalidade de cursos mais eficazes na opinião dos 

diretores, conforme gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Melhor modalidade para capacitação 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Site

E-mail

Mural

Colegas de trabalho

Chefia

Não têm conhecimento

Redes sociais

Questão 10 
Como você tem conhecimento das capacitações que o CPII oferece aos 

servidores? 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

a)    Cursos presenciais no campus

b)   Cursos presenciais na Progesp

c)    Cursos semipresenciais no campus

d)   Cursos semipresenciais na Progesp

e)    Cursos à distância

Outros

Questão 11 
Na sua opinião, qual a melhor forma de capacitar os servidores? 
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Em relação à modalidade preferida, ainda predominam os cursos presenciais, 

primeiramente no campus, com quatro marcações, seguidos pela Progesp, com três 

marcações. Em seguida, ambas modalidades com duas marcações, aparecem os cursos 

semipresenciais no campus e os cursos à distância. A última colocação foi a de cursos 

semipresenciais, na Progesp. 

A próxima questão procurou levantar se, na opinião dos diretores, os cursos oferecidos 

atualmente atendem as necessidades de capacitação, conforme visualizado no gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – Cursos oferecidos e necessidades atendidas 

 

 

Fonte: A autora (2018). 

  

Para 7 diretores, não atendem, e para 4, atendem, embora metade relatou atender 

parcialmente. Dentre os argumentos listados pelos diretores, estão a necessidade de haver uma 

consulta mais ampla; há demandas específicas dos campi; e foram poucos os cursos ofertados 

após a equiparação do colégio aos Institutos Federais. 

  As questões 13 e 14 são complementares e estão relacionadas ao horário dos cursos 

de capacitação e à liberação da chefia para realizá-los. Os resultados podem ser visualizados 

nos gráficos 13 e 14. 
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Questão 12 
Você acha que os cursos oferecidos atualmente pelo CPII atendem às 

necessidades de capacitação? 
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sim

não

Questão 14 
você liberaria servidores dentro do horário de trabalho para 

realizarem cursos de capacitação? 

Gráfico 13 – Horário dos cursos 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

A maioria dos diretores concorda que a capacitação deve ocorrer dentro do horário de 

trabalho. Apenas um considera que eles devem acontecer fora desse horário. Para 4 diretores 

eles devem ocorrer em ambos os horários ou a questão é indiferente. No entanto, todos os 

diretores liberariam os servidores para cursos de capacitação (questão 14) embora dois deles 

tenham pontuado que dependeria das possibilidades e de não haver prejuízo em relação às 

tarefas do setor. 

O gráfico 15 mostra a opinião dos diretores em relação à qualidade da modalidade 

EaD, integrante da questão 15. 

 

0 2 4 6 8

dentro do horário de trabalho

fora do horário de trabalho

ambos ou indiferente

Questão 13 
Você acha que cursos de capacitação devem ocorrer dentro ou fora do 

horário de trabalho do servidor? 
 

Gráfico 14 – Liberação para capacitação 
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Gráfico 15 – Qualidade EaD 

 
Fonte: A autora (2018). 

   

Dois diretores afirmam a modalidade interfere na qualidade e justificaram pela falta de 

integração entre alunos e professores; e pela iniciativa necessária aos alunos. No entanto, para 

oito diretores a modalidade não interfere na qualidade, dos quais mais da metade justifica sua 

opinião afirmando que depende do aluno. O restante pontua também as etapas e métodos do 

curso. E um diretor não respondeu à questão. 

Vários autores abordam a qualidade da EaD. Litto (2014) afirma que o perfil do aluno 

da modalidade requer motivação, autonomia e disciplina. Considerando o público adulto em 

ambiente profissional, este pode ser um fator positivo para a adoção de práticas na 

modalidade, como pontuado pela maioria. Porém, esse aspecto foi visto também como 

negativo por 20% dos entrevistados. Para Alarcon (2015), a qualidade está relacionada a uma 

série de fatores, abordados na revisão da literatura, e ao seu alinhamento aos objetivos 

estratégicos.  

 O gráfico 16 diz respeito à participação dos servidores na modalidade a distância, 

abordada na questão 16. 

 

Gráfico 16 – Participação na EaD 

 
Fonte: A autora (2018). 
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Questão 15 
Você acha que o fato de um curso ser a distância interfere em 

sua qualidade? 
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sim

não

não responderam

Questão 16 
 Você acha que o fato de um curso ser a distância aumenta a 

participação dos servidores? Justifique. 
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Para seis diretores a modalidade a distância aumenta a participação dos servidores, 

contra quatro respostas negativas e uma sem opinar. Dentre aqueles que responderam 

afirmativamente, as justificativas foram: o menor custo; deslocamento desnecessário; mais 

comodidade e o fato de a EaD atingir o público mais jovem. Dentre os que opinaram o 

contrário ou não souberam opinar, a justificativas foram: desconhecimento da EaD; 

necessidade de uma transição através de curso semipresencial; e necessidade de adaptação ao 

uso das ferramentas. Ferrugini et al. (2014) corroboram os aspectos citados para justificar o 

aumento da participação. Para os autores, a modalidade amplia oportunidades devido às 

questões geográficas e por possibilitar a adequação dos cursos às rotinas das pessoas. 

A questão 17 abordou a relevância, para os diretores, dos cursos de capacitação na 

modalidade a distância. A questão 18 buscou saber se eles solicitariam cursos na referida 

modalidade para servidores sob sua gestão. Como resultado, todos os diretores consideraram a 

oferta de cursos em EaD relevante e os solicitariam para os servidores, exceto um diretor, que 

não justificou sua resposta. Dentre os argumentos apresentados: por otimizar o tempo; variar 

as opções; despertar o interesse e motivação; atingir o público que já está habituado à 

modalidade; descentralizar a oferta; demonstrar a relevância do trabalho e possibilidade de 

fazer um curso básico. Os resultados de tais questões estão no gráfico 17. 

 

Gráfico 17 – Relevância dos cursos EaD 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

A questão 19, aberta, buscou identificar o que os diretores consideram necessário, em 

termos de estrutura, para ofertar cursos a distância, conforme gráfico 18. 
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Questão 17: Você considera relevante
ofertar cursos de capacitação a

distância aos servidores do CPII?
Justifique

Questão 18: Você solicitaria cursos de
capacitação a distância para os

servidores sob sua gestão?

não sim
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Gráfico 18 – Estrutura para EaD 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

Os diretores elencaram sete fatores relacionados a aspectos tecnológicos; três, a 

aspectos físicos; um, a aspectos humanos; e três, a aspectos pedagógicos. Somente um diretor 

acredita que seu campus não tem condições mínimas. Porém, dos que acreditam terem 

condições, pontuaram a necessidade de melhorias, principalmente em questões de rede. 

Vieira (2013) elenca vários aspectos necessários à gestão de cursos em EaD, incluindo 

os elencados pelos diretores, nesta pesquisa.  

A questão 20 abordou condições mínimas necessárias para ofertar cursos 

semipresenciais ou a distância, conforme gráfico 19. 

 

Gráfico 19 – Condições do Campus para ofertar EaD 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Embora a maioria dos diretores tenha dito que sim, alguns pontuaram a necessidade de 

melhorias, principalmente em relação à internet. 
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Questão 19 
O que considera necessário, em termos de estrutura, para ofertar 

cursos a distância? 
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não

Questão 20 
Acredita que seu campus oferece condições mínimas necessárias 

para realização de cursos semipresenciais ou a distância? 
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A questão 21 refere-se aos fatores que dificultam a participação dos servidores do 

CPII nos cursos oferecidos atualmente, e as respostas podem ser visualizadas no gráfico 20. 

 

Gráfico 20 – Fatores que dificultam a participação na capacitação 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

Das repostas obtidas, as mais recorrentes foram as relacionadas a questões 

geográficas, totalizando quatro respostas, que sinalizam uma grande vantagem da EaD, já que 

esta apresenta, por definição, segundo Vargas (2003), uma modalidade de ensino e 

aprendizagem que possibilita diversas formas de interação, sem barreiras de tempo e espaço; e 

as relacionadas ao interesse/ motivação dos servidores, com três respostas. As demais 

respostas variaram entre divulgação insuficiente; questões temporais; falta de consciência 

sobre a importância do curso; e rotina estressante. 

A questão 22 buscou levantar temas ou cursos que os diretores gostariam que fossem 

abordados nos cursos de capacitação do CPII. As respostas desta questão, foram inseridas na 

nuvem de palavras a seguir, através da figura 7. 
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rotina de trabalho estressante

Questão 21 
Que fatores você acha que dificultam a participação dos 

servidores  do CPII nos cursos de capacitação? 
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Figura 7 – Possíveis cursos de capacitação do CPII 

Fonte: A autora (2018). 

 

 

5.3 ENTREVISTAS COM GESTORES DE EAD E EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

 

O roteiro das entrevistas com os gestores da educação corporativa e do gestor de EaD 

abordou os aspectos expostos nesta seção. Os gestores de ambas as áreas foram identificados 

como G1, G2 e G3, para que não sejam identificados. Nos quadros a seguir constam as falas 

dos entrevistados. 

Em relação aos objetivos, percebe-se, na fala dos gestores da educação corporativa do 

colégio, o objetivo de desenvolver competências individuais e organizacionais, demonstrando 

alinhamento com os autores utilizados na revisão de literatura desta pesquisa, como, por 

exemplo, Fleury e Oliveira (2001); e de atender ao determinado no PDI, em que, segundo 

Aranha (2015), o gestor influencia a gestão de competências e os caminhos para se 

desenvolver o conhecimento organizacional. 

Em relação à EaD do colégio, o objetivo é ofertar cursos semipresenciais e à distância. 

Percebe-se o sentido de modalidade de ensino, o que se deu com a inclusão do artigo 80 da 

LDB Nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996). Os depoimentos estão transcritos no quadro 17. 
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 OBJETIVOS 

Educação 

Corporativa 

(G1) 

A educação corporativa tem como propósito desenvolver os conhecimentos, 

habilidades e atitudes dos servidores, planejando ações que atendam às 

necessidades dos servidores com as da instituição. 

Educação 

Corporativa 

(G2) 

A educação corporativa pensa em atender ao plano de desenvolvimento 

institucional (PDI), que a cada quatro anos a gente estabelece metas. 

EaD 

(G3) 

A EaD do colégio funciona como uma modalidade de ensino à distância 

mesmo: oferecer cursos de ensino à distância e semipresencial. 

Quadro 17 – Objetivos da Educação Corporativa e da Educação à Distância do CPII 

Fonte: A autora (2018). 

 

O quadro 18, a seguir refere-se ao alinhamento estratégico tanto da educação 

corporativa quanto da educação a distância em relação aos objetivos estratégicos da 

instituição. 

 

 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

Educação 

Corporativa 

(G1) 

Sabemos que há necessidade da instituição ter um PDI para que possamos 

construir um programa de capacitação com uma amplitude maior e que esteja 

alinhado a ele. O nosso plano de desenvolvimento também tem como base PPPI. 

Procuramos atender aos servidores como um todo.  

Infelizmente, a educação corporativa não tem muito valor. Os servidores ainda se 

importam, mas os gestores não dão a mesma importância. A PROGESP hoje em 

dia tem um olhar muito bom para a capacitação, ela defende bastante. Quando eu 

falo de gestores, na verdade estou falando a nível macro, porque as pessoas não 

têm uma visão da importância da capacitação, infelizmente acham que a 

capacitação é para atender uma necessidade, assim, apareceu vai lá e faz, não 

requer planejamento, não quer saber do interesse do servidor, falta valorização. 

Educação 

Corporativa 

(G2) 

Eu posso dizer que não está integrado com o planejamento. Uma coisa é o que a 

gente coloca formalmente, nos documentos que são produzidos pela Pró-Reitoria 

de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, e outra é o que efetivamente é 

feito. Na verdade, a gente coloca uma formatação maravilhosa, com altos 

objetivos e metas, faz Balanced Scorecard (BSC), altas ferramentas de gestão, 

mas quando a gente pega para executar, ele fica totalmente desalinhado. Fica 

“vamos fazer o que é possível”. 

Educação a 

Distância 

(G3) 

O que tem acontecido hoje é, pelo perfil dos cursos que a gente está oferecendo 

na pós-graduação, os cursos estão muito ligados à formação dos professores, mas 

não posso dizer que é o caminho estratégico do colégio, não. 

Eu posso dizer que tem dois cursos de mestrado que são ligados: um, a prática da 

educação básica, e um ligado a cursos técnicos, em mestrado também. 

Quadro 18 – Alinhamento estratégico da Educação Corporativa e da EaD do CPII 

Fonte: A autora (2018). 

 

De acordo com as falas dos entrevistados transcritas no quadro 18, percebe-se que o 

alinhamento estratégico ainda tem muito a melhorar. Nesse sentido, nota-se uma 

preocupação formal, que não se reflete na prática, principalmente em relação à educação 
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corporativa, em que os gestores pontuaram questões referentes à desvalorização, atendendo a 

demandas emergenciais e ao que é possível fazer em relação às necessidades. 

Essas falas vão ao encontro do que foi apontado no primeiro capítulo deste estudo, que 

previa vários cursos de capacitação, integrantes do Plano Anual de Capacitação e 

Desenvolvimento (PACD), que é um dos instrumentos da Política de Desenvolvimento e 

educação corporativa do colégio, e não são atendidos em sua integralidade. Além dos fatores 

intrínsecos, há de se considerar fatores extrínsecos à organização, como a questão 

orçamentária do governo federal e a diminuição de verbas. 

A educação corporativa e a Educação à Distância fazem parte de duas Pró-Reitorias 

distintas. A primeira é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), a unidade 

organizacional do Colégio Pedro II responsável pela elaboração, implantação, planejamento, 

execução e avaliação das ações de gestão, qualidade de vida e desenvolvimento de pessoas, e 

que abrange os servidores docentes, técnico-administrativos, professores contratados e 

terceirizados (CPII, 2017c); e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

(PROPGPEC), que é o órgão responsável por planejar, coordenar, fomentar e acompanhar as 

atividades e políticas de pesquisa, de extensão e de cultura, integrando-as ao ensino (CPII, 

2017d).  

Na fala dos gestores, disponível no quadro 19, verifica-se sua percepção em relação ao 

público-alvo de cada Pró-Reitoria. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Educação 

Corporativa 

(G1) 

A Sedec é responsável pelo desenvolvimento profissional como um todo. Assim, 

promove cursos de capacitação e propõe ações de qualificação. As ações de 

qualificação são promovidas somente para servidores, sejam eles técnicos ou 

docentes. Aquelas que envolvem alunos e comunidade externa são promovidas 

muitas vezes pela PROPGPEC. 

Educação 

Corporativa 

(G2) 

Servidores docentes e técnico-administrativos. 

  

Educação a 

Distância 

(G3) 

A EaD no colégio vem com foco para atender ao público externo. Nosso objetivo 

maior é o público externo, oferecer cursos de extensão, talvez graduação, a gente 

ainda não caminhou para isso, mas podemos. Estamos credenciados na UAB, 

podemos oferecer cursos de graduação e cursos de pós-graduação lato e stricto 

sensu. Hoje, digamos, até 2017, foram mais de 40 cursos semipresenciais. 

Totalmente à distância começou em 2018.  

Quadro 19 – Públicos-alvo da Educação Corporativa e da Educação à Distância 

Fonte: A autora (2018). 

 

Com foco inicialmente em públicos distintos, estas duas Reitorias podem integrar-se 

em atividades a serviço da instituição educacional e, com isso, atender a todos os públicos, a 
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exemplo das universidades corporativas, definidas por Meister (1999) como um “guarda-

chuva estratégico” para o desenvolvimento das pessoas alinhado aos interesses da 

organização. 

Em termos de estruturas, há condições para a oferta de educação à distância, segundo 

o seu gestor, e esta já está em plena atividade. Em relação à estrutura da educação corporativa, 

embora ainda não seja ideal, houve avanços, relatados no quadro 20.  

 

ESTRUTURA 

Educação 

Corporativa 

(G1) 

Em termos estruturais, ainda nos falta um laboratório de informática. Somos 

muito dependentes das unidades, nesse sentido. Se encontramos 

disponibilidade para empréstimo, conseguimos realizar cursos que tenham 

como base o uso de computadores. Infelizmente, isso também nos dificulta na 

oferta de curso EaD, pois não temos um espaço disponível para os tutores de 

cursos. Ter um laboratório nos auxiliaria muito nesse sentido. Poderíamos 

também dispor de espaço e máquinas para os servidores que têm dificuldades 

em realizar o curso em máquinas próprias. As dificuldades financeiras 

prejudicam muito na construção de estruturas melhores e até mesmo na 

realização dos cursos de capacitação e no número pequeno da equipe. 

Ainda há muito a caminhar, mas estamos empenhados a colocar o Colégio 

Pedro II em melhores níveis na oferta de cursos de capacitação e qualificação.  

Educação 

Corporativa 

(G2) 

Eu ainda acho que não é adequada, não. Melhorou bastante, com as conquistas 

do antigo pró-reitor de Gestão de Pessoas. A gente não tinha nem sala de 

capacitação e sempre ficava contando com as salas dos outros campi e com o 

laboratório. Quando precisava de software, de computador, a gente contava 

com a colaboração dos diretores dos campi que tivessem esses laboratórios. E 

agora melhorou porque nós temos duas salas grandes, em que cabem mais do 

que 50 servidores, para oferecer a capacitação, o que ajuda bastante e porque, 

como a gente prioriza a capacitação com escolas de governo, agora a gente 

pode oferecer o espaço. Antes, a gente não tinha nem isso para oferecer... Não 

é o ideal, porque as capacitações sempre ficam, por conta disso, centralizadas 

em São Cristóvão, e a gente sabe que, por mais que o servidor tenha apontado 

no levantamento que tem interesse numa capacitação, isso dificulta bastante. 

Quem está lá em Realengo, em Caxias, tem que, além de contar com a 

compreensão do gestor do campus e do chefe imediato em liberar ele para 

capacitação, ainda tem que contar com o servidor ter essa boa vontade e o 

interesse de sair de lá do campus dele para vir a São Cristóvão. 

Educação à 

Distância 

(G3) 

Se o Colégio Pedro II quiser fazer uma formação à distância, hoje tem estrutura 

para isso. Hoje os departamentos, quer dizer, alguns departamentos, fazem essa 

formação continuada usando o modle. Então eu tenho o departamento de 

espanhol e de educação física, que são dois departamentos que continuam 

depois do colégio, com a discussão e troca de informação. Hoje estamos 

estruturados para montar o curso para a pessoa e, se ela precisar, nós temos 

todo suporte técnico e pedagógico. São cinco pessoas, hoje, na coordenação de 

EaD. 

Quadro 20 – Estruturas da Educação Corporativa e da Educação à Distância 

Fonte: A autora (2018). 
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Como se pode observar no quadro 20, a questão apontada por G1 e G2, a respeito dos 

laboratórios, poderia ser sanada com a utilização dos laboratórios dos campi, já que 90% dos 

diretores acreditam que seu campus tem condições de atender, apesar de melhorias 

necessárias a fazer, principalmente em relação à rede. Os entrevistados G1 e G2 apontaram, 

também, que a estrutura humana não é suficiente para atender a toda a demanda da educação 

corporativa e também à oferta de cursos em EaD. 

A respeito da estrutura humana, Alarcon (2015) destaca a importância de se ter uma 

equipe multidisciplinar na criação de cursos, como: coordenador, gestor, professor, professor 

conteudista, tutor, designer gráfico e educacional, ilustrador e programador. 

Dentro da educação corporativa, há posições antagônicas em relação ao interesse da 

utilização da EaD a serviço da educação corporativa do colégio, embora ambas concordem 

em que a estrutura atual não é favorável.  

Conforme se pode observar nos depoimentos do quadro 21, o gestor de EaD aborda 

experiência anterior com a PROGESP, apesar de os gestores da referida Pró-Reitoria não 

terem relatado tal experiência. Acredita-se que isso ocorra porque se tratou de uma ação 

isolada, um curso que utilizou a plataforma moodle e não um curso de formação estruturado 

pela SEDEC para capacitar os servidores na modalidade a distância.  

 

INTERESSES DA EAD NA EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

Educação 

Corporativa 

(G1) 

Estamos reformulando um projeto sobre isso, para tentarmos implementar no 

próximo ano, porque não conseguimos ofertar muitos cursos este ano. Ainda não 

tivemos um retorno quanto a isso. O colégio passa por uma organização 

administrativa quanto à contratação de cursos. A nova IN 05 pede novos estudos 

para o tipo de contratação, e o colégio ainda está se adaptando ao novo fluxo. 

Interesse há e muito, mas há barreiras, como já falei. Nunca foi ofertado. 

Educação 

Corporativa 

(G2) 

Não tem, por dois motivos: não tem quantitativo, não tem pessoal, não tem força 

de trabalho para poder fazer essa proposta. A seção só tem duas pedagogas para 

cuidar de toda capacitação; dos cursos previstos no plano anual de capacitação; 

dos cursos externos de turmas de mestrado; e de tudo que possa aparecer. E os 

outros dois servidores, que são só cargo de nível médio, são assistentes em 

administração e eles ficam voltados para o reembolso do PIQD e para o estágio. 

Então, assim, duas pessoas para fazer a capacitação do colégio inteiro, e agora, pra 

piorar, tem a IN 05, que está burocratizando mais ainda a contratação de serviço e 

também as capacitações... Então, humanamente, seria mais uma ilusão colocar 

isso como uma proposta de PDI, se a gente já sabe que uma proposta dessa não 

tem como executar. E, além disso, tem a questão da verba. A gente não tem 

servidor com conhecimento para poder executar. Não tem o quantitativo, não tem 

a expertise para fazer isso e não tem possibilidade nenhuma pra implementar.  

 

Educação à 

Distância 

(G3) 

Já foi usada. Eu não consigo abrir para você o ambiente, porque a gente está sem 

internet. Mas existe hoje uma utilização. 

A gente tem uma possibilidade de oferecer muitas coisas. Por exemplo, para 
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educação básica, a gente não pode usar EaD, mas a gente pode usar toda estrutura 

de ambiente virtual para os alunos. Hoje é muito comum os alunos usarem em 

seus dispositivos móveis e fazerem seus portfólios e compartilharem entre si. É 

comum o professor usar o seu Google drive e compartilhar, fazer uma página de 

Facebook. A gente pode usar a mesma estrutura de um curso a distância, a gente 

pode oferecer um espaço virtual para os professores trabalharem com os alunos. 

De certa forma, há uma tendência grande dessa virtualização e desse 

compartilhamento on-line. Tudo que a gente faz hoje tem aquele selo de 

compartilhar. Tudo que você faz hoje, no seu celular, tem esse selo. Então, todos 

os seus documentos estão no virtual. É muito comum você trabalhar na nuvem e, 

na verdade, trabalhar na nuvem no colégio é o EaD. E então, o ensino à distância, 

na verdade, vou te dizer, como uma estrutura para a educação básica serve como 

uma possibilidade para criar esses espaços virtuais. Não se restringe ao professor 

trabalhar com o aluno. Então, quando eu tenho uma estrutura como essa, em que o 

professor pode, num espaço virtual, colocar material, links, sugestões de vídeos, 

dicas, apostilas e por aí vai, e compartilhar com os alunos e os alunos também 

colocarem - porque você pode ter um tratamento híbrido, isso não se restringe a 

professor e aluno. Sugerir material, isso pode ser usado também para a PROGESP, 

isso pode ser usado pelos departamentos. Então há um aproveitamento hoje, dos 

professores e com os alunos utilizando o moodle, o mesmo espaço virtual, para 

trabalhar não com ensino a distância, mas para fazer a virtualização, com os de 

ambientes virtuais. Então, da mesma forma que você faz os cursos de extensão, 

também usam muito. Então você pode trabalhar e da mesma forma usar para fazer 

a formação dos professores e dos técnicos e de todo mundo do colégio. 

Neste sentido, professores, departamentos e PROGESP usam, sim. Então já houve 

experiências da gente ter formação de tutores e formação interna da PROGESP 

usando o modle. 

A formação de tutores lá é uma formação continuada dos próprios técnicos. Existe 

um ambiente que já foi feito um experimento sim, mas não era totalmente a 

distância, ele era semipresencial. O nosso foco maior é a distância e ao público 

externo, mas a gente atua nos departamentos, na PROGESP e no núcleo de 

pesquisa, e com os docentes e alunos. Então a gente tem várias atuações. É claro 

que o nosso foco é oferecer cursos pra pessoas externas, a gente está propondo 

curso para pessoa externa, mas a gente tem essas outras. Hoje nós temos nove ou 

dez departamentos que já usam o moodle, ou como uma informação ou repositório 

e tudo mais. A gente está falando de um setor muito novo, que cresceu há pouco 

tempo. Nossa equipe está formada há pouco tempo.  

Quadro 21 – Interesse da Educação à Distância na Educação Corporativa do CPII 

Fonte: A autora (2018). 

 

A utilização da EaD na educação corporativa é uma tendência cada vez maior, tanto 

em organizações públicas quanto nas privadas (ALBERTIN; BRAUER, 2012).  

A educação on-line é defendida por Viana (2015) na formação continuada de 

servidores públicos e para desenvolver competências técnicas e o aperfeiçoamento 

continuado, frente a novas demandas e inovações tecnológicas. 
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5.4 PROPOSTA DE AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE EDUCAÇÃO 

CORPORATIVA E EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA  

 

 Considerando que a implantação de um projeto requer planejamento; que nos 

resultados da pesquisa há mais aspectos favoráveis do que desfavoráveis para a utilização da 

EaD; a crescente e irreversível incorporação das tecnologias nos mais diversos ambientes; o 

interesse de servidores e gestores na modalidade; a participação de servidores em cursos EaD 

principalmente em escolas do governo, propõe-se para o CPII as seguintes ações: 

 

a) Alinhamento estratégico em nível macro: Reitoria e Pró-Reitorias; SEDEC e Seção 

de Educação à Distância do Colégio Pedro II. 

b) Sensibilização de gestores para estímulo à aprendizagem contínua e utilização de 

novas tecnologias. Utilização de todas as ferramentas de comunicação do colégio. 

c) Diálogo com gestores e disponibilização e adequação de laboratórios de campi para 

o desenvolvimento profissional dos servidores.  

d) Ações estratégicas para incorporação da aprendizagem contínua e do uso de novas 

tecnologias à cultura organizacional. 

e) Ações estratégicas junto aos servidores para incentivo ao uso de novas tecnologias 

(cursos, oficinas etc.) e da aprendizagem contínua. 

f) Formação de equipe multidisciplinar para criação e gestão de projeto piloto de 

curso voltado para demandas individuais e organizacionais. 

g) Proposição de modelo para criação e desenvolvimento do curso, a exemplo dos 

modelos ADDIE (análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação) ou 

ISD (análise, elaboração, desenvolvimento, implementação e avaliação).  
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6 CONCLUSÃO 

  

Esta pesquisa teve como objetivo propor ações para implantação de um modelo de 

educação corporativa e educação a distância no Colégio Pedro II. Para isso, buscou identificar 

a infraestrutura existente, tanto na educação à distância quanto na educação corporativa, e 

analisar sua viabilidade.  

Foi também objetivo desta, levantar o interesse e a aceitação de diretores de campi e 

dos servidores técnico-administrativos em educação em ações de capacitação, 

especificamente na modalidade EaD. 

Como resultado, foi identificado que há interesse de servidores e gestores nesse 

sentido, embora não sejam unânimes.  

A instituição teve grande expansão e ingresso de servidores por meio de muitos 

concursos públicos. Especificamente no período ente 2004 e 2017, foram realizados sete 

concursos especificamente para os Técnico-Administrativos em Educação. O resultado do 

questionário com os servidores demonstrou expectativas e condições favoráveis ao uso da 

modalidade EaD na capacitação. Verificou-se que, embora não ofertado pelo Colégio 

especificamente na educação corporativa, há procura por parte de servidores, inclusive em 

instituições externas, principalmente em escolas do governo, demonstrando que o servidor 

está buscando objetivos de capacitação alinhados às funções e competências requeridas pelo 

serviço público. 

Observou-se também que o PDI é um importante instrumento para definir as ações 

estratégicas da instituição e, o que está vigente termina em 2018, sendo necessária a 

construção do documento através de ações estratégicas alinhadas. Aliás, o alinhamento 

estratégico foi um dos pontos a melhorar em relação à instituição. Parece haver o alinhamento 

formal, na construção dos documentos que regem a instituição, mas não nas ações da 

instituição, pelo menos nas áreas pesquisadas. Esse aspecto evidencia a necessidade de 

permanente diálogo entre os gestores da instituição e no auxílio das áreas e setores como um 

todo, para atender aos objetivos estratégicos. 

Em relação à estrutura, há ainda muitos aspectos a melhorar, principalmente em 

relação à educação corporativa, que apontou como problemas: a falta de pessoal, carência na 

estrutura física e na valorização das ações. Porém, já há desenvolvimento da EaD na 

instituição, inclusive com o aumento da equipe. Por entender a importância do 

desenvolvimento profissional e da aprendizagem contínua, essência da educação, faz-se 

necessário que o Colégio, muito mais do que atender às exigências normativas, olhe para seu 
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servidor, capital intelectual da instituição, buscando a excelência, assim como já o faz com a 

educação. 

O colégio dispõe de profissionais altamente qualificados e capacitados, que podem 

contribuir para a formação dos demais servidores. Porém, há de se fazer um investimento para 

que o conhecimento permeie toda a organização e não somente as salas de aula regulares.  

Muito mais do que no campo teórico, é preciso transpor para a prática. Não se trata 

somente de vontade. Há limites do serviço público. O governo impõe condições através de 

normas e metas, que nem sempre podem ser atingidas devido a questões orçamentárias, de 

espaço físico, suporte tecnológico ou de pessoal.  

Dessa forma, as mudanças impostas devem ser acompanhadas de ações contínuas para 

sua adequação e aperfeiçoamento. Um exemplo disto ficou claro com a equiparação do 

colégio aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Grande parte dos diretores 

respondeu que as demandas surgidas com esta alteração não foram atendidas, ou o foram 

atendidas apenas parcialmente. 

 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Embasada na literatura referente às temáticas abordadas e na legislação pertinente em 

nível federal e institucional, a pesquisa foi delimitada em seis campi. Para uma compreensão 

mais ampla acerca da realidade da instituição, a sugestão para trabalhos futuros é ampliar a 

pesquisa a demais campi, a fim de conhecer a realidade e necessidades específicas de cada 

campus, ou até mesmo em outras instituições. Sugere-se, ainda, a construção de cursos pilotos 

pautados nas necessidades identificadas na pesquisa e/ou em pesquisas futuras. Posteriormen-

te, sugere-se avaliar a aplicação da educação a distância e seu efetivo resultado nas ações de 

capacitação. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA SERVIDORES DO CPII 

  

 
1. ANO DE NASCIMENTO: ______________  

 

 2. SEXO 

(   ) FEMININO 

(   ) MASCULINO 

 

 3. NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

(   ) ENSINO FUNDAMENTAL 

(   ) ENSINO MÉDIO 

(   ) EDUCAÇÃO SUPERIOR 

(   ) ESPECIALIZAÇÃO 

(   ) MESTRADO 

(   ) DOUTORADO 

 

 4. ANO DE INGRESSO NO CPII: ______________ 

 

 5. NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO NO CARGO 

(   ) A  (   ) B  (   ) C  (   ) D  (   ) E 

 

 6. NÍVEL DE CAPACITAÇÃO 

(   ) I  (   ) II  (   ) III  (   ) IV 

 

7. LOTAÇÃO (CAMPUS): _________________ 

 

8. COMO VOCÊ TEM CONHECIMENTO DAS CAPACITAÇÕES QUE O CPII OFERECE AOS SERVIDO-

RES? 

(   ) SITE DO CPII 

(   ) E-MAIL 

(   ) MURAL 

(   ) COLEGAS DE TRABALHO 

(   ) CHEFIA 

(   ) NÃO TENHO CONHECIMENTO 

(   ) OUTROS. Qual/quais?  __________________________________________________ 
 

9. JÁ REALIZOU ALGUM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO CPII? 

(   ) SIM  

(   ) NÃO 
QUAL(IS)?_______________________________________________________________________________________________________ 

  

10. JÁ REALIZOU ALGUM CURSO A DISTÂNCIA FORA DO CPII? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

 11. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI SIM, QUAL(IS) O(S) CURSO(S), INSTITUIÇÃO E DURAÇÃO? 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 12. TERIA INTERESSE EM REALIZAR ALGUM CURSO A DISTÂNCIA OFERECIDO PELO CPII? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

13. QUAIS TEMAS/CURSOS VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSEM OFERECIDOS NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Responda as afirmativas a seguir de acordo com o grau de concordância ou discordância com 

as mesmas. 

 

14. ACREDITO QUE CURSOS DE CA-

PACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

REALIZADOS A DISTÂNCIA PODEM 

CONTRIBUIR PARA O MEU DESEMPE-

NHO PROFISSIONAL. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

NÃO CON-

CORDO NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMEN-

TE 

 

15. ACREDITO QUE CURSOS DE CA-

PACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO A 

DISTÂNCIA PODEM 

CONTRIBUIR PARA MINHA PROGRES-

SÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

NÃO CON-

CORDO NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMEN-

TE 

 

16. CONSIDERO RELEVANTE A CAPA-

CITAÇÃO NA MODALIDADE A DIS-

TÂNCIA. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

NÃO CON-

CORDO NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMEN-

TE 

 

17. ACREDITO QUE CONTEÚDOS DIS-

PONIBILIZADOS A DISTÂNCIA PODEM 

SER ÚTEIS PARA MEU TRABALHO. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

NÃO CON-

CORDO NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMEN-

TE 

 

18. CONSIDERO FÁCIL O USO DO 

COMPUTADOR/ INTERNET/INTRANET. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

NÃO CON-

CORDO NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMEN-

TE 

 

19. CONTEÚDOS DISPONIBILIZADOS 

POR MEIOS DIGITAIS SÃO FÁCEIS DE 

SEREM ACESSADOS E COMPREENDI-

DOS. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

NÃO CON-

CORDO NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMEN-

TE 

 

20. ACREDITO QUE A REALIZAÇÃO DE 

UM CURSO A DISTÂNCIA É TAREFA 

FÁCIL. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

NÃO CON-

CORDO NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMEN-

TE 

 

21. ACREDITO QUE AS PESSOAS DO 

MEU CONVÍVIO PESSOAL OU PROFIS-

SIONAL CONSIDERAM VÁLIDAS INI-

CIATIVAS DE AUTODESENVOLVI-

MENTO UTILIZANDO A MODALIDADE 

À DISTÂNCIA. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

NÃO CON-

CORDO NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMEN-

TE 

 

22. PESSOAS QUE INFLUENCIAM MEU 

COMPORTAMENTO PESSOAL E/OU 

PROFISSIONAL JÁ REALIZARAM 

CURSOS NA MODALIDADE À DIS-

TÂNCIA. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

NÃO CON-

CORDO NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMEN-

TE 

 

23. MEU CHEFE IMEDIATO, DIRETOR 

OU COLEGAS DE TRABALHO ME IN-

CENTIVAM A REALIZAR CAPACITA-

ÇÕES, INCLUINDO A MODALIDADE A 

DISTÂNCIA. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

NÃO CON-

CORDO NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMEN-

TE 

 

24. EU TENHO OS CONHECIMENTO 

MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA REA-

LIZAR CURSOS A DISTÂNCIA. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

NÃO CON-

CORDO NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMEN-

TE 
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25. EU TENHO RECURSOS (INTER-

NET/COMPUTADOR) NECESSÁRIOS 

PARA REALIZAR CURSOS A DISTÂN-

CIA. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

NÃO CON-

CORDO NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMEN-

TE 

 

26. TEM ALGUÉM NO MEU TRABALHO 

OU EM CASA QUE POSSA ME AJUDAR 

EM CASO DE 

DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DE 

CURSOS A DISTÂNCIA. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

NÃO CON-

CORDO NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIAL-

MENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMEN-

TE 

 
 

 

 
  



103 

 

 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA DIRETORES 

 

Questionário para os diretores de campi/CREIR do CPII 
 

1. ANO DE NASCIMENTO: __________ 
 

2. SEXO 

(   ) FEMININO (   ) MASCULINO 
 

3. NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

(   ) ENSINO MÉDIO 

(   ) EDUCAÇÃO SUPERIOR 

(   ) ESPECIALIZAÇÃO 

(   ) MESTRADO 

(   ) DOUTORADO 
 

4. ANO DE INGRESSO NO CPII: __________ 
 

5. CARGO 

(   ) DOCENTE (   ) TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

6. TEMPO COMO GESTOR(A) 

(   ) ATÉ 1 ANO (   ) 1 A 4 ANOS (   ) MAIS DE 4 ANOS 
 

7. LOTAÇÃO 

(   ) CAMPUS CENTRO 

(   ) CREIR 

(   ) CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 

(   ) CAMPI ENGENHO NOVO 

(   ) CAMPI HUMAITÁ 

(   ) CAMPUS NITERÓI 

(   ) CAMPI REALENGO 

(   ) CAMPI SÃO CRISTÓVÃO 

(   ) CAMPI TIJUCA 
 

8. NA SUA OPINIÃO, PORQUE É NECESSÁRIO CAPACITAR OS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO 

II? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

9. ESCOLHA ATÉ TRÊS ASPECTOS QUE VOCÊ CONSIDERA MAIS RELEVANTES NA CAPACITA-

ÇÃO DOS SERVIDORES. 

(   ) POSSIBILITAR A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR 

(   ) PERMITIR AO SERVIDOR AMPLIAR SEUS CONHECIMENTOS 

(   ) GARANTIR AS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS AO SERVIÇO 

(   ) MELHORAR A EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

(   ) ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR 

(   ) ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

(   ) GARANTIR A ATUALIZAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

(   ) OUTROS. Qual/quais?  __________________________________________________ 
 

10. COMO VOCÊ TEM CONHECIMENTO DAS CAPACITAÇÕES QUE O CPII OFERECE AOS SERVI-

DORES? 

(   ) SITE DO CPII 

(   ) E-MAIL 

(   ) MURAL 

(   ) COLEGAS DE TRABALHO 

(   ) CHEFIA 

(   ) NÃO TENHO CONHECIMENTO 

(   ) OUTROS. Qual/quais?  __________________________________________________ 
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11. NA SUA OPINIÃO, QUAL A MELHOR FORMA DE CAPACITAR OS SERVIDORES? 

(   ) CURSOS PRESENCIAIS NO CAMPUS 

(   ) CURSOS PRESENCIAIS NA PROGESP 

(   ) CURSOS SEMI PRESENCIAIS NO CAMPUS 

(   ) CURSOS SEMI PRESENCIAIS NA PROGESP 

(   ) CURSOS À DISTÂNCIA 

(   ) OUTRO (especifique): __________________________________________________ 

 

12. VOCÊ ACHA QUE OS CURSOS OFERECIDOS ATUALMENTE PELO CPII ATENDEM ÀS NECES-

SIDADES DE CAPACITAÇÃO? JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA.  

(   ) SIM   (   ) NÃO 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

13. VOCÊ ACHA QUE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DEVEM OCORRER DENTRO OU FORA DO HO-

RÁRIO DE TRABALHO DO 

SERVIDOR? JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA.  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

14. VOCÊ LIBERARIA SERVIDORES DENTRO DO HORÁRIO DE TRABALHO PARA REALIZAREM 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO? 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

15. VOCÊ ACHA QUE O FATO DE UM CURSO SER A DISTÂNCIA INTERFERE NA SUA QUALIDADE? 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

16. VOCÊ ACHA QUE O FATO DE UM CURSO SER A DISTÂNCIA AUMENTA A PARTICIPAÇÃO DOS 

SERVIDORES? JUSTIFIQUE 

SUA RESPOSTA. 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

17. VOCÊ CONSIDERA RELEVANTE OFERTAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA AOS 

SERVIDORES DO CPII? JUSTIFIQUE 

SUA RESPOSTA. 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

18. VOCÊ SOLICITARIA CURSOS DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA PARA OS SERVIDORES SOB 

SUA GESTÃO? JUSTIFIQUE SUA 

RESPOSTA. 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

19. O QUE CONSIDERA NECESSÁRIO EM TERMOS DE ESTRUTURA PARA OFERTAR CURSOS A 

DISTÂNCIA? 

__________________________________________________________________________________________ 
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20. ACREDITA QUE SEU CAMPUS OFERECE CONDIÇÕES MÍNIMAS NECESSÁRIAS AOS SERVIDO-

RES (COMPUTADORES, INTRANET, INTERNET) PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS SEMIPRESENCI-

AIS OU A DISTÂNCIA? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

21. QUE FATORES VOCÊ ACHA QUE DIFICULTAM A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DO CPII 

NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO 

OFERECIDOS ATUALMENTE? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

22. QUAL(IS) TEMA(S) OU CURSO(S) GOSTARIA QUE FOSSEM ABORDADOS NOS CURSOS DE CA-

PACITAÇÃO? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM GESTORES DA 

EDUCAÇÃO CORPORATIVA E DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO CPII 

 

 

 EDUCAÇÃO 

CORPORATIVA 

EDUCAÇÃO 

A DISTÂNCIA 

1. Objetivos Qual é o objetivo da educação 

corporativa do CPII? 

Qual é o objetivo da educação a 

distância do CPII? 

2. Alinhamento   

estratégico 

Você considera que os objetivos 

da educação corporativa estão 

alinhados aos objetivos estratégi-

cos do colégio? 

Você considera que os objetivos 

da educação a distância estão 

alinhados aos objetivos estraté-

gicos do colégio? 

3. Público-alvo Quem é o público-alvo da educa-

ção corporativa? 

Quem é o público-alvo da EaD? 

4. Estrutura  O que é preciso em termos de 

estrutura para ofertar cursos de 

capacitação? 

 Como é a estrutura do CPII (as-

pectos físicos, tecnológicos, hu-

manos e financeiros)? 

 Caso haja interesse na modali-

dade a distância, o que considera 

necessário acrescentar em termos 

de estrutura? 

 O que é preciso em termos de 

estrutura para ofertar EaD? 

 Já são ofertados cursos a dis-

tância? Em resposta afirmativa, 

como é a procura/aceitação? 

 Como é a estrutura do CPII 

(aspectos físicos, tecnológicos, 

humanos e financeiros)? 

 

5. Interesse em 

EaD e Educação 

Corporativa 

 Quais os tipos e modalidades 

oferecidas para capacitação dos 

servidores? (capacitação/ qualifi-

cação; presencial/EaD) 

 Já foi ofertado algum curso a 

distância? 

 Há interesse em ofertar cursos a 

distância por parte da educação 

corporativa? 

Considera relevante a utilização 

da EaD para capacitação dos 

servidores? Já houve diálogo 

entre as áreas? 
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ANEXO A – PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
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ANEXO B – TABELA DE PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

Redação dada pela Lei nº 12.772, de 2012 (BRASIL, 2012b) 

 

NÍVEL DE 

CLASSIFICAÇÃO 

NÍVEL DE 

CAPACITAÇÃO 
CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO 

  I Exigência mínima do Cargo 

A II 20 horas 

  III 40 horas 

  IV 60 horas 

  I Exigência mínima do Cargo 

B II 40 horas 

  III 60 horas 

  IV 90 horas 

  I Exigência mínima do Cargo 

C II 60 horas 

  III 90 horas 

  IV 120 horas 

  I Exigência mínima do Cargo 

D II 90 horas 

  III 120 horas 

  IV 150 horas 

  I Exigência mínima do Cargo 

E II 120 horas 

  III 150 horas 

  IV 
Aperfeiçoamento ou curso de capacitação 

igual ou superior a 180 horas 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12772.htm#art44

