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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é desenvolver um modelo de auxílio à tomada de decisão, 
utilizando o método Analytic Network Process (ANP), para escolha de municípios para instalação 
de polos de apoio presencial de cursos de ensino à distância do Centro de Ensino à Distância do 
Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ). No levantamento bibliográfico, destacam-se alguns estudos 
sobre a aplicação de técnicas de auxílio multicritério à decisão na implantação de polos de apoio 
presencial, entretanto, não foram encontrados estudos que versam sobre a aplicação do método 
ANP para seleção de polos de apoio presencial, assim como, os critérios utilizados nesta pesquisa 
e a sua aplicação em municípios do estado do Rio de Janeiro. A aplicação do método ANP 
contribui para auxiliar na melhor decisão dos gestores, pois, apresenta características que 
proporcionam soluções realísticas na tomada de decisão. O método constitui de três etapas. A 
primeira busca efetuar uma análise bibliométrica da produção científica de pesquisadores na área 
de apoio multicritério no método ANP aplicado a instalação de polos de ensino à distância. Os 
dados foram extraídos da base Web Of Science e foi utilizado para o seu  tratamento um modelo 
de Webibliomining. A segunda etapa desta pesquisa busca identificar os critérios mais relevantes 
para a pesquisa, desenvolver o modelo de apoio a tomada de decisão para instalação de polos de 
apoio presencial e validar o modelo com sete municípios da região do Vale Médio Paraíba. A 
terceira etapa busca avaliar a aplicabilidade deste modelo em um caso de ensino composto por 
dois municípios candidatos a sediar um polo de apoio presencial de cursos de ensino à distância. 
Os resultados são apresentados em três artigos de natureza científica. O primeiro (capítulo3) 
realizou o levantamento bibliométrico, o que permitiu a criação de um núcleo de partida para 
pesquisa, ampliando o conhecimento sobre a bibliografia da área, identificando os principais 
periódicos e autores da área, aumentando a qualidade da pesquisa. O segundo artigo (capítulo 4) 
demonstrou a eficácia do modelo quando foi validado em um cenário composto por sete 
municípios da região do Vale Médio Paraíba e apontou o município de Barra Mansa como o local 
que apresentou as condições mais favoráveis para abertura de um polo de apoio presencial. No 
terceiro artigo (capítulo 6), o modelo foi aplicado em um cenário composto por dois municípios, 
onde apontou Armação dos Búzios o local com as melhores características para receber um polo 
de apoio presencial. As metaconclusões apresentam que foi possível determinar os critérios que 
permitiram desenvolver um modelo de tomada de decisão eficientemente capaz de identificar o 
melhor local para instalação de um polo de apoio presencial. Os critérios utilizados foram: 
população residente, domicílios com computador, domicílios com internet, escolas com ensino 
médio e proximidade a polo do CEDERJ. O diferencial deste estudo foi a aplicação do método 
ANP de apoio multicritério a decisão para desenvolver um modelo para instalação de polos de 
apoio presencial em municípios do estado do Rio de Janeiro. Constataram-se como delimitações 
da pesquisa: a concentração do estudo no estado do Rio de Janeiro e não levar em conta o fato de 
que as variáveis de cunho político podem também interferir na sustentabilidade de um polo de 
apoio presencial. Sugere-se para pesquisas futuras que o modelo seja implementado em outras 
regiões do país e para outras Instituições que pretendam ampliar sua oferta de cursos de ensino à 
distância, confirmando a sua eficácia na escolha de municípios para sediar polos de apoio 
presencial. 

 
  

PALAVRAS-CHAVE: Educação a distância, Auxílio multicritério a decisão, Método Analytic 
Network Process, Polos de apoio presencial. 

 



ABSTRACT 

The objective of this research is to develop a decision support model, using the Analytic 
Network Process (ANP) method, to choose municipalities for the installation of poles for face-to-
face support of distance learning courses of the Distance Learning Center of the State of Rio de 
Janeiro (CEDERJ). In the bibliographic survey, some studies on the application of multicriteria 
aid techniques to the decision in the implantation of poles of face-to-face support were 
highlighted, however, no studies were found that deal with the application of the ANP method for 
the selection of poles of face-to-face support, as well such as the criteria used in this research and 
its application in municipalities in the state of Rio de Janeiro. The application of the ANP method 
contributes to the better decision of the managers, therefore, it presents characteristics that 
provide realistic solutions in the decision making. The method consists of three steps. The first 
research carried out a bibliometric analysis of the scientific production of researchers in the area 
of multicriteria support in the ANP method applied to the installation of poles of distance 
learning. The data were extracted from the Web of Science database and a Webibliomining 
model was used for its treatment. The second stage of this research seeks to identify the most 
relevant criteria for the research, to develop the decision support model for the installation of 
poles of face-to-face support and to validate the model with seven municipalities in the Vale do 
Paraíba region. The third step seeks to evaluate the applicability of this model in a case of 
education composed of two municipalities candidates to host a pole of support of distance 
learning courses. The results are presented in three articles of scientific nature. The first one 
(chapter 3) carried out the bibliometric survey, which allowed the creation of a starting nucleus 
for research, increasing the knowledge about the bibliography of the area, identifying the main 
journals and authors of the area, increasing the quality of the research. The second article (chapter 
4) demonstrated the efficacy of the model when it was validated in a scenario composed of seven 
municipalities in the region of the Middle Paraíba Valley and pointed the municipality of Barra 
Mansa as the place that presented the most favorable conditions for opening a pole of face-to-face 
support. In the third article (chapter 5), the model was applied in a scenario composed of two 
municipalities, where Armação dos Búzios pointed out the place with the best characteristics to 
receive a face-to-face support pole. The metaconclusions present that it was possible to 
determine the criteria that allowed to develop a model of decision making efficiently able to 
identify the best place for the installation of a face-to-face support pole. The criteria used were: 
resident population, households with computers, households with internet, schools with high 
school and proximity to the CEDERJ center. The differential of this study was the application of 
the ANP method of multicriteria support to the decision to develop a model for installation of 
poles of face-to-face support in municipalities of the state of Rio de Janeiro. The study's 
limitations were: study concentration in the state of Rio de Janeiro and not take into account the 
fact that the variables of a political nature may also interfere in the sustainability of a face-to-face 
support pole. It is suggested for future research that the model be implemented in other regions 
of the country and for other institutions that wish to expand their offer of distance learning 
courses, confirming its effectiveness in the choice of municipalities to host in-person support 
centers. 
 
 
KEYWORDS: Distance education, Multicriteria decision aid, Analytic Network Process method, 
In-class support poles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ampliação da oferta dos cursos de educação a distância no Brasil em um curto espaço de 

tempo tem demandado dos gestores públicos conhecimentos técnicos que permitam a aplicação 

eficiente dos recursos públicos na abertura de novos polos de apoio presencial para atender a toda 

população que almeja cursar o ensino superior. 

Sendo assim, a presente dissertação foi construída a partir de três artigos e estruturada em 

seis partes para permitir a ampliação do acesso ao ensino superior público, através do 

desenvolvimento de uma ferramenta para instalação de polos de apoio presencial para cursos de 

educação a distância. 

Nesta seção são apresentadas: a contextualização, a questão de pesquisa, os objetivos geral e 

específico, a justificativa, a delimitação da pesquisa, os procedimentos metodológicos e a 

estrutura deste trabalho.  

 

1.1 Contextualização 

 

Educação a distância é o aprendizado planejado onde a tecnologia é o meio de comunicação 

único ou principal entre professor e aluno e o local normal desse aprendizado não inclui a 

presença do professor, com encontros ocasionais em locais disponibilizados para reunir alunos e 

professores para realizar atividades previstas pelo curso (MOORE, KEARSLEY, 2007). 

Segundo Oliveira et al.1,2,3,4(2005), a educação a distância pode receber diferentes nomes, 

tais como, ensino a distância, aprendizagem a distância, e-Learning, porém, o foco principal 

                                                 
1 Eloíza da Silva Gomes de Oliveira é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, rofessora 
associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), diretora do Instituto Multidisciplinar de Formação 
Humana com Tecnologias da UERJ. Atua especialmente nas áreas de Educação com mediação tecnológica, 
Aprendizagem, Formação Humana e Políticas Públicas. 
2  Raquel Marques Villardi é doutora em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora 
associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem experiência na área de formação humana, com ênfase 
nas relações entre cultura e tecnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas da educação superior, 
educação à distância e formação docente. 
3   Marly de Abreu Costa é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora adjunto da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem experiência na área de Educação, com ênfase em Avaliação 
Educacional, de Instituições, Sistemas e Programas Educacionais. 
 4  Lázaro Santos é doutorando em Políticas Públicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atua na área de 
Educação Profissional e Tecnológica, integrando a Diretoria de Educação do SENAC-RJ, tem experiência na área de 
Educação, com ênfase em Tecnologia Educacional, principalmente nas seguintes temáticas: educação a distância, 
tutoria, didática, tecnologias e avaliação. 
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dessa modalidade de ensino não está na sua nomenclatura, mas, nas possibilidades que ela 

proporciona para a democratização do acesso à educação. 

Dessa forma, para atingir os objetivos desta pesquisa as expressões educação a distância e 

ensino a distância foram consideradas como sinônimos, cobertas com a mesma definição 

mencionada anteriormente.   

Segundo Belloni (2008), a educação a distância é uma modalidade de educação que nasce 

como uma solução necessária para atender às demandas sociais, permitindo a flexibilização do 

acesso ao ensino a população que deseja dar prosseguimento aos estudos e não pode frequentar 

uma instituição de ensino convencional.  

Para Maia e Mattar (2007) a EaD trouxe novas possibilidades e oportunidades de 

aprendizagem, pois, com o uso da internet um aluno de qualquer localidade pode complementar 

sua aprendizagem por intermédio de disciplinas e conteúdos de cursos a distância. 

Dessa forma, somente a EaD é capaz de viabilizar o acesso a milhões de estudantes no 

mundo ao ensino superior que o ensino presencial não atende, assim como, oferecer programas e 

cursos que apenas são possíveis no ensino a distância, como por exemplo, os cursos ofertados 

apenas nas empresas pelas universidades corporativas.  

Maia e Mattar (2007) trazem com exatidão a importância da EaD na formação do aluno: 

 

Surge com a EaD também uma oportunidade ainda pouco explorada: a do aluno 
universal. Um estudante pode cursar disciplinas de informática no Massachussets 
Institute of Technology (MIT), administração em Harvard, hotelaria em universidades 
suíças, literatura em universidades francesas, filosofias em universidades alemãs, direito 
em universidades italianas etc. (imaginando-se que todas essas universidades ofereçam 
programas de educação a distância). Ou seja: o aluno tem nas mãos a oportunidade de 
participar de diversas instituições de ensino, simultaneamente, e até mesmo escolher as 
que mais se adaptam a seus interesses, podendo posteriormente permanecer períodos 
mais longos em seus campi, se assim desejar; o que, no esquema tradicional de ensino, 
implicaria gastos financeiros, de tempo e de energia, matrículas e mudanças de moradia, 
até que o processo de teste, erros e acertos pudesse ser mais bem avaliado. (MAIA; 
MATTAR, 2007, p.83). 

 

A Resolução nº 01\16 do Conselho Nacional de Educação, em seu artigo 2º, define a 

educação a distância como: 

[...] a educação a distância é caracterizada 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 pessoal 
qualificado, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, 
de modo que se propicie, ainda, maior articulação e efetiva interação e 
complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade “real”, o local e o global, a 
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subjetividade e a participação democrática nos processos de ensino e aprendizagem em 
rede, envolvendo estudantes e profissionais da educação (professores, tutores e gestores), 
que desenvolvem atividades educativas em lugares e/ou tempos diversos (BRASIL, 
2016, p.1). 
 

Segundo Moran (2011), os dois modelos de educação a distância que predominam no Brasil 

é o modelo Teleaula e o modelo Web. No modelo Teleaula os alunos vão ao polo uma ou duas 

vezes por semana e assistem a aulas transmitidas via satélite ao vivo, sob a supervisão de um 

tutor. Esse modelo se parece com a educação presencial, o que faz com que os alunos que sentem 

resistência ao ensino a distância fiquem mais a vontade. 

No modelo Web, além do material impresso, as aulas são realizadas por meio de ambientes 

virtuais de aprendizagem, como a plataforma Moodle, o professor não dá aula, ele é apenas um 

mediador do processo ensino/aprendizagem. O autor ainda divide esse modelo em dois outros 

modelos, um mais virtual cuja aprendizagem está focada nos ambientes virtuais de aprendizagem, 

com encontros presenciais somente para avaliações e o semipresencial, que é o modelo utilizado 

pelas universidades públicas no Brasil em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

(MORAN, 2011). 

Para Voigt (2007) o modelo semipresencial é a união da modalidade presencial clássica com 

a moderna educação a distância, assim, esse modelo permite que o estudante possa usufruir da 

eficácia e das vantagens das duas modalidades, nos momentos presenciais o estudante tem 

contato direto com os professores e outros alunos, isto é, interage com a turma e desenvolve 

relações sociais, enquanto que nos momentos a distância o aluno tem flexibilidade de tempo e 

espaço para decidir sobre o melhor momento para sua aprendizagem. 

 Para Moran (2011), um exemplo de modelo semipresencial é o praticado pelo Consórcio 

CEDERJ, que apresenta tutor a distância, tutor presencial, avaliações a distância e presencial, 

aulas em laboratórios e fazem parcerias com prefeituras para instalação de polos de apoio 

presencial. 

Segundo os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 

2007), os polos de apoio presencial são fundamentais para eficácia do modelo semipresencial de 

educação a distância, sua instalação auxilia o desenvolvimento do curso permitindo a realização 

de atividades presenciais obrigatórias, tais como, avaliações, tutorias, aulas práticas em 

laboratório, estágio obrigatório e defesas de trabalho de conclusão de curso, além de funcionar 

durante todos os dias úteis da semana, incluindo sábado, nos três turnos, possibilitando a inclusão 
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de estudantes que trabalham. 

Por meio da implantação dos polos de apoio presencial é possível expandir a oferta de 

educação superior pública por todo o país. Para isso, a escolha da localização dos polos é 

fundamental, assim como, o investimento em estruturas essenciais para o seu funcionamento, tais 

como, laboratório para aulas práticas, laboratório de informática com acesso a internet, salas para 

tutorias, salas para exames presenciais e biblioteca (BRASIL, 2007). 

Estas estruturas essenciais constituem determinantes para a abertura e funcionamento de um 

polo de apoio presencial, em conjunto representam critérios que devem ser levados em conta no 

processo de tomada de decisão do gestor público para instalação de polos de apoio presencial. 

Um dos grandes desafios com que os gestores convivem diariamente é a tomada de decisão, 

para isso, é necessária a utilização de conhecimentos e habilidades que lhes permitam a melhor 

escolha. Dessa forma, a aplicação de modelos de tomada de decisão proporciona aos gestores 

melhores resultados para a Administração Pública, evitando, assim, prejuízos ao Erário. 

Para Lousada e Valentim (2011) o uso de modelos de tomada de decisão permite aos gestores 

compreender a estrutura organizacional e as relações complexas inerentes aos processos 

desenvolvidos nesse âmbito. Portanto, há a crescente relevância no que tange à investigar e 

construir modelos, que proporcionem uma melhor aplicabilidade de métodos e técnicas no 

processo de tomada de decisão organizacional, cuja base é a informação, visto que se constitui 

em recurso fundamental para o referido processo. 

Segundo Choo (2003), os modelos de tomada de decisão são importantes, pois, permitem 

que as organizações tenham maior eficiência nas suas decisões e um comportamento decisório 

mais racional para lidarem com situações que envolvam risco e incerteza, permitindo a melhor 

alocação dos recursos das organizações. 

Um processo de tomada de decisão é aquele que diante das alternativas apresentadas, a 

melhor alternativa a ser escolhida é aquela que melhor satisfaz as necessidades organizacionais, 

ou seja, que leva a organização a atingir os resultados desejados (CORRÊA, 2004; PORTO, 

2008). 

Segundo Jannuzzi et. al. (2009) o processo de tomada de decisão não está baseado na 

intuição, mas, no emprego de técnicas mais estruturadas que permitem ao gestor mais 

confiabilidade na tomada de decisão. Uma destas técnicas é o Apoio Multicritério à Decisão 

(AMD), uma ferramenta que permite que a decisão seja pautada com base nos critérios, definidos 
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pelos gestores, considerados relevantes para o problema em questão. 

Para a viabilização dessa pesquisa será aplicado o método de AMD Analytic Network 

Process (ANP).  

O ANP foi desenvolvido por Thomas L. Saaty5 e trata-se de uma generalização do Analytic 

Hierarchy Process 6(AHP) que analisa um problema de decisão organizando-o em uma estrutura 

em rede, isto é, expandindo-se em várias direções, permitindo relações de dependência e 

feedback entre seus elementos (SAATY, 2005).  

Segundo Nascimento, Silva e Belderrain (2008), uma rede é uma estrutura não-linear que se 

expande em todas as direções, possui clusters não organizados em uma ordem pré-definida, e 

apresenta relações de influência que são transmitidas dentro de um mesmo conjunto de elementos 

(inner dependence) e entre conjuntos (outer dependence). E ainda, sofrendo e realizando 

influência com outros conjuntos (feedback), como pode ser observado na Figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1 – Estrutura em rede do ANP. 

Fonte: Saaty, 2005. 
 

No método ANP são feitos julgamentos pelo tomador de decisão, ou por um especialista, 

sobre o elemento dominante para cada par em relação a uma propriedade comum, vetores de 

prioridade são obtidos e combinados em toda a estrutura para dar o melhor resultado a uma 

decisão. Caso os julgamentos sejam inconsistentes, podem ser revisados pelo tomador de 
                                                 
5 Thomas Lorie Saaty  foi um matemático iraquiano, professor da Universidade de Pittsburgh, onde lecionou na 

Escola Katz de Administração de Empresas. Ele foi o inventor do Analytic Hierarchy Process, um método para 
tomada de decisão multicritério, e do Analytic Network Process, sua generalização para decisões com 
dependência e feedback (CREATIVE DECISIONS FOUNDATIONS, 2017). 

6 É um método de apoio a tomada de decisão e solução de problemas complexos, envolvendo múltiplos critérios, 
desenvolvido por Thomas Lorie Saaty em meados da década de 1970 (SALOMON; MONTEVECHI, 1997). 

Inner dependence 

   C4 ● ●                     

 ●● C1 ●● 

   C3 ● ●                     

 ●● C2 ●                      

Feedback 

Outer dependence 



20 
 

 

decisões de maneira a tornar aceitável ou uma decisão pode ser adiada até que informações mais 

consistentes sejam obtidas. Em aplicações práticas usando estruturas em rede, as decisões são 

freqüentemente analisadas em partes por seus benefícios, oportunidades, custos e riscos, e os 

resultados, então, são obtidos sintetizando-se as prioridades das alternativas para cada critério 

estabelecido. (SAATY, 2013). 

O método ANP contribui para auxiliar na melhor decisão dos gestores, pois, apresenta 

características que proporcionam soluções realísticas na tomada de decisão.  

 

1.2  Questão de Pesquisa 

 
Esta pesquisa busca responder a seguinte questão: Quais os critérios que permitem o 

desenvolvimento de um modelo de auxílio à tomada de decisão capaz de garantir a melhor 

localização para instalação de polos de apoio presencial de cursos de educação à distância? 

 

1.3 Objetivo geral 

 
Dada a importância dos polos de apoio presencial para o crescimento do ensino à distância 

no país, a presente pesquisa tem como objetivo geral desenvolver um modelo de auxílio à 

tomada de decisão, utilizando o método Analytic Network Process, para escolha de 

municípios para instalação de polos de apoio presencial para cursos de educação à 

distância. 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

Assim, para se alcançar o objetivo geral foi necessário, antes, alcançar os seguintes objetivos 
específicos: 
 
I – Efetuar uma pesquisa bibliométrica da produção científica de pesquisadores para evidenciar a 
aplicação de modelos de apoio a tomada de decisão na instalação de polos de apoio presencial; 
 
II – Identificar critérios para o desenvolvimento do modelo de apoio à tomada de decisão; 
 
III – Desenvolver o modelo de apoio à tomada de decisão utilizando o método Analytic Network 
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Process; 
 
IV – Realizar o tratamento dos dados no software SuperDecisions v.2.8; 
 
V – Validar o modelo de apoio à tomada de decisão a sete municípios do Vale Médio Paraíba e 
confirmar se o município de Quatis seria escolhido para a instalação do polo; 
 
VI – Aplicar o modelo de apoio à tomada de decisão a dois municípios em um caso de ensino, a 
fim de averiguar a eficácia do modelo na escolha do melhor local para instalação de um polo de 
apoio presencial; 
 
VII – Gerar um produto tecnológico que aliado a variáveis de cunho político permita a instalação 
e permanência de polos de apoio presencial em municípios ou bairros. 
 

1.5 Justificativa 

 

O Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – CEDERJ em 

parcerias formalizadas com os municípios tem ampliado a oferta do ensino superior público, 

gratuito e de qualidade a toda população fluminense através dos polos de apoio presencial 

instalados nos municípios conveniados. 

Os critérios utilizados pelo CEDERJ para instalação de polos de apoio presencial foram 

adotados por meio de um estudo técnico em 1999 e levam em conta a população dos 92 

municípios do estado do Rio de Janeiro, o número de alunos que terminou no ano anterior o 

Ensino Médio em cada município, a distância entre os municípios (prevendo um deslocamento 

médio do estudante, da sua residência ao polo, inferior a cinquenta quilômetros), a existência de 

estradas conectando-as entre si e a inexistência de ensino superior presencial público no local 

(CASSIANO et. al., 2016). 

Porém, este modelo de implantação de polos de apoio presencial não foi suficientemente 

eficaz para evitar o fechamento do polo de Quatis e nem tão pouco para evitar a evasão de 

estudantes, que segundo dados do CEDERJ (2017a) esta taxa encontra-se em 20%.  

De acordo com o Censo EAD.BR 2014/2015 publicado pela Associação Brasileira de 

Educação a Distância (ABED) a evasão é apontada por grande parte das instituições como um 

dos maiores obstáculos enfrentados nos diferentes tipos de cursos de educação a distância, na 

maioria dos casos, a evasão identificada se concentra na faixa de 25%. A falta de tempo para 

estudar ou participar do curso é apontada pela maioria das instituições como principal motivo 

para evasão nas diferentes modalidades de educação a distância pesquisadas. 
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Segundo estudos de Lacerda e Espíndola (2013), um dos motivos que levaram a evasão de 

alunos do curso de Licenciatura em Biologia do CEDERJ foi a distância entre o polo e a 

residência dos estudantes.  

Para os alunos que residem distantes do polo e optaram por esta modalidade de ensino 

devido a sua flexibilidade de tempo e espaço, torna-se, muita das vezes, difícil esse deslocamento 

até o polo de apoio presencial, fazendo com que muitos alunos desistam do tão sonhado curso 

superior.  

A evasão significa um desperdício de investimentos públicos, tanto para os municípios 

quanto para as universidades estaduais e federais conveniadas. 

Segundo estudo realizado em abril de 2012, em termos gerais, só 39,81% dos alunos ativos 

do CEDERJ moram no mesmo município do polo, os alunos ativos que não residem no mesmo 

município do polo tem que se locomover, em média, 51,6 quilômetros para chegarem ao polo em 

que estão matriculados (CASSIANO et. al., 2016). 

Dos 92 municípios que fazem parte do estado do Rio de Janeiro, apenas 31 possuem polos de 

apoio presencial do CEDERJ, por ser o ensino à distância no Brasil semipresencial, a legislação 

exige que existam momentos presenciais obrigatórios destinados a realização de avaliações e 

aulas em laboratórios, o que mostra que existe uma necessidade de instalação de polos em outros 

municípios para atender a esses alunos. 

Dessa forma, verifica-se a importância do desenvolvimento de uma ferramenta capaz de 

promover ao gestor público a melhor localização para sua instalação, evitando, ainda, prejuízos 

ao Erário, com alto índice de evasão dos alunos e fechamento de polos. 

O modelo proposto é apoiado em critérios que garantem maior segurança na escolha da 

localização dos polos para o maior número possível de alunos, tais como: população residente, 

domicílios com computador, domicílios com internet, números de escolas que oferecem o ensino 

médio e proximidade a outro município que possua um polo de apoio presencial do CEDERJ.  

Diferente de alguns modelos de apoio a decisão aplicados a polos de apoio presencial 

(GOMES JÚNIOR, SOARES DE MELLO, SOARES DE MELLO, 2008; PEIXOTO FILHO et 

al. 2015; PEIXOTO FILHO, ERTHAL JÚNIOR, 2016; PEIXOTO FILHO, 2016), este modelo 

utiliza ferramentas de apoio a tomada de decisão estruturadas em rede com dependência, o que 

permite maior confiabilidade dos resultados, capaz de transcender a sua aplicabilidade do 

CEDERJ para instalação de polos em outras instituições de ensino à distância, como por 
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exemplo, a Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

1.6 Delimitação da pesquisa 

 

Constataram-se como delimitações da pesquisa: a concentração do estudo apenas no estado 

do Rio de Janeiro e não levar em conta o fato de que as variáveis de cunho político podem 

também interferir na sustentabilidade de um polo de apoio presencial. Porém, este estudo 

delimitou-se em apenas estudar os critérios utilizados na instalação dos polos de apoio presencial 

do CEDERJ, como no caso do município de Quatis. 

Desta forma, sugere-se como agenda de pesquisa que o modelo seja implementado em outras 

regiões do país e para outras Instituições que pretendam ampliar sua oferta de cursos de ensino à 

distância, confirmando a sua eficácia na escolha de municípios para sediar polos de apoio 

presencial. 

 

1.7 Procedimentos Metodológicos 

 
Com o intuito de contribuir para formar a unidade deste trabalho, esta subseção apresenta os 

procedimentos metodológicos globais desta pesquisa. Para atingir o objetivo geral desta pesquisa 

- que é desenvolver um modelo de auxílio à tomada de decisão, utilizando o método Analytic 

Network Process, para escolha de municípios para instalação de polos de apoio presencial para 

cursos de ensino à distância - este trabalho foi dividido em três etapas.  

A primeira etapa busca efetuar uma análise bibliométrica da produção científica de 

pesquisadores na área de apoio Multicritério no método Analytic Network Process aplicado a 

instalação de polos de ensino à distância, identificando: (1) definição da amostra da pesquisa; (2) 

pesquisa na amostra, com as palavras-chave; (3) identificação dos periódicos com maior número 

de artigos publicados sobre o tema; (4) identificação dos autores com o maior número de 

publicações; (5) levantamento da cronologia da produção, identificando “ciclos de maior 

produção”; (6) seleção dos artigos para a composição do “núcleo de partida” para a pesquisa 

bibliográfica. Este núcleo deve contemplar: (a) os artigos mais relevantes; (b) identificação dos 

primeiros autores a escreverem sobre o tema; (c) identificação dos últimos autores a escreverem 

sobre o tema; (d) identificação dos textos mais relevantes em cada “ciclo de maior produção”. 
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Foi utilizado um modelo proposto de Webibliomining, na base de dados Web of Science, que 

analisou a produção científica no período de 2003 a 2017. Os procedimentos metodológicos se 

utilizaram de uma pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem quantitativa. O 

detalhamento sobre a metodologia desta etapa pode ser verificado na seção 3.3 (página 38). 

A segunda etapa desta pesquisa busca desenvolver o modelo de apoio à tomada de decisão 

para instalação de polos de apoio presencial para cursos à distância do CEDERJ, para tanto, foi 

realizado um estudo na região do Vale Médio Paraíba com sete municípios que não apresentam 

polos de apoio presencial do CEDERJ; são eles: Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Porto Real, 

Quatis, Rio Claro e Valença; avaliando critérios tais como: população residente, domicílios com 

computador, domicílios com internet, números de escolas que oferecem o ensino médio e 

proximidade a outro município que possua um polo de apoio presencial do CEDERJ. 

A presente pesquisa classifica-se como qualitativa, de caráter exploratório, por meio de 

pesquisa bibliográfica, entrevistas e estudo de caso. Isso possibilitou a aplicação de um modelo 

de análise multicritério que traduziu em pesos os dados e informações coletadas, ponderando 

assim a definição do local ideal para implantação do polo de apoio presencial. O detalhamento 

dos procedimentos metodológicos desta etapa poderá ser observado no capítulo 2 (páginas 27-34) 

e nas seções 3.3 (página 38) e 4.3 (páginas 61-63). 

A terceira etapa trata-se de uma pesquisa aplicada, na qual o modelo de apoio à tomada de 

decisão desenvolvido foi aplicado através de um Caso de Ensino em dois municípios, Armação 

dos Búzios e Arraial do Cabo, candidatos a instalação de um polo de apoio presencial. Constatou-

se que o modelo foi eficiente para auxiliar o gestor público na melhor decisão da escolha do 

município que apresentou as melhores características para instalação de um polo de apoio 

presencial.  

A próxima subseção apresentará a forma como este trabalho está estruturado. 

 

1.8 Estrutura do Trabalho 

 

A presente dissertação foi construída a partir de três artigos e está estruturada em seis partes, 

sendo esta introdução a primeira. Na segunda parte da dissertação foi dedicado um capítulo que 

consta a complementação metodológica dos procedimentos metodológicos utilizados na 

confecção do artigo 2 (Capítulo 2). Em seguida são apresentados os três artigos de natureza 
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científica que compõem essa dissertação, sendo que cada um deles constitui um capítulo dessa 

dissertação, especificamente, o capítulo 3 (página 35); o capítulo 4 (página 52) e o capítulo 6 

(página 77). O capítulo cinco (página 72) apresenta um tutorial para utilização da ferramenta e-

Polos, desenvolvida a partir da modelagem para essa dissertação. Na sétima parte são 

apresentadas as metaconclusões, limitações da pesquisa e proposta para futuros estudos. Destaca-

se que o referencial teórico dessa dissertação está dividido nas seguintes subseções: 3.2 (páginas 

36-37) e 4.2 (páginas 55-60). 

No próximo Capítulo será apresentada a complementação da metodologia utilizada para a 

construção da pesquisa que compõem essa dissertação. 
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2. COMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Devido ao número limitado de páginas exigidos para a publicação do artigo 2 (Capítulo 4) 

não foi possível estruturar de forma mais detalhada todo procedimento metodológico utilizado 

para o desenvolvimento do modelo de apoio a tomada de decisão para instalação de polos de 

apoio presencial para cursos de educação a distância. 

Para tanto, serão apresentadas neste capítulo, de forma mais detalhada, as cinco etapas em 

que foi dividido o procedimento metodológico para esta pesquisa. 

 

2.1 Etapa um 

 Na primeira etapa foi realizada uma pesquisa bibliométrica na base web of science em busca 

de produções científicas que tratavam dos seguintes temas: ensino a distância, apoio multicritério 

a decisão, método ANP e polos de apoio presencial. A coleta de dados foi realizada em artigos 

publicados no período de 2003 a 2017, o que corresponde a um levantamento de 15 anos e do 

início do ensino superior a distância no Brasil, com a inauguração dos quatro primeiros polos de 

apoio presencial do CEDERJ no ano de 2002. Os critérios da busca foram os seguintes: Tópico: 

(Distance Education) OR Tópico: (Multicriteria Decision Model) OR Tópico: (Method ANP) OR 

Tópico: (Support Classroom Poles). 

Mediante a análise bibliométrica foi possível estabelecer um núcleo de partida para a 

pesquisa.  Os estudos mais relevantes foram encontrados em AQUINO et al. (2017),  

Multicriteria modeling to establish distance education centers in mesoregions the Fluminense 

Federal Institute, SAATY (2013), The Modern Science of Multicriteria Decision Making and Its 

Practical Applications: The AHP/ANP Approach e SUN et al. (2008), What drives a successful e-

Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. 

Porém, nessa primeira análise não foi possível encontrar estudos que tratavam de forma mais 

específica com o tema desta pesquisa.  

 

2.2 Etapa dois 

Dessa forma, na segunda etapa, outras bases de dados foram consultadas, tais como, SciELO, 

SCOPUS e Google Scholar, onde, foi possível selecionar trabalhos relacionados ao objetivo da 

pesquisa e analisar os critérios utilizados para modelagem desses trabalhos. Os trabalhos 
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selecionados foram: Gomes Júnior, Soares de Mello e Soares de Mello (2008), Brasil (2013), 

Peixoto Filho et al. (2015), Cassiano et al. (2016), Peixoto Filho (2016), Peixoto Filho e Erthal 

Júnior (2016), conforme o Quadro 2.1. 

 

 

Quadro 2. 1- Critérios utilizados na modelagem dos autores pesquisados 

Autor Artigo Critérios

BRASIL (2013)
Orientações básicas sobre polos do 

sistema Universidade Aberta do Brasil. 

Adequação da infraestrutura física, tecnologia 
e de recursos humanos do polo; carência de 

oferta de ensino superior público no município; 
municípios de porte médio (entre 20 e 50 mil 

habitantes).

CASSIANO et al. (2016)
Distribuição espacial dos polos regionais 

do Cederj: uma análise estatística. 

O número de alunos que terminou no ano 
anterior o Ensino Médio em cada município; a 

distância entre os municípios (prevendo um 
deslocamento médio do estudante, da sua 

residência ao polo, inferior a cinquenta 
quilômetros); a existência de estradas 

conectando-as entre si e a inexistência de 
ensino superior presencial público no local.

GOMES JÚNIOR, 
SOARES DE MELLO e 
SOARES DE MELLO 

(2008)

Distribuição espacial dos polos regionais 
do Cederj: uma análise estatística. 

O número de cursos oferecidos; o número de 
alunos inscritos e o tempo de funcionamento 

de cada polo.

PEIXOTO FILHO, J. (2016)
Modelagem multicriterial aplicada a 

seleção de municípios para abertura de 
polos de educação a distância. 2016. 

População; residências com acesso à internet; 
vocação econômica; demanda futura e 

concorrência. 

PEIXOTO FILHO e 
ERTHAL JÚNIOR (2016)

Análise multicriterial para seleção de local 
para abertura de um polo de educação a 

distância. 

População; residências com acesso à internet; 
vocação econômica; demanda futura e 

concorrência. 

PEIXOTO FILHO et al. 
(2015)

Seleção de municípios para a abertura de 
polos EaD: uma tomada de decisão 

baseada em uma modelagem multicritério. 

O número de habitantes; público-alvo: faixa 
etária, escolaridade, renda per capita , 

residência com acesso à internet; arranjos 
produtivos locais; existência de escolas de 
nível médio; proximidade do município com 

universidades; concorrência local: existência 
de IES, de outros cursos EaD e de outros 

cursos ofertados pelo “Sistema S”.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.3 Etapa três 

Na terceira etapa foram realizadas entrevistas com os coordenadores de cursos a distância do 

consórcio CEDERJ, considerados como especialistas em EaD, Professora Doutora Cecilia Toledo 

Hernandéz e  Professor Doutor Júlio Cesar Andrade de Abreu.  

Dentre os critérios para escolha desses profissionais para entrevista estão: conhecimento da 

área técnica de apoio multicritério a decisão, principalmente o método ANP; conhecimento da 
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área de políticas públicas, mais precisamente em educação a distância; maior proximidade e fácil 

acessibilidade por terem sido meus professores no mestrado nas disciplinas Modelos e Técnicas 

de Apoio a Decisão e Diagnóstico e Intervenção em Organizações Públicas. 

Dessa forma, seus currículos estão detalhados nos parágrafos seguintes.   

Cecilia Toledo Hernandéz é professora adjunta do Departamento de Engenharia de Produção 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), é professora do curso de Administração Pública na 

modalidade semipresencial (CEDERJ/UAB) desde 2013, participou na preparação do curso de 

Engenharia de Produção a distância junto ao CEDERJ/UAB, é coordenadora do curso de 

Engenharia de Produção da UFF na modalidade semipresencial (CEDERJ/UAB) desde 2016. 

Tem experiência na área de Engenharia de Produção, com ênfase na Gestão da Produção atuando 

principalmente nos seguintes temas: Analytic Hierarchy Process (AHP), Analytic Network 

Process (ANP) e tomada de decisão com múltiplos critérios. 

 Júlio Cesar Andrade de Abreu é professor adjunto do Departamento de Administração 

Pública da UFF, participou na preparação do curso de Administração Pública a distância junto ao 

CEDERJ/UAB, foi coordenador do Curso de Administração Pública da UFF na modalidade 

semipresencial (PNAP/UAB/CEDERJ), é professor dos programas de pós-graduação em 

Administração Pública (PROFIAP) e Administração (PPGA/MPA), ambos da Universidade 

Federal Fluminense. Atua na área de pesquisa, extensão e desenvolvimento com os seguintes 

temas: Administração Pública, Gestão Social e Planejamento Governamental. 

Nesta etapa foram apresentados aos coordenadores os critérios adotados nos trabalhos de 

Gomes Júnior, Soares de Mello e Soares de Mello (2008), Peixoto Filho et al. (2015), Peixoto 

Filho (2016), Peixoto Filho e Erthal Júnior (2016), assim como, os critérios utilizados para 

instalação de polos do consórcio CEDERJ em Cassiano et al.(2016) e da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) em Brasil (2013), para que fossem definidos os critérios mais importantes para o 

desenvolvimento de um modelo de apoio a tomada de decisão capaz de promover a instalação 

eficiente de polos de apoio presencial para cursos de ensino a distância do consórcio CEDERJ. 

Apesar da importância dos critérios utilizados nos trabalhos acima, foram eleitos critérios 

para o desenvolvimento de um modelo que fosse facilmente replicado, com isso, definiram-se um 

número de critérios mais reduzido e que apresentassem maior acesso aos dados, isto é, que a 

busca por seus dados estivesse ao alcance de todos. 
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Sendo assim, foram definidos os seguintes critérios: população residente, domicílios com 

computador, domicílios com acesso a internet, número de escolas com ensino médio e 

proximidade a algum polo de apoio presencial do CEDERJ. 

O número populacional de um município foi o primeiro critério a ser escolhido, pois, é 

importante instalar um polo de apoio presencial em um local viável, em que tenha um grande 

número de pessoas para se matricular no curso a distância e justifique a utilização de recursos 

públicos para este projeto. Os dados referente a população residente nos municípios serão 

consultados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE cidades, segundo o 

Censo Demográfico do ano de 2010, pois, foi o último Censo oficial no país, constando no site 

IBGE cidades uma estimativa para o ano de 2017. 

Por se tratar de um curso de educação a distância, a existência de domicílios com 

computador é essencial para o bom aproveitamento do curso pelo aluno. O computador é a 

principal ferramenta de acesso do aluno a plataforma de ensino para realização das atividades e 

ainda tirar dúvidas com os tutores a distância, apesar da grande disseminação do uso de 

smartphones e tablets pelos estudantes, não foi possível encontrar dados confiáveis e de fácil 

acesso sobre o número de usuários por localidade, o que inviabilizaria a replicação do modelo. 

Desta forma, os dados referentes ao número de domicílios com computador serão extraídos do 

site IBGE cidades, Censo Demográfico do ano de 2010.  

Para utilização da plataforma de ensino a distância é necessário que os alunos possuam 

acesso a internet, logo, para que se tenha computador é preciso acesso a internet, essas duas 

ferramentas possuem dependência para realizar um curso a distância. Sem o acesso à internet é 

impossível acessar a plataforma do CEDERJ e acompanhar as aulas, os fóruns, realizar as 

avaliações a distância, se inscrever nas disciplinas e realizar pesquisas acadêmicas. Os dados 

referentes ao número de domicílios com acesso a internet serão extraídos do site IBGE cidades, 

Censo Demográfico do ano de 2010.  

Para que os alunos possam freqüentar um curso superior é necessário que possuam o ensino 

médio completo, sendo assim, outro critério utilizado na modelagem foi o número de escolas com 

ensino médio nos municípios, pois, quanto maior o número de escolas públicas e privados no 

município, maior será a procura de alunos por um curso superior, o que justifica a implantação de 

um polo de EaD no município. Os dados para este critério também serão buscados no site IBGE 
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cidades para o ano de 2015, fonte Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais – INEP – Censo Educacional 2015. 

A proximidade a algum polo de apoio presencial do CEDERJ é outro critério importante para 

o desenvolvimento do modelo, pois, quanto mais distante um polo de apoio presencial de um 

município, maior será a dificuldade de locomoção de um estudante até o polo para realizar as 

atividades presenciais obrigatórias, ocorrendo, desta forma, a evasão deste estudante do curso, 

logo, justifica-se a instalação de um polo neste município. Os dados referentes a distância dos 

municípios pesquisados ao polo de apoio presencial foram consultados no Google Maps. A 

pesquisa realizada foi a distância da prefeitura do município ao polo de apoio presencial do 

CEDERJ do município mais próximo.  

 

2.4 Etapa quatro 

Na quarta etapa, num primeiro momento, foram aplicados questionários fechados aos 

coordenadores. A primeira pergunta solicitava que eles realizassem julgamentos em relação ao 

grau de importância entre os critérios selecionados de acordo com a escala fundamental de valor 

de Thomas L. Saaty,  que varia de 1 a 9, onde os valores representam: 1 – igual importância; 3 – 

fraca importância; 5 – forte importância; 7 – muito forte; 9 – importância absoluta; e 2, 4, 6, 8 – 

valores intermediários. 

As respostas informadas pelos coordenadores a primeira pergunta do questionário podem ser 

observadas no Quadro-2.2.  

 
Quadro2.2 - Resposta da primeira rodada do questionário pelos coordenadores 

COORDENADOR  A   COORDENADOR  B   

(5) População X Computador (  ) (5) População X Computador (  ) 

(3) População X Internet (  ) (3) População X Internet (  ) 

(6) População X Ensino Médio (  ) (5) População X Ensino Médio (  ) 

(2) População X Prox. Polos (  ) (2) População X Prox. Polos (  ) 

(  ) Computador X Internet (3) (  ) Computador X Internet (4) 

(3) Computador X Ensino Médio (  ) (3) Computador X Ensino Médio (  ) 

(  ) Computador X Prox. Polos (3) (  ) Computador X Prox. Polos (3) 

(4) Internet X Ensino Médio (  ) (3) Internet X Ensino Médio (  ) 

(2) Internet X Prox. Polos (  ) (2) Internet X Prox. Polos (  ) 

(  ) Ensino Médio X Prox. Polos (4) (  ) Ensino Médio X Prox. Polos (5) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Após a aplicação dos questionários, foi utilizada a Técnica Delphi. Segundo JOIA et. al. 

(2013), a Técnica Delphi é um método de tomada de decisão em grupo, usada quando não há 

registro de dados históricos, não havendo contato face a face entre os entrevistados, permitindo 

sua realização, inclusive, por e-mail. 

Esta técnica consiste em: selecionar os participantes e distribuir informações sobre o projeto; 

preparar o questionário e entregar aos participantes da pesquisa; analisar e consolidar as respostas 

dos participantes; redistribuir o questionário com a resposta de todos os participantes, esperando 

que os participantes se inspirem na resposta dos outros; se os participantes chegarem a um 

consenso esta técnica chega ao fim, caso contrário, são realizadas novas etapas do questionário 

até que os participantes cheguem a um consenso (JOIA et. al., 2013). 

Dessa forma, num segundo momento, foi entregue um novo questionário e redistribuído o 

questionário com a resposta dos coordenadores, esperando que se inspirem na resposta um do 

outro e cheguem a um consenso. 

Os questionários foram recolhidos e foi realizada a análise e consolidação das respostas dos 

participantes. Os participantes chegaram a um consenso conforme o Quadro 2.3. 

 
 

Quadro2.3- Resposta da segunda rodada do questionário pelos coordenadores 

COORDENADOR  A   COORDENADOR  B   

(5) População X Computador (  ) (5) População X Computador (  ) 

(3) População X Internet (  ) (3) População X Internet (  ) 

(6) População X Ensino Médio (  ) (6) População X Ensino Médio (  ) 

(2) População X Prox. Polos (  ) (2) População X Prox. Polos (  ) 

(  ) Computador X Internet (3) (  ) Computador X Internet (3) 

(3) Computador X Ensino Médio (  ) (3) Computador X Ensino Médio (  ) 

(  ) Computador X Prox. Polos (3) (  ) Computador X Prox. Polos (3) 

(4) Internet X Ensino Médio (  ) (4) Internet X Ensino Médio (  ) 

(2) Internet X Prox. Polos (  ) (2) Internet X Prox. Polos (  ) 

(  ) Ensino Médio X Prox. Polos (4) (  ) Ensino Médio X Prox. Polos (4) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação a segunda pergunta, ambos coordenadores responderam que os critérios que 

apresentam uma relação de influência ou dependência são domicílios com computador e 

domicílios com acesso a internet, conforme a Figura 2.1. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

A partir dessa relação de influência entre os critérios domicílios com computador e 

domicílios com acesso a internet foi possível desenvolver o modelo de apoio a tomada de decisão 

para instalação de polos de apoio presencial utilizando o método ANP.  

Para validação do modelo foram escolhidos sete municípios da região do Vale Médio Paraíba 

no estado do Rio de Janeiro (Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Porto Real, Quatis, Rio Claro e 

Valença) que ainda não possuem polos de apoio presencial. Os motivos que levaram a escolha 

desses municípios são apresentados abaixo: 

1 – Estudar a região em que está localizado o meu curso de mestrado, identificando o 

município que apresenta as melhores características para receber um polo de EaD; 

2 – O município de Quatis já possuiu um polo de apoio presencial do CEDERJ, identificar se 

esse município seria escolhido para instalação de um polo com os critérios desta pesquisa; 

A Figura 2.2 mostra o modelo de redes que permite a aplicar o método ANP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domicílios com 
computador 

Domicílios com acesso a 
internet 

Figura2.1- Rede dos critérios que possuem dependência. 
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Figura 2.2 - Estrutura em rede da modelagem pelo método ANP 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Nas próximas seções serão apresentados os artigos publicados que compõem esta 

dissertação, artigo 1 (Capítulo 3) - O método Analytic Network Process na instalação de polos de 

ensino a distância: uma análise bibliométrica; artigo 2 (Capítulo 4) - Avaliação de critérios para a 

instalação de polos de apoio presencial para cursos de ensino a distância utilizando o Analytic 

Network Process; e caso de ensino (Capítulo 6) - A técnica para encontrar um lugar ao sol. 
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3. O MÉTODO ANALYTIC NETWORK PROCESS NA INSTALAÇÃO DE POLOS DE 

ENSINO A DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

 

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo mapear a produção científica em apoio 
Multicritério no método Analytic Network Process aplicado a instalação de polos de ensino à 
distância, identificando os periódicos, autores, países e as instituições que mais publicaram sobre 
o tema e desenvolver um “núcleo de partida” para uma dissertação de mestrado. Foi utilizado um 
modelo proposto de webibliomining, na base de dados Web of Science, que analisou a produção 
científica no período de 2003 a 2017. Os procedimentos metodológicos se utilizaram de uma 
pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem quantitativa. Os resultados apontaram 11.221 
artigos, que após uma análise bibliométrica constatou-se que o “pico” da produção foi no ano de 
2017 com 1.556 artigos, os Estados Unidos foram responsáveis por 25,30% do total de artigos 
publicados, a área que mais publicou artigos foi a Educação com 24,97% e ainda foram 
selecionados 30 artigos para compor o “núcleo de partida” para a pesquisa bibliográfica. 

Palavras - chave: produção científica, webibliomining, web of science, ensino à distância, 
multicritério. 

 

The Analytic Network Process method in the installation of distance education pole: a 

bibliometric analysis 

 

Abstract: This research aims to map the scientific production in support Multicritério in the 
method Analytic Network Process applied to the installation of poles of distance learning, 
identifying the periodicals, authors, countries and institutions that published more on the topic 
and develop a "starting nucleus" for a master's thesis. A proposed webibliomining model was 
used in the Web of Science database, which analyzed the scientific production from 2003 to 
2017. The methodological procedures used a descriptive and exploratory research, with a 
quantitative approach. The results pointed out 11,221 articles, which after a bibliometric analysis 
showed that the "peak" of production was in 2017 with 1,556 articles, the USA accounted for 
25.30% of the total articles published, the area that published the most articles was Education 
with 24.97% and 30 articles were selected to compose the "starting nucleus" for the bibliographic 
research. 

Keywords: scientific production, webibliomining, web of science, distance education, 
multicriteria. 

 

3.1. Introdução 

O polo de apoio presencial é uma extensão da universidade, que cria condições de 

permanência do aluno no curso e possibilita o desenvolvimento regional e de geração de 

empregos (Mota, 2009). É o local onde o aluno encontra lugar para estudar, interagir com 

pessoas, realizar avaliações e práticas laboratoriais (Knuppel, 2017).  

A aplicação de técnicas multicritério auxilia o gestor na tomada de decisão, o que pode 
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permitir à escolha do município mais apto a instalação de um polo de apoio presencial. Sendo 

assim, mapear a produção científica é o início para conhecer estudos realizados nesta área. 

Pereira e Costa (2015) realizaram um estudo bibliométrico em artigos indexados a base de 

dados Web of Science referente a métodos multicritério de apoio à decisão, onde foram analisados 

aspectos relacionados a autores, países de origem, quantitativos por ano, áreas de conhecimento, 

periódicos proeminentes e instituições de artigos identificados.  

Peixoto Filho (2016) realizou um estudo bibliométrico, com o modelo de webibliomining 

proposto por Costa (2010), em artigos na base Scopus, onde apresentou uma análise voltada para 

a produção científica na área de auxílio multicritério à decisão aplicada ao ensino à distância. 

Porém, não foram identificados estudos de webibliomining em artigos na base Web of Science 

referente à aplicação do método de apoio multicritério Analytic Network Process (ANP) para 

instalação de polos de ensino a distância e nem com a quantidade de artigos selecionados para 

compor o “núcleo de partida” da pesquisa bibliográfica. 

O objetivo desta pesquisa é identificar os periódicos, autores, países e as instituições que 

mais publicaram sobre o tema da pesquisa e desenvolver um “núcleo de partida” de uma pesquisa 

bibliográfica para uma dissertação de mestrado. 

A partir dessa introdução, o estudo foi elaborado da seguinte forma: a segunda seção 

apresenta uma revisão da literatura acerca da bibliometria; a terceira seção descreve os 

procedimentos metodológicos; a quarta seção apresenta a aplicação do modelo de webibliomining 

e os resultados; a quinta seção apresenta a conclusão. 

 

3.2. Da Bibliometria a Webibliomining: breves considerações 

O termo bibliometria (bibliometrics) surgiu pela primeira vez em 1969, em um artigo de 

Alan Pritchard intitulado Statistical bibliography or bibliometrics?. Pritchard (1969) definiu a 

Bibliometria como a aplicação de matemática e métodos estatísticos para livros e outros meios de 

comunicação. 

 Segundo Alvarado (1984) a bibliometria comporta três leis básicas, que são: a lei de 

Bradford, que descreve a distribuição da literatura periódica em uma área específica; a lei de 

Lotka, que descreve a produtividade dos autores e a lei de Zipf, que descreve a frequência no uso 

de palavras num determinado texto. Para Amaral et al. (2004), em linhas gerais, a bibliometria 

busca descobrir a variação de determinados elementos em um elemento fixo, isto é, um estudo 
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mais quantitativo nas publicações, tais como, os autores que mais publicam em um periódico, as 

palavras-chave que descrevem um determinado tema, os autores mais citados por um autor em 

particular, dentre outras possibilidades.  

 A partir do surgimento da bibliometria foram aparecendo novas áreas responsáveis pela 

medição da informação voltadas a internet e aos bancos de dados eletrônicos, tais como, 

informetrics (informetria), webmetrics (webometria), bibliomining (bibliomineração) e mais 

recente a webibliomining (webibliometria).  Wormell (1998) definiu a informetria como um 

subcampo emergente da ciência da informação, que se baseia na combinação de técnicas 

avançadas de recuperação da informação com estudos quantitativos dos fluxos da informação. Já 

a webometria, segundo Almind e Ingwersen (1997) citada por Vanti (2002), é uma área que 

surgiu a partir da informetria, que consiste na aplicação de métodos informétricos na World Wide 

Web. O termo bibliomining (bibliomineração) refere-se à mineração de dados aplicada a 

biblioteca, através da utilização de ferramentas estatísticas, ou até mesmo de softwares, e do 

reconhecimento de padrões aplicados a dados produzidos em sistemas de bibliotecas. (Nicholson, 

2004). 

 Para Nicholson (2004), o processo da bibliomineração consiste em: 

 

Determinar áreas temáticas de interesse; identificar as fontes de dados externas e 
internas; coletar, depurar e tornar anônimos os dados destinados a um repositório; 
selecionar ferramentas de análise apropriadas; descobrir padrões por meio da mineração 
de dados e pela produção de relatórios com ferramentas tradicionais de análise; analisar 
e implementar os resultados dessa atividade (Nicholson, 2004, p.2). 

 

Para Costa (2010), a Webibliomining é uma área de medição da informação que integra 

conceitos de Bibliometria, Webometria, Informetria e Bibliomineração, que tem por objetivo 

estabelecer um conjunto inicial de referências bibliográficas que permitirão o desenvolvimento de 

pesquisas em determinados temas, a partir de bases de dados disponíveis na rede web. 

Segundo Gaspar (2016), A webibliomining proporciona uma investigação entre as 

referências, o que resulta em um estudo preliminar contendo trabalhos que farão parte do “núcleo 

de partida”, garantindo ao pesquisador embasamento suficiente para o próprio estudo 

bibliográfico (Gaspar, 2016, p.21). O fato de integrar conceitos de bibliometria, webometria, 

informetria e bibliomineração, torna a webibliomining uma ferramenta mais eficaz para realizar 

estudos bibliográficos na rede web, conforme Costa (2010) denominou a webibliomining de 
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garimpagem de textos na rede web.  

 

3.3. Metodologia 

A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva e exploratória com abordagem 

quantitativa, por meio da análise bibliométrica de artigos dispostos em uma base de dados na rede 

web. O que possibilitou coletar um conjunto de informações que permitiu identificar os textos 

mais relevantes para iniciar uma pesquisa acadêmica. 

Os procedimentos metodológicos que foram definidos para o estudo bibliométrico são os do 

modelo de webibliomining proposto por Costa (2010) que pode ser incluído na interseção entre a 

bibliometria, bibliomineração, informetria e webometria. 

Este modelo foi desenvolvido para fornecer a um pesquisador recém-ingresso em uma área 

de conhecimento a seleção de um núcleo inicial de artigos para sua pesquisa bibliográfica 

(COSTA, 2010), considerando a execução das seguintes etapas: (1) definição da amostra da 

pesquisa; (2) pesquisa na amostra, com as palavras-chave; (3) identificação dos periódicos com 

maior número de artigos publicados sobre o tema; (4) identificação dos autores com o maior 

número de publicações; (5) levantamento da cronologia da produção, identificando “ciclos de 

maior produção”; (6) seleção dos artigos para a composição do “núcleo de partida” para a 

pesquisa bibliográfica. Este núcleo deve contemplar: (a) os artigos mais relevantes; (b) 

identificação dos primeiros autores a escreverem sobre o tema; (c) identificação dos últimos 

autores a escreverem sobre o tema; (d) identificação dos textos mais relevantes em cada “ciclo de 

maior produção”. 

 Contudo, para melhor acurácia nos resultados apresentados para esta pesquisa, foram 

realizadas algumas adaptações na metodologia criada por Costa (2010), sendo acrescentadas mais 

3 etapas, a fim de identificar quais países apresentam mais interesses sobre o tema e mapear um 

volume maior de dados em diferentes periódicos e instituições. São elas: (1) identificação dos 

países que mais publicaram artigos referentes ao tema; (2) identificação das áreas de pesquisa que 

concentraram os maiores números de artigos; (3) identificação das instituições mais 

representativas na área. 

 Também foram definidas as quantidades de artigos que seriam selecionados para compor 

cada uma das etapas da pesquisa conforme critérios estabelecidos pelos autores da pesquisa. 
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3.4. Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados da aplicação do modelo 

3.4.1. Definição da amostra  

A amostra pesquisada corresponde aos artigos indexados na Base de Dados Web of Science, 

com acesso pelo Portal de Periódicos CAPES, no mês de abril do ano de 2018. 

A escolha por essa base reside no fato da Web of Science possibilitar a identificação de 

artigos de periódicos em diversas áreas do conhecimento, com 150.000.000 de registros, 

incluindo artigos, patentes, conjunto de dados, livros e mais. Sua base de dados é atualizada 

semanalmente, conta com a facilidade de acesso pelo portal de periódicos da CAPES e ainda 

disponibiliza acesso a mais de 9.200 títulos de periódicos podendo ser utilizada para uma 

pesquisa de alta qualidade, associando registros, buscando por autores relevantes na área de 

interesse, por referência citada, recebendo alertas de publicação para assuntos, publicações ou 

autores, processando os resultados de uma busca e salvando-os ou enviando-os por email, 

salvando o histórico de buscas, entre outras possibilidades (BIBENG, 2014). 

 

3.4.2. Pesquisa na amostra 

A coleta de dados foi realizada em artigos publicados no período de 2003 a 2017, o que 

corresponde a um levantamento de 15 anos. O período utilizado equivale ao crescimento dos 

cursos superiores de Ensino à Distância no país e conseqüente aumento de publicações sobre o 

tema. 

Primeiramente foi realizada uma busca na base de dados Web of Science, no campo de busca 

“Tópico”, cuja amplitude da busca corresponde aos títulos dos artigos, resumos, palavras-chave 

do autor, palavras-chave criadas (keywords plus). Esta busca foi feita aplicando-se o operador 

booleano AND cuja funcionalidade busca por todos os termos digitados. Dessa forma, a chave de 

busca utilizada foi: Tópico: (Distance Education) AND Tópico: (Multicriteria Decision Model) 

AND Tópico: (Method ANP) AND Tópico: (Support Classroom Poles). Porém, não foram 

encontrados registros para a pesquisa. 

Sendo assim, utilizou-se a seguinte chave de busca: Tópico: (Distance Education) AND 

Tópico: (Multicriteria Decision Model) AND Tópico: (Method ANP). Com essa chave de busca 

foi encontrado apenas um artigo, Evaluation of distance education websites: a hybrid 

multicriteria approach, de Kabak et al. (2017). 

A proposta deste artigo é o desenvolvimento de um modelo de avaliação multicritério híbrido 
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que para avaliar sites de educação a distância na Turquia, onde diferentes análises de cenários são 

aplicadas para determinar a influência de grupos de critérios, gerados de acordo com suas 

características qualitativas e quantitativas na seleção do melhor site. 

Na intenção de encontrar mais artigos para compor o núcleo de partida dessa pesquisa, outra 

busca foi realizada utilizando-se apenas dois tópicos. Assim, foi utilizada a seguinte chave de 

busca: Tópico: (Distance Education) AND Tópico: (Multicriteria Decision Model). O que 

permitiu encontrar mais um artigo, Multicriteria modeling to establish distance education centers 

in mesoregions the Fluminense Federal Institute, de Aquino et al. (2017). 

O objetivo deste artigo é propor uma aplicação do método Processo de Análise Hierárquica- 

AHP, a fim de subsidiar o processo decisório na definição da quantidade de novos polos EaD por 

mesorregião do Instituto Federal Fluminense. Como desdobramento da implantação de seis polos, 

a proposta, com base em quatro critérios julgados por três especialistas, é de implantação de três 

polos nas Baixadas Litorâneas, dois no Norte e um no Noroeste Fluminense. A principal 

conclusão é que a aplicação do método articulado à política pública potencializa o alcance desta.  

Como o objetivo da pesquisa é identificar os periódicos, autores, países e as instituições que 

mais publicaram sobre o tema da pesquisa e desenvolver um “núcleo de partida” de uma pesquisa 

bibliográfica para uma dissertação de mestrado, foi realizada uma nova busca, dessa vez, 

procurando ampliar o campo de pesquisa, aplicou-se o operador booleano OR, cuja 

funcionalidade permite encontrar pelo menos um dos termos digitados. Sendo assim, a chave de 

busca, adaptada de Peixoto Filho (2016), gerada para a seleção dos artigos foi: Tópico: (Distance 

Education) OR Tópico: (Multicriteria Decision Model) OR Tópico: (Method ANP) OR Tópico: 

(Support Classroom Poles). Onde foram encontrados 17.912 registros, conforme a Tabela 3.1. 

  Numa segunda etapa foram refinados os resultados encontrados na pesquisa para o tipo 

de documento “artigos”, que foram contabilizadas 11.221 ocorrências. Após esta etapa, foi 

iniciada a análise bibliométrica, cujos resultados serão apresentados nas seções seguintes. 
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Tabela 3.1- Tipos de documentos. 

Tipos de 
Documentos Registros 

Article 11.221 
Proceedings Paper 6.031 
Review 361 
Editorial Material 121 
Book Review 97 
Meeting Abstract 59 
Bibliography 9 
Letter 5 
Book Chapter 3 
News Item 3 
Correction 1 
Software Review 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4.3. Identificação dos periódicos com maior número de artigos publicados sobre o tema 

 

Utilizando os recursos de busca da base Web of Science foi possível identificar os 10 

periódicos com maior abertura a publicações no tema, conforme a Tabela 3.2. O periódico com o 

maior número de artigos publicados é o Computers & Educations com 244 artigos. 

 

Tabela 3.2- Periódicos com maior número de artigos publicados. 

 Título do periódico Número de artigos 

Computers & Education 244 

International Review of Research in Open and Distance Learning 162 

European Journal of Operational Research 124 

Distance Education 117 

Expert Systems with Applications 112 

Plos One 91 

Mathematical Problems in Engineering 62 

American Journal of Pharmaceutical Education 59 

International Journal of Engineering Education 54 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4.4. Identificação dos autores com o maior número de publicações 
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Na Tabela 3.3 foram considerados os autores que tivessem 18 ou mais publicações. Tzeng, 

G. H. da Universidade Nacional de Taipei, com 48 artigos, foi autor com o maior número de 

publicações, inclusive na área Multicritério. De Almeida, A. T. foi o autor com maior 

representatividade na área de ensino à distância com 23 artigos publicados. 

 

Tabela 3.3- Autores com maior número de publicações 

Autores com maior número de 
publicações Registros 

Tzeng, G. H. 48 

Zavadskas, E. K. 43 

Richardson, J. T. E. 34 

Kahraman, C. 24 

De Almeida , A.T. 23 

Greco, S. 23 

Liu, Y. 21 

Slowinski, R. 20 

Zopounidis, C. 20 

Turskis, Z. 18 

Zhang, Y. 18 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4.5. Levantamento da cronologia da produção, identificando “ciclos de maior produção” 

 
No Gráfico 3.1 é possível observar a evolução da produção de artigos no período de 2003 

(345 artigos) a 2017 (1.556 artigos). Também foi possível identificar que o pico no “ciclo da 

produção” ocorreu entre os anos de 2015 e 2017 com a maior quantidade de artigos produzidos 

nos últimos 15 anos, totalizando 4.304 artigos (2015 =1.341, 2016= 1.407 e 2017=1.556), que 

corresponde a 38,35% dos artigos publicados no tema. 
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Gráfico 3.1- Levantamento da cronologia da produção. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4.6. Identificação dos países que mais publicaram artigos referentes ao tema 

 
De acordo com a Tabela 3.4, que mostra os 10 países que mais publicaram artigos científicos 

no tema, os EUA lideraram com 2.839 artigos. O Brasil aparece na 5.ª posição com 608 artigos 

publicados. 

 

Tabela 3.4- Países que mais publicaram artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4.7. Identificação das áreas de pesquisa que concentraram os maiores números de artigos 

 
No Gráfico 3.2 é possível observar as 10 principais áreas de pesquisa no tema, assim como, o 
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número de artigos publicados. Na área de pesquisa Education Educational Research foram 

publicados 2.802 artigos, isso demonstra que a área da educação domina com publicações no 

tema. 

 

Gráfico 3.2 - Áreas de pesquisa que concentram os maiores números de artigos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4.8. Identificação das instituições mais representativas na área. 

 
No Gráfico 3.3, foram consideradas somente as instituições com 89 artigos ou mais. As 

universidades americanas lideraram este ranking, com especial destaque para a University of 

Califórnia System, com 172 artigos publicados. A Universidade de São Paulo aparece na 8ª 

posição com 91 artigos publicados, o que demonstra a importância do ensino à distância no país. 
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Gráfico 3.3 - Instituições e número de publicações 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4.9. Seleção dos artigos para a composição do “núcleo de partida” para a pesquisa bibliográfica. 

 
Para realização desta etapa foi definido o número de artigos que seriam selecionados para 

compor o núcleo de partida para a pesquisa bibliográfica. Disposto da seguinte forma: os 10 

artigos mais relevantes; a identificação dos 4 primeiros autores a escreverem sobre o tema; a 

identificação dos 5 últimos autores a escreverem sobre o tema; a identificação dos 5 textos mais 

relevantes em cada “ciclo de maior produção” e adaptando a metodologia de Costa (2010) 

também foram inseridos 6 artigos que foram considerados interessantes para a pesquisa. 

Totalizando 30 artigos para comporem o “núcleo de partida” para a pesquisa, conforme o Quadro 

3.1. 

 

a) Os 10 artigos mais relevantes para a pesquisa foram: KABAK, M. et al. (2017); 

ARAGONES-BELTRAN, P. et al. (2010); SHANG, J. S.; TJADER, Y.; DING, Y. (2004); 

KUMRU, M.; KUMRU, P. Y. (2005); KAHRAMAN, C. et al. (2017); CHEN, Z. et al. (2014); 

VAHDANI, B.; HADIPOUR, H.; TAVAKKOLI-MOGHADDAM, R. (2012); IVANOVIC, I. et 

al. (2013); KHADEMI, N.; MOHAYMANY, A. S.; SHAHI, J. (2010); e NAKAGAWA, Y. et al. 

(2010). 
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b) Identificação dos 4 artigos mais antigos de autores diferentes presentes na base: 

VRASIDAS, C. (2003); LI, Q. H. (2003); DREW, S.; SHERIDAN, P.; VENEMA, S. (2003); 

ABAS, Z. W. (2003). 

 

c) Identificação dos 5 artigos mais recentes de autores diferentes presentes na base: 

HONGOH, V. et al. (2017); ALEGRE DE LA ROSA, O. M.; VILLAR ANGULO, L. M. (2017); 

TOBISZEWSKI, M.; NAMIESNIK, J.; PENA-PEREIRA, F. (2017); ASADABADI, M. R. 

(2017); CREA, T. M.; e SPARNON, N. (2017). 

 

d) Os 5 artigos mais relevantes no pico do “ciclo da produção” que foi entre os anos de 

2015 e 2017, conforme o Gráfico 2, foram: BORGES SENA, P. M.; CHAGAS, M. T. (2015); 

PATRAO AQUINO, C. N.; CALDAS PEREIRA, L. A.; ERTHAL JUNIOR, M. (2017); CHANG, 

K. L. (2015); SCANAVACHI MOREIRA CAMPOS; A. C.; DE ALMEIDA, A. T. (2016); e 

KOC, M. (2017). 

 

e) A seleção dos 6 artigos que foram considerados interessantes para a pesquisa, 

presentes na base: SAATY, T. L. (2013); CHENG, E.; LI, H. (2005); SIPAHI, S.; TIMOR, M. 

(2010); YAZGAN, H. R.; BORAN, S.; GOZTEPE, K. (2010); GARCIA-MELON, M. et al. 

(2008) e SUN, P. C. et al. (2008). 
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Quadro 3.1 - Artigos do núcleo de partida para pesquisa 

ABAS, Z. W. Incorporating motivational elements in a Web-based learning environment for distance students: A 

Malaysian experience. Lecture Notes in Computer Science, vol.2783, p.396-410, 2003. 

ALEGRE DE LA ROSA, O. M.; VILLAR ANGULO, L. M. Indicators and statistical control in monitoring and assessing 

university students' learning preferences. Red-Revista de Educacion a Distancia, ed.55, n.2, 2017. 

ARAGONES-BELTRAN, P. et al. An Analytic Network Process approach for siting a municipal solid waste plant in the 

Metropolitan Area of Valencia (Spain). Journal of Environmental Management, vol.91, ed.5, p.1071-1086, 2010.  

ASADABADI, M. R. A customer based supplier selection process that combines quality function deployment, the analytic 

network process and a Markov chain. European Journal of Operational Research, vol.263, ed.3, p.1049-1062, 2017. 

BORGES SENA, P. M.; CHAGAS, M. T. The university library in distance education: paper, features and challenges. 

Perspectivas em Ciencia da Informacao, vol.20, ed.4, p.163-180, 2015. 

CHANG, K. L. The Use of a Hybrid MCDM Model for Public Relations Personnel Selection. 

Informatica, vol.26, ed.3, p.389-406, 2015. 

CHEN, Z. et al. ANP Experiment for Demolition Plan Evaluation. Journal of Construction Engineering and 

Management, vol.140, ed.2, n.06013005, 2014. 

CHENG, E.; LI, H.  Analytic network process applied to project selection. Journal of Construction Engineering and 

Management, vol.131, ed.4, p.459-466, 2005. 

CREA, T. M.; SPARNON, N. Democratizing education at the margins: faculty and practitioner perspectives on delivering 

online tertiary education for refugees. International Journal of Educational Technology in Higher Education, vol.14, n.43, 2017. 

DREW, S.; SHERIDAN, P.; VENEMA, S. Collaborative supervision of machine learning as a tool for Web-based education: 

A teaching and learning triangle. Lecture Notes in Computer Science, vol.2783, p.327-338, 2003. 

GARCIA-MELON, M. et al. Farmland appraisal based on the analytic network process. Journal of Global 

Optimization, vol.42, ed.2, p.143-155, 2008. 

HONGOH, V. et al. Criteria for the prioritization of public health interventions for climate-sensitive vector-borne diseases 

in Quebec. Plos One, vol.12, ed.12, n. e0190049, 2017. 

IVANOVIC, I. et al. One approach for road transport project selection. Transport Policy, vol.25, p.22-29, 2013. 

KABAK, M. et al. Evaluation of distance education websites: a hybrid multicriteria approach. Turkish Journal of Electrical 

Engineering and Computer Sciences, vol.25, ed.4, p.2809-2819, 2017. 

KAHRAMAN, C. et al. Intuitionistic Fuzzy Edas Method: an application to solid waste disposal site selection. Journal of 

Environmental Engineering and Landscape Management, vol.25, ed.1, p.1-12, 2017. 

KHADEMI, N.; MOHAYMANY, A. S.; SHAHI, J. Intelligent Transportation System User Service Selection and 

Prioritization Hybrid  Model of Disjunctive Satisfying Method  and Analytic Network Process. Transportation Research 

Record, ed.2189, p.45-55, 2010. 

KOC, M. Learning Analytics of Student Participation and Achievement in Online Distance Education: A Structural 

Equation Modeling. Educational Sciences-Theory & Practice, vol.17, ed.6, p.1893-1910, 2017. 

KUMRU, M.; KUMRU, P. Y. A fuzzy ANP model for the selection of 3D coordinate-measuring machine. Journal of 

Intelligent Manufacturing, vol.26, ed.5, p.999-1010, 2015. 

LI, Q. H. et al. GridFS: A web-based data grid for the distributed sharing of educational resource files.  Lecture Notes in 

Computer Science,  vol.2783, p.81-92, 2003. 

(Continua) 
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(Continuação) 

NAKAGAWA, Y. et al. Analytic hierarchy based policy design method (AHPo) for solving societal problems that require a 

multifaceted approach. European Journal of Operational Research, vol.207, ed.3, p.1545-1553, 2010. 

PATRAO AQUINO, C. N.; CALDAS PEREIRA, L. A.; ERTHAL JUNIOR, M. Multicriteria modeling to 

establish distance education centers in mesoregions the Fluminense Federal Institute. Revista Tecnologia e 

Sociedade, vol.13, ed.28, p.90-110, 2017. 

SAATY, T. L. The Modern Science of Multicriteria Decision Making and Its Practical Applications: The AHP/ANP 

Approach. Operations Research, vol.61, ed.5, p.1101-1118, 2013.  

SCANAVACHI MOREIRA CAMPOS; A. C.; DE ALMEIDA, A. T. Multicriteria framework for selecting a process modelling 

language. Enterprise Information Systems, vol.10, ed.1, p.17-32, 2016. 

SIPAHI, S.; TIMOR, M. The analytic hierarchy process and analytic network process: an overview of applications. 

Management Decision, vol.48, ed.5-6, p.775-808, 2010. 

SHANG, J. S.; TJADER, Y.; DING, Y. A unified framework for multicriteria evaluation of transportation projects. IEEE 

Transactions on Engineering Management, vol. 51, ed.3,  p.300-313, 2004. 

SUN, P. C. et al. What drives a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner 

satisfaction. Computers & Education, vol.50, ed.4, p.1183-1202, 2008. 

TOBISZEWSKI, M.; NAMIESNIK, J.; PENA-PEREIRA, F. A derivatisation agent selection guide. Green Chemistry, vol.19, 

ed. 24, p.5911-5922, 2017. 

VAHDANI, B.; HADIPOUR, H.; TAVAKKOLI-MOGHADDAM, R. Soft computing based on interval valued fuzzy ANP-A 

novel methodology. Journal of Intelligent Manufacturing, vol.23, ed.5, p.1529-1544, 2012. 

VRASIDAS, C. Concepts to consider when studying computer-mediated communication and online learning. Lecture Notes 

in Computer Science,  vol.2563, p. 232-247, 2003.  

YAZGAN, H. R.; BORAN, S.; GOZTEPE, K. Selection of dispatching rules in FMS: ANP model based on BOCR with 

choquet integral. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol.49, ed.5-8, p.785-801, 2010. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.5. Conclusões 

 
O presente trabalho realizou uma análise bibliométrica para examinar diferentes aspectos da 

produção na área de técnicas de apoio a decisão aplicadas no ensino à distância e para isso, 

utilizou um modelo proposto para webibliomining.  Para tal foi utilizada como abordagem 

principal a lei de Bradford com o mapeamento da produção científica como um ponto de partida 

para futuras pesquisas na área. 

A pesquisa foi realizada na base de dados Web of Science com os termos de pesquisa: 

distance education or multicriteria decision model or method ANP or support classroom poles, 

no período de 2003 a 2017 e demonstrou que houve um aumento de publicações na área, com 

destaque para o ano de 2017, com um total de 1.556 artigos, o que contabilizou um crescimento 
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de 351% da produção científica com relação ao ano de 2003, período inicial da pesquisa. Esse 

aumento no volume de artigos pode ser considerado como um reflexo do crescimento da 

modalidade de ensino à distância no período pesquisado. 

O país que mais publicou artigos foram os Estados Unidos da América (EUA) com 2.839 

artigos, o que corresponde a 25,30% dos 11.221 artigos relacionados para esta pesquisa. Das 10 

instituições que mais publicaram artigos sobre os termos da pesquisa, 5 delas estão localizadas 

nos EUA, são elas: University of Califórnia System (172), State University System of Florida 

(150), University of North Carolina (130), Harvard University (102) e University of Texas 

System (89). 

Segundo a pesquisa, o Brasil ficou na 5.ª posição com 608 artigos publicados, na frente de 

países como: Canadá (584), Austrália (582) e Alemanha (430). A Universidade de São Paulo 

(USP) ficou com a 8.ª posição, com 91 artigos publicados. 

A área de pesquisa que teve mais artigos publicados foi Education Educational Research, 

com 2.802 artigos, o que equivale a 24,97% do total de artigos encontrados para esta pesquisa. As 

outras áreas foram: Computer Science (12,20%), Engineering (11,99%), Business Economics 

(8,07%), Environmental Science Ecology (6,26%), Operations Research Management Science 

(5,90%), Public Environmental Occupational Health (4,94%), Health Care Science Services 

(3,61%), Cardiovascular System Cardiology (3,43%) e Science Technology Other Topics 

(3,12%). Estas foram as áreas que tiveram maior relevância de artigos publicados para esta 

pesquisa, isto é, as áreas de Educação e Ciência da Computação tem maior interesse em publicar 

artigos com os termos da pesquisa. 

Confirmando o parágrafo anterior, os periódicos que obtiveram o maior número de artigos 

publicados foram o Computers & Education, com 244 artigos publicados, e International Review 

of Research in Open and Distance Learning, com 162 artigos publicados, o que correspondem 

respectivamente a 2,17% e 1,44% do total de artigos encontrados para esta pesquisa. Desta 

forma, estes periódicos podem ser considerados importantes pontos de partida para se iniciar uma 

pesquisa bibliográfica nesta área de estudo. Os outros periódicos que tiveram uma quantidade 

importante de artigos publicados foram: European Journal of Operational Research (124), 

Distance Education (117), Expert Systems with Applications (112), Plos One (91), Mathematical 

Problems in Engineering (62), American Journal of Pharmaceutical Education (59) e 

International Journal of Engineering Education (54). 



49 
 

 

O autor que teve o maior número de publicações nos termos da pesquisa foi Tzeng, G. H. 

com 48 artigos. Dentre os 10 autores que mais publicaram, Tzeng. G. H. se destacou com mais 

publicações sobre o tema técnicas multicritério à decisão. No tema ensino à distância, De 

Almeida, A. T. publicou 23 artigos. 

Dentre os artigos considerados interessantes para compor o núcleo de partida da pesquisa 

está o de SAATY, T. L.(2013), um importante autor na área de Multicritério, inventor do método 

Analytic Network Process (ANP), um dos termos de busca desta pesquisa. Logo, a leitura deste 

artigo torna-se fundamental para realização da pesquisa. 

Dessa forma, a pesquisa realizada na base Web of Science atendeu aos objetivos propostos 

inicialmente, permitiu a criação de um núcleo de partida para pesquisa, ampliando o 

conhecimento sobre a bibliografia da área, identificando os principais periódicos e autores da 

área, aumentando a qualidade da pesquisa. 

Verificou-se como limitação da pesquisa, o fato da pesquisa ter sido realizada em apenas uma 

base de dados, embora, entende-se que a base Web of Science é uma das maiores bases de dados 

do mundo. Desta maneira, sugere-se a realização da pesquisa em outras bases de dados a fim de 

confirmar a eficácia do modelo proposto para uma pesquisa bibliográfica.  
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4.  AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE POLOS DE APOIO 

PRESENCIAL PARA CURSOS DE ENSINO A DISTÂNCIA UTILIZANDO O ANALYTIC 

NETWORK PROCESS 

 

Evaluación de criterios para la instalación de polos de apoyo presencial para cursos de 

enseñanza a distancia utilizando el Analytic Network Process 

 

 

Resumo 

A escolha do local para a instalação de um polo de apoio presencial tem um papel 
fundamental para o funcionamento dos cursos da modalidade de educação a distância, pois é a 
referência física para que os alunos possam realizar atividades presenciais obrigatórias, tais como 
aulas no laboratório, avaliações e tutoria presencial. Diante disso, este estudo teve como objetivo 
desenvolver um modelo de auxílio para a tomada de decisão para escolha de possíveis municípios 
para instalação de polos de educação superior a distância do consórcio CEDERJ. O modelo 
proposto é embasado em técnicas de apoio multicritério à decisão, em que foi utilizado o método 
Analytic Network Process (ANP) e agrupa um conjunto de critérios que possibilitam ao tomador 
de decisão conhecer informações necessárias sobre a viabilidade de determinado município sediar 
um polo de apoio presencial do CEDERJ. O modelo desenvolvido foi aplicado em um cenário 
composto por sete municípios da região do Vale Médio Paraíba onde não existem polos de 
educação superior a distância do consórcio CEDERJ. Os resultados obtidos demonstraram a 
eficácia do modelo na escolha do município que apresenta a condição mais favorável para 
implantação do polo. Entre as principais contribuições do estudo está a possibilidade de aplicação 
do modelo em outras regiões do país. 

 
Palavras-chave: Polos de apoio presencial. Educação a distância. Apoio multicritério à 

decisão. Analytic Network Process. 
 

Resumen 

La elección del lugar para la instalación de un polo de apoyo presencial tiene un papel 
fundamental para el funcionamiento de los cursos de la modalidad de educación a distancia, pues 
es la referencia física para que los alumnos puedan realizar actividades presenciales obligatorias, 
tales como, clases en el laboratorio, evaluaciones y tutoría presencial. Este estudio tuvo como 
objetivo desarrollar un modelo de ayuda a la toma de decisión para elegir posibles municipios 
para instalación de polos de educación superior a distancia del Consorcio CEDERJ. El modelo 
propuesto se basa en técnicas de apoyo a la decisión con múltiples criterios, donde se utilizó el 
método Analytic Network Process (ANP) que agrupa un conjunto de criterios que posibilitan al 
tomador de decisión conocer las informaciones necesarias sobre la viabilidad de un determinado 
municipio para albergar un polo de apoyo presencial del CEDERJ. El modelo desarrollado fue 
aplicado en un escenario compuesto por siete municipios de la región del Valle Medio Paraíba 
donde no existen polos de educación superior a distancia del Consorcio CEDERJ. Los resultados 
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obtenidos demostraron la eficacia del modelo en la elección del municipio que presenta la 
condición más favorable para la implantación del polo. Entre las principales contribuciones del 
estudio está la posibilidad de aplicar el modelo en otras regiones del país. 

 
Palabras-claves: Polos de apoyo presencial. Educación a distancia. Apoyo a la decisión con 

múltiples criterios. Analytic Network Process. 
 

4.1 Introdução 

 
A Educação a Distância (EaD) surge, neste milênio, como uma inovação no processo de 

ensino e aprendizagem (WAQUIL et al., 2009). Aliada ao progresso do desenvolvimento da 

tecnologia da informação e comunicação, a EaD está emergindo como o paradigma da educação 

moderna (SUN et al., 2008), fortalecendo-se cada vez mais no cenário educacional nacional e 

internacional. Conforme Gouvêa e Oliveira (2006 apud ALVES, 2011) a EaD está presente em 

mais de oitenta países, nos cinco continentes, em todos os níveis de ensino, em programas 

formais e não formais, atendendo a milhões de estudantes, consolidando, dessa forma, a 

democratização de acesso à educação.  

Esse crescimento pode ser confirmado através do Censo da Educação Superior de 2016, 

resumo técnico editado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), que mostra que o número de matrículas na EaD para os cursos de ensino 

superior no Brasil apresenta um aumento da ordem de 40,37% no ano de 2015, com 1.393.752 

matrículas, em relação ao ano de 2011, com 992.927 matrículas. Os cursos presenciais, no 

mesmo período, tiveram um crescimento da ordem de 15,43%, com 6.633.545 de matrículas no 

ano de 2015 e 5.746.762 matrículas no ano de 2011.. 

Segundo Weidle, Kich e Pereira (2011), para permitir essa expansão dos cursos de EaD no 

país é necessária a criação de polos de apoio presencial, cujo local de instalação tem um papel 

fundamental para o funcionamento dos cursos da modalidade de educação a distância, levando a 

educação a lugares carentes de ensino e proporcionando o desenvolvimento dessas regiões. 

O polo é a referência física para que os alunos possam realizar atividades presenciais 

obrigatórias como aulas no laboratório, avaliações e tutoria presencial (CEDERJ, 2017b). Para o 

seu funcionamento é necessário dispor de investimentos em infraestrutura, contratação de 

professores e técnicos, da compra de computadores e da construção de laboratórios (BRASIL, 

2013).  
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Uma pesquisa recente na literatura, em algumas das mais importantes bases de dados (Web 

osf Science, SciELO, SCOPUS e GOOGLE SCHOLAR), demonstrou a existência de estudos que 

tratam da utilização de modelos para auxílio na tomada de decisão em polos de apoio presencial 

de curso EaD. Um deles, realizado por Gomes Júnior, Soares de Mello e Soares de Mello (2008), 

aplicou o método elementar multicritério Copeland em um cenário composto por dezesseis polos 

do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – CEDERJ para 

demonstrar a influência dos polos nos municípios onde estão instalados. Peixoto Filho et al. 

(2015) propuseram uma nova ferramenta apoiada em técnicas de auxílio multicritério à decisão, 

mais especificamente o método Analytic Hierarchy Process (AHP), para auxiliar no processo de 

tomada de decisão sobre os municípios mais propícios para a abertura de novos polos de EaD. 

Um novo modelo foi desenvolvido por Peixoto Filho (2016), fundamentado em técnicas de 

Auxílio Multicritério à Decisão (AMD), e ofereceu suporte eficaz para a escolha de locais 

direcionados à abertura de um polo de apoio presencial para cursos a distância. Em outro estudo, 

Peixoto Filho e Erthal Júnior (2016) propuseram um novo modelo baseado em técnicas de auxílio 

multicritério à decisão aplicada a um cenário composto por três municípios do estado de Minas 

Gerais utilizando o método AHP para selecionar o local mais apropriado para abertura de polos 

de apoio presencial. 

Todavia, não foram encontrados estudos para escolha de municípios no estado do Rio de 

Janeiro para instalação de polos de apoio presencial do consórcio CEDERJ que utilizassem como 

ferramenta de apoio a tomada de decisão o método Analytic Network Process (ANP), nem que 

tratassem dos critérios que foram abordados nesta pesquisa.  

Convém ressaltar que o processo de tomada de decisão envolve, quase sempre, a escolha da 

melhor decisão levando em conta múltiplos critérios, fatores e objetivos (SHIMIZU, 2010); dessa 

maneira, a escolha do método a ser aplicado dará maior credibilidade ao tomador de decisão. O 

interesse em aplicar o método ANP deve-se ao fato de ele, ao contrário do AHP, avaliar se a 

estrutura de decisão possui dependência, ou seja, se existem fatores que interagem, obtendo 

maior precisão nos resultados (SAATY, 2005). 

Diante disso, este estudo teve como objetivo desenvolver um modelo de auxílio à tomada de 

decisão para escolha de municípios no Vale Médio Paraíba para instalação de polos de educação 

superior a distância do consórcio CEDERJ, considerando-se que o modelo atual de implantação 

de polos do CEDERJ não foi suficientemente eficaz para evitar o fechamento do polo de Quatis. 
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O modelo proposto é apoiado em critérios que garantem maior segurança na escolha da 

localização dos polos, tais como: população residente, domicílios com computador, domicílios 

com internet, números de escolas que oferecem o ensino médio e proximidade a outro município 

que possua um polo de apoio presencial do CEDERJ.  

A partir dessa introdução, este estudo está estruturado da seguinte forma: a segunda seção 

apresenta a revisão da literatura acerca da educação a distância no Brasil, a criação e atuação do 

consórcio CEDERJ, a importância do polo de apoio presencial nos cursos de EaD e alguns 

critérios utilizados para instalação de polos; a terceira seção descreve os procedimentos 

metodológicos utilizados na elaboração deste estudo; a quarta seção apresenta a análise descritiva 

dos resultados e discussão; a quinta apresenta as considerações finais. 

 

4.2  Educação a distância no Brasil: breves considerações 

 
A Educação a distância emerge no contexto das políticas públicas em educação como 

possibilidade de ampliação do quadro de matrículas, pela rápida expansão de vagas no ensino 

superior, não exigindo grandes estruturas físicas para o processo de ensino e aprendizagem 

(ARRUDA; ARRUDA, 2015), posto que parte de tal processo é realizada pelo aluno em tempo e 

espaço definidos por ele. 

A educação a distância no Brasil torna-se efetivamente legitimada como uma modalidade 

educacional a partir da publicação da Lei de Diretrizes e Bases Nacional, Lei n.º 9.394/96; nela, 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 educacionais em lugares e tempos diversos (BRASIL, 1996). 

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Decreto n.º 9.057, de 25 de maio de 2017, 

considera educação à distância como:  

A modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e 
avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e 
profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017). 

 

O Decreto n.º 9.057/17 regulamentou o artigo 80 da Lei n.º 9.394/96, possibilitando por meio 

da EaD a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados. 

Isso caracteriza a EaD de maneira técnica, privilegiando a mediação pelos suportes de 
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informação e comunicação sem considerar o papel do professor nesse processo (ARRUDA; 

ARRUDA, 2015). 

Dessa forma, a EaD ocorre a partir da interação entre o aluno e o professor, em ambientes 

físicos diferentes, mediada pela utilização de tecnologias de informação e comunicação que 

permite ao aluno ser o autor do seu processo de aprendizagem, no seu tempo e no local em que 

seja possível essa acessibilidade. 

Para Alves (2011), de todas as modalidades de educação, a EaD surge como a mais 

democrática, por apresentar ferramentas tecnológicas que permitem ultrapassar todos os 

obstáculos na busca pelo conhecimento, distância, tempo e espaço. 

Os dados do último censo da educação, divulgado em novembro de 2016, demonstram que o 

número de matrículas na educação superior presencial, que, em 2001, era de 3.030.754 passou 

para 6.633.545, em 2015, isto é, um aumento de aproximadamente 118,87%. Enquanto isso, na 

educação superior a distância o número de matrículas, que, no ano de 2001, era de 5.359 passou 

para 1.393.752, em 2015, o que representa um aumento de 25.907,69% (INEP, 2010; 2016). Os 

dados apresentados na Tabela 1 mostram que a EaD já deixou de ser uma modalidade 

educacional alternativa para atender às necessidades de formação profissional no país. A EaD no 

ensino superior já é uma realidade no Brasil, e o seu crescimento demonstra o quanto essa 

modalidade tem contribuído para a expansão do ensino superior no país. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 4.1, o número total de matrículas nos cursos 

de graduação no país no ano de 2015 foram de 8.027.297, e o número de matrículas nos cursos de 

graduação a distância chegaram a 17,36% desse total. Isso demonstra que aproximadamente um 

quinto do número de estudantes do ensino superior do país cursa uma universidade a distância e 

que o preconceito quanto a essa modalidade de ensino tem diminuído. Mais estudantes têm 

procurado a EaD, quer seja pela falta de tempo para estar diariamente em uma universidade ou 

pela qualidade de ensino apresentada por essa modalidade. 
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Tabela 4.1 - Evolução do número de matrículas em cursos de graduação (presencial e a distância) Brasil – 2001- 
2015. 

Ano Presencial EaD Total % EaD 

2001 3.030.754 5.359 3.036.113 0,18% 

2002 3.479.913 40.714 3.520.627 1,16% 

2003 3.887.022 49.911 3.936.933 1,27% 

2004 4.163.733 59.611 4.223.344 1,41% 

2005 4.453.156 114.642 4.567.798 2,51% 

2006 4.676.646 207.206 4.883.852 4,24% 

2007 4.880.381 369.766 5.250.147 7,04% 

2008 5.080.056 727.961 5.808.017 12,53% 

2009 5.115.896 838.125 5.954.021 14,08% 

2010 5.449.120 930.179 6.379.299 14,58% 

2011 5.746.762 992.927 6.739.689 14,73% 

2012 5.923.838 1.113.850 7.037.688 15,83% 

2013 6.152.405 1.153.572 7.305.977 15,79% 

2014 6.486.171 1.341.842 7.828.013 17,14% 

2015 6.633.545 1.393.752 8.027.297 17,36% 

Fonte: INEP, 2010 e 2016. 

 

A próxima seção irá tratar do consórcio CEDERJ, referência no ensino a distância no estado 

do Rio de Janeiro.  

 

4.2.1 O consórcio CEDERJ 

 
O Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro, consórcio 

CEDERJ, foi iniciado em janeiro de 2000, com a assinatura de um convênio entre o Governo do 

estado do Rio de Janeiro e seis universidades públicas: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Desde o ano de 

2011, conta também com o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET) (FIRMINO; VIEIRA, 2013; CASSIANO et al., 2016).  

O CEDERJ, por ser um consórcio entre as universidades públicas no Estado do Rio de 
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Janeiro, tem um modelo de EaD diferenciado dos outros existentes no país. O CEDERJ tem uma 

metodologia multi-instituições, em que algumas disciplinas de um determinado curso são 

ofertadas por outras universidades do consórcio. Por exemplo, no curso de Administração, que 

pertence à UFRRJ, a disciplina Informática Básica é oferecida pela UFF, e a disciplina Formação 

Econômica Brasileira é oferecida pela UERJ. 

Os objetivos do CEDERJ são: a) democratizar o acesso ao ensino superior público, gratuito e 

de qualidade na modalidade de educação a distância, principalmente em locais não atendidos pelo 

ensino presencial (CASSIANO et al., 2016); b) permitir o acesso ao ensino superior daqueles que 

não podem estudar no horário tradicional; e c) atuar na formação continuada a distância dos 

professores do estado do Rio de Janeiro, com atenção especial aos professores da rede estadual de 

ensino médio (SILVA; SANTOS, 2006). O CEDERJ inicialmente ofereceu vagas nos cursos de 

graduação de Matemática, Física, Biologia, Química, Pedagogia e Tecnologia de Sistemas de 

Computação, além de cursos de extensão e capacitação para professores em diversas áreas de 

conhecimento (SPÍNDOLA; MOUSINHO, 2012). Atualmente também oferece vagas nos cursos 

de graduação em Administração, Administração Pública, Engenharia de Produção, Geografia, 

História, Letras, Segurança Pública e Social e Turismo (CEDERJ, 2017b).  

Quanto à sua estrutura, o CEDERJ tem o conceito de ensino a distância semipresencial, pois 

integra momentos a distância e momentos presenciais, desenvolvendo a autonomia do aluno para 

o processo ensino/aprendizagem (SPÍNDOLA; MOUSINHO, 2012).  

Os momentos presenciais são realizados nos polos de apoio presencial, cuja importância para 

os cursos de EaD será esclarecida na seção seguinte. 

  

4.2.2 A importância dos polos de apoio presencial para os cursos de EaD 

 
Um dos elementos importantes na oferta dos cursos de graduação do consórcio CEDERJ são 

os polos de apoio presencial, para os quais foi adotado um modelo de financiamento e gestão com 

a parceria entre entes federativos, modelo inspirado na Universidade Nacional de Educação a 

Distância da Espanha, a UNED. Inicialmente, essa parceria envolveu o Governo do estado do Rio 

de Janeiro, através da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado 

do Rio de Janeiro (Fundação Cecierj), os municípios que sediam os polos do CEDERJ e 

universidades públicas. Em 2006, agregou-se a essa iniciativa o governo federal, através da 
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Universidade Aberta do Brasil (UAB), atualmente sediada na Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (CASSIANO et al., 2016). 

O estado do Rio de Janeiro é constituído por 92 municípios, e o CEDERJ possui 32 polos de 

apoio presencial em 31 deles (CEDERJ, 2017b). O Decreto nº 9.057/17 definiu o polo de EaD 

como uma unidade acadêmica e operacional descentralizada para o desenvolvimento de 

atividades presenciais dos cursos a distância. O polo é uma estrutura acadêmica de apoio 

pedagógico, tecnológico e administrativo às atividades de ensino e aprendizagem dos cursos, que 

deve dispor de uma infraestrutura adequada que disponibilize aos estudantes o acesso às 

tecnologias de informação e comunicação (TICs), indispensáveis à mediação didático-pedagógica 

dos cursos a distância, além de um corpo docente qualificado (BRASIL, 2013). Nos polos são 

realizadas as orientações para os estudos, as práticas laboratoriais, palestras, seminários e as 

avaliações presenciais (SOUZA, 2015).  

O funcionamento dos polos de apoio presencial depende dos espaços cedidos pelas 

prefeituras dos municípios, geralmente alocados em escolas municipais, assim como, 

disponibilizam servidores municipais para atuarem no polo (FIRMINO; VIEIRA, 2013). Fica a 

cargo do estado a seleção dos tutores presenciais e do Governo federal o pagamento das bolsas de 

tutorias. 

Em algumas regiões, o acesso à internet ainda é muito precário. Para os alunos dos cursos de 

EaD que convivem com essa realidade, o polo de apoio presencial é fundamental para o bom 

funcionamento do curso, pois, para é no polo de apoio presencial que esses alunos terão acesso ao 

ambiente virtual com maior facilidade (SOUZA, 2015). 

Para o funcionamento dessa estrutura de suporte, é necessário investimento, é preciso que os 

polos de EaD, além de toda infraestrutura necessária para seu funcionamento, sejam espaços para 

pesquisa, ensino e extensão, pilares de uma universidade. É importante que haja troca de 

informação com outras instituições de ensino superior, contribuindo para a geração de novos 

conhecimentos que possibilitem melhorias na sociedade (SCHLÜNZEN, 2009). 

Dessa forma, a localização dos polos é fundamental para o funcionamento dos cursos de 

EaD. Vários estudos foram realizados com o objetivo de proporcionar métodos para a melhor 

escolha para instalação dos polos de apoio presencial. 

O CEDERJ, por meio de um estudo técnico em 1999, adotou como critérios para instalação 

de polos de apoio presencial: a população dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, o 
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número de alunos que terminou no ano anterior o Ensino Médio em cada município, a distância 

entre os municípios (prevendo um deslocamento médio do estudante, da sua residência ao polo, 

inferior a cinquenta quilômetros), a existência de estradas conectando-as entre si e a inexistência 

de ensino superior presencial público no local (CASSIANO et al., 2016).  

Já a Universidade Aberta do Brasil (UAB) criou dois tipos de polos, o polo associado e o 

polo efetivo, com diferentes critérios para sua instalação. O polo associado está instalado num 

campus de uma Instituição de Ensino Superior (IES), e o polo efetivo, localizado em municípios 

considerados de porte médio, isto é, entre 20 mil e 50 mil habitantes, responsáveis pela 

infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos (BRASIL, 2013). 

  Peixoto Filho (2016) desenvolveu uma ferramenta, apoiada em técnicas de auxílio 

multicritério à decisão, mais especificamente o método Analytic Hierarchy Process (AHP), com 

o objetivo de auxiliar no processo de tomada de decisão sobre os municípios mais propícios, no 

estado de Minas Gerais, para a abertura de novos polos de EaD. As alternativas são compostas 

por três grupos de municípios distintos que fazem parte de uma mesma região geográfica do 

estado de Minas Gerais, com atuação do Instituto Federal do Sudeste desse estado – Campus 

Muriaé –, para a instalação dos polos. Consequentemente, para a oferta de cursos na modalidade 

a distância, foram utilizados os seguintes critérios: população, residência com acesso à internet, 

vocação econômica, demanda futura e concorrência. 

  Peixoto Filho e Erthal Júnior (2016) desenvolveram um novo modelo de apoio ao 

processo decisório, voltado à abertura de polos de educação a distância baseado no método AHP, 

cujos critérios envolveram: população, residências com acesso à internet, vocação econômica, 

demanda futura e concorrência. Esse modelo foi aplicado em um cenário composto por três 

municípios do estado de Minas Gerais pertencentes a uma mesma região geográfica. 

 Em outro estudo, Peixoto Filho et al. (2015) propuseram uma ferramenta utilizando o 

método AHP, composta por dados e informações mais sólidos, para auxiliar no processo de 

tomada de decisão sobre os municípios mais propícios para a abertura de novos polos de EaD. Os 

critérios avaliados por eles foram: número de habitantes; público-alvo: faixa etária, escolaridade, 

renda per capita, residência com acesso à internet; arranjos produtivos locais; existência de 

escolas de nível médio; proximidade do município com universidades; concorrência local: 

existência de IES, de outros cursos EaD e de outros cursos ofertados pelo “Sistema S”. 

Gomes Júnior, Soares de Mello e Soares de Mello (2008) aplicaram o método de Copeland 
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para mostrar a influência do tamanho dos polos do CEDERJ nos diferentes municípios em que 

estão instalados, conhecendo a importância dos polos nas localidades onde atuam. Eles utilizaram 

como critérios para sua pesquisa: o número de cursos oferecidos, o número de alunos inscritos e o 

tempo de funcionamento de cada polo. 

Entretanto não foram encontrados estudos que versam sobre a aplicação do método ANP 

para seleção de polos de apoio presencial, o que contribuiria para auxiliar na melhor decisão dos 

gestores, pois o método ANP apresenta características que proporcionam soluções realísticas na 

tomada de decisão. 

Para Shimizu (2010), um dos grandes desafios com que os gestores convivem diariamente é 

a tomada de decisão, para a qual é necessária a utilização de conhecimentos e habilidades que 

permitam a melhor escolha. Em se tratando de escolha de um local para instalação de um polo de 

apoio presencial para cursos de ensino a distância, a utilização de um modelo de tomada de 

decisão permite aos gestores avaliar critérios que melhor atendam à população, evitando, dessa 

forma, prejuízos ao erário, pois, uma escolha errada de local ocasionaria o fechamento do polo, 

onde houve investimento público, além da transferência de alunos para polos distantes de suas 

residências, o que poderia levar futuramente a desistência da tão sonhada graduação. 

Na próxima seção serão abordados os procedimentos metodológicos utilizados na confecção 

do modelo de apoio a decisão para instalação de polos de apoio presencial. 

4.3  Procedimentos metodológicos 

 
A presente pesquisa classifica-se como qualitativa, de caráter exploratório, por meio de 

pesquisa bibliográfica, entrevistas e estudo de caso. Isso possibilitou a aplicação de um modelo 

de análise multicritério que traduziu em pesos os dados e informações coletadas, ponderando 

assim a definição do local ideal para implantação do polo de apoio presencial. 

Este estudo foi realizado na região do Vale Médio Paraíba com sete municípios que não 

apresentam polos de apoio presencial do CEDERJ; são eles: Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, 

Porto Real, Quatis, Rio Claro e Valença. A escolha do local para a realização da pesquisa foi 

devido ao fechamento de um polo de apoio presencial no município de Quatis, o que aguçou a 

curiosidade quanto aos atuais critérios utilizados para alocação de polos de EaD no estado do Rio 

de Janeiro. 

Primeiramente foi feita uma pesquisa em algumas das mais importantes bases de dados (Web 
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osf Science, SciELO, SCOPUS e GOOGLE SCHOLAR) à procura de artigos que tratam do tema 

ensino a distância, com as palavras-chave “polos de apoio presencial”, “auxílio multicritério” e 

“método ANP”. Essa pesquisa inicial demonstrou a existência de estudos que tratam da utilização 

de modelos para auxílio na tomada de decisão em polos de apoio presencial de curso EaD. 

Em seguida, foram realizadas pesquisas em documentos institucionais do CEDERJ e da 

UAB para descobrir quais são os critérios utilizados na alocação de polos de apoio presencial. 

Na etapa seguinte, foi realizada uma entrevista com coordenadores de cursos a distância do 

CEDERJ e especialistas em EaD para definirem-se os principais critérios na implantação de um 

polo de apoio presencial.  

Ao final, os critérios adotados foram: população residente, domicílios com computador, 

domicílios com internet, escolas com ensino médio e proximidade a um polo do CEDERJ.  

Analisando os critérios, quanto maior a população residente no município, maior será o 

número de alunos alcançados com os cursos de graduação. Por se tratar de ensino a distância, o 

uso do computador e o acesso à internet são necessários, pois as atividades serão feitas via 

plataforma do CEDERJ. O maior número de escolas com ensino médio demonstra concentrar um 

número maior de estudantes que desejam cursar uma universidade. A proximidade de um 

município a outro que já possui um polo de apoio presencial do CEDERJ não gera qualquer 

impedimento para os alunos cursarem uma graduação, o que descaracteriza a implantação de um 

polo de apoio presencial nesse município. 

Para os critérios de população residente, domicílios com computador, domicílios com 

internet e escolas com ensino médio foram coletados dados do Censo de 2010 no site IBGE 

cidades (IBGE, 2010). Para o critério proximidade a um polo do CEDERJ, foi estimada, através 

do GoogleMaps, a distância, em quilômetros, da sede da prefeitura do município candidato à 

implantação do polo ao polo de apoio presencial do CEDERJ do município mais próximo. 

Após a definição dos critérios, escolheu-se o método Analytic Network Process (ANP) para 

permitir a tomada de decisão, isto é, para encontrar a melhor solução para o problema. A principal 

diferença desse método em relação aos outros é o fato de ele avaliar a dependência entre as 

estruturas da decisão, que representam os critérios e alternativas, o que permite um resultado 

mais confiável. 

O método Analytic Network Process (ANP) é uma generalização do método Analytic 

Hierarchy Process (AHP); ou seja, na prática, para se fazer o ANP, deve-se primeiramente 
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executar o AHP (SAATY, 2005). Segundo Shimizu (2010), o método AHP tem sido empregado 

para situações de definição de prioridade, avaliação de custos e benefícios, alocação de recursos, 

medida de desempenho, pesquisa de mercado, entre outras.  

Após definido o método, foram atribuídos pesos aos critérios de acordo com a escala 

fundamental desenvolvida por Thomas L. Saaty (SAATY, 2005). Tal escala traduz as avaliações 

qualitativas, que foram realizadas aos critérios e as alternativas, em valores numéricos. 

Nessa etapa, foi aplicado um questionário fechado aos coordenadores de cursos a distância 

do CEDERJ e a especialistas em EaD para julgarem de acordo com a escala de valor de Saaty 

(1977), isto é, de 1 a 9, as suas preferências entre os critérios definidos para esta pesquisa. 

A coerência dos julgamentos foi verificada por meio da Razão de Consistência, que aferiu 

um valor menor que 10%, permitindo obter o vetor de prioridade dos critérios e efetuar a 

normalização dos dados por critérios. 

Após, os dados foram tratados através do software SuperDecisions v2.8, usado para tomada 

de decisão com dependência e feedback que implementa o método AHP e o método ANP e utiliza 

o mesmo processo de priorização baseado na comparação par a par de elementos. Esse software 

permite que os usuários criem clusters e nodes, fazendo as devidas ligações para garantir 

comparações adequadas entre os níveis. Após os julgamentos, o programa calcula as matrizes e as 

suas consistências, possibilitando a análise da decisão (SUPERDECISIONS, 2017). 

4.4  Análise dos resultados 

 
Para a aplicação do método ANP, é necessário o estabelecimento da rede, isto é, a estrutura 

de decisão, com a definição dos objetivos, critérios e alternativas, em que, posteriormente, podem 

ser aplicados os mesmos passos que quando utilizado o AHP. Tais passos incluem formação de 

matrizes de julgamentos, determinação de vetores de prioridades até a solução final com as 

prioridades globais do modelo (SAATY, 1980). 

A Figura 4.1 mostra a rede na qual os critérios estão relacionados entre si. Neste estudo 

apenas os critérios domicílios com computador e domicílios com internet apresentam 

dependência. 
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Figura 4.1 - Estrutura de decisão em rede pelo método ANP. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A seguir são formadas matizes de julgamentos para o posterior cálculo das prioridades. Os 

julgamentos dos critérios nesta pesquisa foram feitos por especialistas em EaD e coordenadores 

de cursos de graduação do CEDERJ com base na escala de valor de Saaty (1977), que varia de 1 

a 9. Os valores representam: 1 –igual importância; 3 – fraca importância; 5 – forte importância; 7 

– muito forte; 9 – importância absoluta; e 2, 4, 6, 8 – valores intermediários. Na comparação par 

a par, utilizando a Escala de Saaty (1977), conforme a Tabela 4.2, os itens em julgamento foram 

arranjados em matrizes quadradas e os dados foram representados pela importância na relação 

entre linha e coluna. 

 

Tabela 4.2 - Julgamento dos critérios. 

População 

Residente

Domicílios com 

computador

Domicílios com 

acesso a internet

N.º de escolas de 

Ensino Médio

Proximidade ao pólo 

do CEDERJ (km)
População Residente 1 5 3 6 2

Domicílios com 
computador

 1/5 1  1/3 3 1/3

Domicílios com acesso 

a internet
 1/3 3 1 4 2

N.º de escolas de 

Ensino Médio
 1/6  1/3  1/4 1 1/4

Proximidade ao pólo do 

CEDERJ (km)
 1/2 3  1/2 4 1

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

De igual forma, outra matriz foi formada para avaliar as relações entre os critérios domicílios 

Objetivo: SELEÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA INSTALAÇÃO DE POLOS DE EAD 

População 
residente 

Domicílios com 
computador 

Domicílio 
com/ 

internet 

Escolas com 
Ensino Médio 

Proximidade de 
polos do CEDERJ 

Barra 
Mansa 

Itatiaia Pinheiral 
Porto 
Real 

Quatis Rio Claro Valença 
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com computador e domicílios com internet, conforme a Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 - Matriz de comparação entre os critérios. 

Critério 

Domicílios com 

computador 

Domicílios com 

acesso à internet Prioridades 

Domicílios com 

computador 1  1/3 0,25 

Domicílios com acesso à 

internet 3 1 0,75 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Posteriormente, foi verificado se havia consistência ou não na matriz de julgamentos, da 

seguinte forma: se o valor de Razão de Consistência (RC) fosse menor que 10%, os julgamentos 

eram coerentes; caso contrário, os julgamentos deveriam ser revistos (COSTA, 2002). Nesse 

caso, o valor de RC foi de 4,80%, menor que 10%, portanto, conclui-se que os julgamentos foram 

coerentes. A Tabela 4.4 mostra o resultado final das prioridades dos critérios. 

 

Tabela 4.4 - Critérios e vetor de prioridades. 

Critério 

Vetor de 

prioridades 

População residente 0,32819 

Domicílios com computador 0,12896 

Domicílios com acesso à internet 0,36180 

Número de escolas com E.M. 0,03739 

Proximidade do polo do CEDERJ 0,14366 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O critério mais importante, de acordo com a Tabela 4.4, é o de domicílios com acesso a 

internet, comprovando a importância dessa ferramenta para os cursos de EaD, uma vez que sem o 

acesso à internet é impossível acessar a plataforma do CEDERJ e acompanhar as aulas, os fóruns, 

enviar e-mails, realizar as avaliações a distância, se inscrever nas disciplinas, além de utilizar 

todos os serviços disponíveis por essa rede para pesquisa e informação. 

Conforme a Tabela 4.4, a população residente é o segundo critério mais importante a ser 
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verificado na instalação de um polo de apoio presencial, pois o número de habitantes de uma 

cidade deve ser suficiente para permitir que os recursos investidos na instalação do polo de apoio 

presencial sejam duradouros e que a demanda pelos cursos de graduação se mantenha constante. 

No problema estudado, as alternativas podem ser avaliadas de forma direta quando 

comparadas aos critérios, por existirem dados quantitativos em cada caso. De qualquer forma, 

como não se pode misturar, em uma decisão, grandezas diferentes, é necessário transformar os 

valores de cada um desses objetivos em uma mesma unidade de medida (SHIMIZU, 2010).  

A Figura 4.2 mostra os valores normalizados de importância de cada alternativa referentes a 

cada critério segundo dados do censo de 2010 (IBGE, 2010), com exceção do critério 

proximidade ao polo do CEDERJ, cujos dados foram extraídos do GoogleMaps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município
População residente Valor 

normalizado Município
Domicílios com 

computador
Valor 

normalizado

Barra Mansa 177.813 0,5110 Barra Mansa 26.386 0,5624

Itatiaia 28.783 0,0827 Itatiaia 4.032 0,0859

Pinheiral 22.719 0,0653 Pinheiral 2.673 0,0570

Porto Real 16.592 0,0477 Porto Real 1.953 0,0416

Quatis 12.793 0,0368 Quatis 1.384 0,0295

Rio Claro 17.425 0,0501 Rio Claro 1.452 0,0310

Valença 71.843 0,2065 Valença 9.034 0,1926

Total 347.968 1,0000 Total 46.914 1,0000

Município
Domicílios com 

acesso à internet
Valor 

normalizado Município
Proximidade ao polo 

do CEDERJ (km)
Valor 

normalizado

Barra Mansa 19.840 0,5757 Barra Mansa 10,9 0,0756

Itatiaia 3.023 0,0877 Itatiaia 16,7 0,1158

Pinheiral 2.021 0,0586 Pinheiral 12,8 0,0888

Porto Real 1.300 0,0377 Porto Real 20,2 0,1401

Quatis 951 0,0276 Quatis 24,1 0,1671

Rio Claro 841 0,0244 Rio Claro 34,3 0,2379

Valença 6.486 0,1882 Valença 25,2 0,1748

Total 34.462 1,0000 Total 144,2 1,0000

Município
N.º de escolas de 

ensino médio
Valor 

normalizado

Barra Mansa 18 0,3913

Itatiaia 2 0,0435

Pinheiral 5 0,1087

Porto Real 2 0,0435

Quatis 1 0,0217

Rio Claro 3 0,0652

Valença 15 0,3261

Total 46 1,0000

 

Figura 4.2 - Normalização dos dados por critérios. 
Fonte: Segundo IBGE Cidades, 2010; GoogleMaps, 2017. 
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O resultado final da aplicação do método, com a utilização dos critérios e alternativas 

propostas, pode ser observado na Tabela 4.5, com as prioridades de cada alternativa segundo os 

critérios estabelecidos, assim como a prioridade final para cada alternativa quando utilizado o 

método ANP. 

 

Tabela 4.5 - Prioridades das alternativas. 

Município 

População 

residente 

Domicílios com 

computador 

Domicílios 

com internet 

N.º de escolas com 

ensino médio 

Proximidade do 

polo do CEDERJ  

Vetor de 

decisão 

Barra Mansa 0,5110 0,5624 0,5757 0,3913 0,0756 0,44207 

Itatiaia 0,0827 0,0859 0,0877 0,0435 0,1158 0,08853 

Pinheiral 0,0653 0,0570 0,0586 0,1087 0,0888 0,06961 

Porto Real 0,0477 0,0416 0,0377 0,0435 0,1401 0,06216 

Quatis 0,0368 0,0295 0,0276 0,0217 0,1671 0,05802 

Rio Claro 0,0501 0,0310 0,0244 0,0652 0,2379 0,07880 

Valença 0,2065 0,1926 0,1882 0,3261 0,1748 0,20081 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como mostrado na Tabela 4.5, o município de Barra Mansa tem a maior prioridade para 

implantação do polo de apoio presencial do CEDERJ, seguido de Valença. Esse resultado deve-se 

fundamentalmente a que ambos os municípios lideram em peso na quase totalidade dos critérios 

analisados. 

O modelo proposto atendeu ao objetivo, mostrando-se eficaz para definir o município para 

implantação do polo de apoio presencial do CEDERJ. O município mais adequado para isso foi 

Barra Mansa, que se destacou nos critérios população residente, domicílios com computador, 

domicílios com internet e número de escolas com ensino médio, perdendo apenas no critério 

proximidade a um município que possua um polo de apoio presencial do CEDERJ, devido a sua 

proximidade em relação ao município de Volta Redonda, cujo polo mais próximo é o de Barra 

Mansa. 

 

4.5 Considerações finais 

 
Apesar do grande crescimento, a modalidade de ensino a distância ainda sofre preconceito, 

logo, a escolha do local correto para implantação de um polo de apoio presencial permite uma 

eficiente alocação dos recursos públicos, evita prejuízos ao erário, amplia a oferta de educação 
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superior, proporciona a um contingente maior da população o acesso ao ensino superior público e 

de qualidade, tornando tal modalidade o principal veículo para aprendizagem no país. 

A pesquisa demonstrou que os cursos de graduação EaD apresentaram um aumento no 

número de matrículas, nos últimos quinze anos, superior ao dos cursos presenciais, sendo 

responsável em 2015 por 17,36% das matrículas nos cursos de graduação no Brasil. O CEDERJ é 

responsável por uma parte desse crescimento, pois, desde a sua criação, no ano de 2000, vem 

contribuindo para a expansão dos cursos de graduação a locais não atendidos pelo ensino 

presencial e permitindo o acesso ao ensino superior a todos que não podem estudar no horário 

tradicional. 

Com o intuito de propor um modelo de apoio à decisão para implantação de polos de apoio 

presencial, realizou-se, primeiramente, uma busca na literatura sobre o tema ensino a distância 

combinado com os termos “polo de apoio presencial”, “auxílio multicritério” e “método ANP”, 

que demonstrou a existência de alguns estudos que tratam do tema, assim como a utilização de 

diferentes critérios e modelos de apoio ao processo decisório. Tais estudos foram essenciais para 

embasar a escolha dos critérios que formam o modelo proposto e consequentemente a escolha do 

melhor município para implantação do polo de EaD.  

A utilização do método ANP permitiu a elaboração de uma estrutura em rede capaz de 

facilitar o processo decisório, por meio da interação dos critérios domicílios com computador e 

domicílios com acesso à internet, permitindo maior precisão no resultado. Através da análise 

multicritério, com a utilização do software SuperDecision v2.8 para o tratamento dos dados, foi 

possível encontrar o melhor município para implantação do polo de apoio presencial.  

O município de Barra Mansa foi o que apresentou o conjunto das melhores características 

para a implantação do polo de EaD na região do Vale Médio Paraíba, seguido do município de 

Valença. Seguindo os critérios atuais do CEDERJ, segundo os quais a prioridade máxima de 

localização entre polos é uma distância aproximada de cinquenta quilômetros, o município de 

Barra Mansa não seria analisado como possível sede, dada a proximidade com o polo de Volta 

Redonda; por esse critério o melhor colocado, então, seria o município de Rio Claro. 

O critério mais importante analisado foi o de domicílios com internet, pois essa ferramenta é 

fundamental para que se tenha um bom rendimento no ensino a distância. Afinal, sem internet é 

impossível acessar o ambiente virtual de aprendizagem e acompanhar as aulas, os fóruns, realizar 

as avaliações a distância, se inscrever nas disciplinas, além de utilizar todos os serviços 
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disponíveis na internet para pesquisa e informação. 

Para os alunos que não têm acesso à internet em suas residências, o polo de apoio presencial 

é de grande importância, para que eles possam acessar o ambiente virtual de aprendizagem e 

prosseguir em seus estudos. 

A partir do modelo apresentado e dentre os critérios utilizados, constatou-se que o município 

de Quatis não seria contemplado com a implantação de um polo de apoio presencial, haja vista 

que esse município já sediou um polo do CEDERJ, oferecendo o curso superior de 

Administração, tendo, porém, as suas atividades encerradas. Isso demonstra que proximidade a 

outro polo do CEDERJ não pode ser o critério mais importante para implantação de um polo de 

EaD e que os critérios devem ser analisados em conjunto e não individualmente, o que evidencia 

a factibilidade do modelo utilizado. 

Constataram-se como limitações da pesquisa: a concentração do estudo em uma única região 

do estado do Rio de Janeiro e não levar em conta o fato de que as variáveis de cunho político 

podem também interferir na sustentabilidade de um polo. Sugere-se como agenda de pesquisa 

que o modelo seja implementado em outras regiões do estado do Rio de Janeiro, confirmando a 

sua eficácia na escolha de municípios para sediar polos de apoio presencial do CEDERJ. 
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5. E-POLOS 

 

A partir da modelagem apresentada nos artigos dessa dissertação foi possível desenvolver um 

produto tecnológico que aliado as variáveis de cunho político torna-se possível ampliar as 

probabilidade de permanência e sucesso na instalação de um polo de apoio presencial por longo 

prazo, seja a nível estadual, na escolha de municípios ou a nível municipal, selecionando os 

bairros que apresentam as melhores condições para sediar o polo.  

Dessa forma, neste capítulo será apresentado um tutorial para utilização dessa ferramenta, 

nomeada de e-Polos, com o objetivo de oferecer aos usuários as principais indicações e obtenção 

de dados para utilização do e-Polos. 

O e-Polos é uma ferramenta utilizada na instalação de polos de apoio presencial para cursos 

de educação a distância que foi desenvolvida a partir do artigo Avaliação de critérios para a 

instalação de polos de apoio presencial para cursos de ensino a distância utilizando o Analytic 

Network Process (SILVA; HERNÁNDEZ; ABREU, 2017) que utilizou o método de apoio 

multicritério Analytic Network Proccess (ANP) (SAATY, 2013) que permite organizar um 

problema de decisão em uma estrutura em rede, para construção de um modelo para instalação de 

polos de apoio presencial para cursos a distância. 

 

  

 
Figura 5.1 – Interface inicial da ferramenta e-Polos. 

 

Os critérios para instalação de um polo de apoio presencial analisados pelo e-Polos, Figura 

5.1, são: população residente (população), domicílios com computador (computador), domicílios 

com internet (internet), escolas de ensino médio (escolas E.M.) e proximidade a algum polo de 

apoio presencial (polos). 
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 Para melhor utilização do e-Polos, indica-se como fonte para obtenção de dados para os 

critérios população residente (população), domicílios com computador (computador), domicílios 

com internet (internet), escolas de ensino médio (escolas E.M.) os dados do site IBGE cidades. Já 

para o critério proximidade a algum polo de apoio presencial (polos), a distância do polo 

existente até a localidade onde se pretende instalar o polo de apoio presencial, que pode ser 

facilmente calculada por meio da ferramenta Google Maps. 

 

 
Figura 5.2 – Configuração de dados para análise. 

  

Depois de inseridos os dados no e-Polos, é possível por meio do ícone decisão, em 

percentual, verificar qual a localidade que apresenta, no conjunto, os melhores critérios para 

instalação do polo de apoio presencial, conforme a Figura 5.2. 

 

 

 
Figura 5.3 – Estrutura em rede para as alternativas que são objetos da análise. 



 

 

Clicando no ícone 

mostrando os critérios que possuem dependência neste modelo que são domicílios com 

computador e domicílios com acesso a internet, justificando a utilização do método de apoio 

presencial ANP, assim como, verificar os crité

(municípios ou bairros) para decisão.

 

 

Figura 

 

 

 Clicando no ícone 

das alternativas, demonstrada em valores percentuais, o que permite traçar possíveis diagnósticos 

para escolhas de futuros polos na região.

 

Clicando no ícone  é possível identificar na Figura 

mostrando os critérios que possuem dependência neste modelo que são domicílios com 

computador e domicílios com acesso a internet, justificando a utilização do método de apoio 

presencial ANP, assim como, verificar os critérios utilizados no modelo e as alternativas 

(municípios ou bairros) para decisão. 

Figura 5.4 – Análise gráfica da prioridade das alternativas.

na Figura 5.4 é apresentada uma análise gráfica da prioridade 

demonstrada em valores percentuais, o que permite traçar possíveis diagnósticos 

para escolhas de futuros polos na região. 
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 5.3 a estrutura de rede, 

mostrando os critérios que possuem dependência neste modelo que são domicílios com 

computador e domicílios com acesso a internet, justificando a utilização do método de apoio 

rios utilizados no modelo e as alternativas 

 
Análise gráfica da prioridade das alternativas. 

.4 é apresentada uma análise gráfica da prioridade 

demonstrada em valores percentuais, o que permite traçar possíveis diagnósticos 



 

 

 

 

Clicando no ícone 

critérios, apresentada em percentual reflete o grau de importância de cada critério para instalação 

de polos de apoio presencial, essas prioridades foram definidas a partir do julgamento dos 

critérios realizado pelos especialistas.                 

Sendo assim, o próximo capítulo apresentará um caso de ensino para demonstrar a 

aplicabilidade dessa ferramenta e sua funcionalidade para auxiliar a tomada de decisão dos 

gestores na instalação de polos de apoio presencial p

maneira demonstrar que a pesquisa se alinha aos seguintes eixos temáticos definidos pela CAPES

(WINTER, 2018): 

EIXO 1 – Produtos e Processos: caracteriza

tecnológico, passível ou não de proteção, podendo gerar registros de propriedade de patentes, 

produção intelectual ou direitos autorais.

EIXO 2 – Formação: caracteriza

níveis de formação profissional, com público

 

 

 

Figura 5.5 – Prioridade dos critérios para as alternativas.

, conforme Figura 5.5, é possível visualizar a prioridade dos 

critérios, apresentada em percentual reflete o grau de importância de cada critério para instalação 

de polos de apoio presencial, essas prioridades foram definidas a partir do julgamento dos 

especialistas.                  

, o próximo capítulo apresentará um caso de ensino para demonstrar a 

aplicabilidade dessa ferramenta e sua funcionalidade para auxiliar a tomada de decisão dos 

gestores na instalação de polos de apoio presencial para cursos de educação a distância. E desta 

que a pesquisa se alinha aos seguintes eixos temáticos definidos pela CAPES

Produtos e Processos: caracteriza-se pelo desenvolvimento de produto técnico ou 

passível ou não de proteção, podendo gerar registros de propriedade de patentes, 

produção intelectual ou direitos autorais. 

Formação: caracteriza-se por atividades de educação relacionadas a diferentes 

níveis de formação profissional, com público alvo interno ou externo a instituição de origem.
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Prioridade dos critérios para as alternativas. 

é possível visualizar a prioridade dos 

critérios, apresentada em percentual reflete o grau de importância de cada critério para instalação 

de polos de apoio presencial, essas prioridades foram definidas a partir do julgamento dos 

, o próximo capítulo apresentará um caso de ensino para demonstrar a 

aplicabilidade dessa ferramenta e sua funcionalidade para auxiliar a tomada de decisão dos 

ara cursos de educação a distância. E desta 

que a pesquisa se alinha aos seguintes eixos temáticos definidos pela CAPES 

se pelo desenvolvimento de produto técnico ou 

passível ou não de proteção, podendo gerar registros de propriedade de patentes, 

se por atividades de educação relacionadas a diferentes 

alvo interno ou externo a instituição de origem. 
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 6. A TÉCNICA PARA ENCONTRAR UM LUGAR AO SOL 

 

The technique to find a place to the sun 

 

 
Resumo 

Este caso de ensino relata as estratégias utilizadas por uma diretora de um consórcio de 
educação a distância para auxiliar sua tomada de decisão. O objetivo das estratégias adotadas foi 
decidir sobre a escolha do melhor local para implantação de um polo de apoio presencial. Cada 
uma das cidades candidatas apresenta boas características para sediar o polo, porém apenas uma 
será escolhida. Recomenda-se a aplicação deste caso de ensino nos cursos de graduação e 
especialização em Administração Pública, nas disciplinas que apresentam conteúdos voltados 
para políticas públicas; organização, processos e tomada de decisão; planejamento estratégico na 
administração pública. 

Palavras-chave: Educação a distância, técnicas de apoio à decisão, política de inclusão, 
planejamento e gestão, tomada de decisão. 
 

 

Abstract 

This teaching case reports the strategies used by a Director of a Distance Learning 
Consortium, to assist in their decision making. The objective of the strategies adopted was to 
decide on the choice of the best place for the implementation of a face-to-face support center. 
Each of the candidate cities has good characteristics to host the polo, but only one will be 
selected. It is recommended to apply this teaching case in undergraduate and specialization 
courses in Public Administration, in the disciplines that present content focused on public 
policies; organization, processes and decision making; strategic planning in public 
administration. 

Keywords: Distance education, Decision support techniques; Inclusion policy; Planning and 
management; Decision making. 

 

6.1 Introdução 

 

Na manhã do dia 4 de maio de 2017, Sofia foi nomeada para exercer o cargo de Diretora de 

Polos Regionais do Centro de Ensino Superior a Distância (CENSD), localizado no estado do Rio 

de Janeiro. Professora universitária, com mestrado em Matemática e especialização em 

Planejamento, Implementação e Gestão de Educação a Distância, Sofia foi Diretora de Polo do 

CENSD por quatro anos e conhece como ninguém os desafios que enfrentam os gestores dos 

polos de apoio presencial. Sua experiência como professora universitária realizando atividades de 
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ensino, pesquisa, extensão e administração nas instituições em que lecionou foi fundamental para 

coordenar as atividades do polo.  

Assim que assumiu o cargo, procurou imediatamente gerenciar todas as atividades 

relacionadas aos polos. Para isso, passou a visitar os 32 polos distribuídos pelo estado do Rio de 

Janeiro, supervisionando e orientando os diretores de polos e os tutores sobre os serviços e 

atividades de natureza administrativo-acadêmicas com o intuito de conhecer o funcionamento de 

cada polo e, dessa forma, passar um pouco da sua experiência aos gestores e demais servidores, 

para que, de acordo com as demandas locais, possa propor futuramente cursos e capacitações 

para todos os servidores.  

Em suas visitas aos polos, ela procurava ouvir a todos, como diretores, tutores, os demais 

servidores e principalmente os alunos, público-alvo da instituição. Nessas conversas, o que lhe 

chamou atenção foi que alguns alunos a questionavam sobre quando seria instalado um polo do 

CENSD no seu município, pois, para esses estudantes, a distância percorrida de suas residências 

ao polo de apoio presencial é muito grande. Já outros estudantes perguntavam a respeito da 

ampliação da oferta de cursos no polo, pois, em determinados polos, havia apenas dois cursos, o 

que limitava os estudantes na escolha do curso superior. Naquele momento, Sofia percebeu que 

esse era um impeditivo para que muitos jovens pudessem realizar o tão almejado sonho de cursar 

uma graduação superior.  

Nessas suas visitas, Sofia notou que essas reclamações foram mais comuns entre os alunos 

que moravam nos municípios que compõem a mesorregião das Baixadas Litorâneas, classificação 

utilizada pelo CENSD para localização dos polos de apoio presencial, tais como: Maricá, 

Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Silva Jardim, Araruama, 

Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e 

Saquarema. Ela, então, identificou que havia apenas três polos para atender aos 13 municípios e, 

pesquisando, descobriu que somente no município de Rio das Ostras havia uma universidade 

pública. Ela também percebeu que o maior número de reclamações partiu dos alunos que estavam 

matriculados no polo de São Pedro da Aldeia, onde somente são oferecidos dois cursos de 

graduação.  

Naquele instante, Sofia reconheceu a necessidade de instalação de mais um polo de apoio 

presencial naquela região e resolveu pesquisar quais eram os critérios para implantação de um 

polo de apoio presencial do CENSD em um município. 
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6.2 Mais um polo para a região 

 

Terminadas suas visitas, no dia 6 de junho de 2017, Sofia realizou uma pesquisa para saber 

como eram feitas as alocações dos polos do CENSD e descobriu que a proposta inicial da 

localização dos polos de apoio presencial foi realizada em agosto de 1999, por meio de um estudo 

técnico que considerou a população dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, o número de 

alunos que terminou no ano anterior o ensino médio em cada município, a distância entre os 

municípios e a existência de estradas conectando-os. Ela descobriu, ainda, que, no possível local 

da implantação do polo, foi considerada a missão principal do CENSD de oferecer educação 

superior pública, prioritariamente, onde não se dispunha de ensino superior presencial público e 

que foi previsto um deslocamento médio do estudante, da sua residência ao polo, inferior a 50 

quilômetros. 

Sofia pesquisou, ainda, a eficácia daquele modelo de alocação de polos e descobriu que, no 

município de Quatis, o polo de apoio presencial havia encerrado suas atividades no ano de 2012. 

Naquele momento, Sofia reconheceu que aquele modelo de seleção de municípios para instalação 

de polos de educação a distância poderia estar ultrapassado e que deveria ser reformulado, pois 

14 anos se passaram desde a implantação dos primeiros polos de apoio presencial do CENSD, a 

população cresceu, aumentou o número de escolas nos municípios e, inclusive, hoje, já existe 

uma universidade pública no município de Rio das Ostras, pertencente à mesorregião das 

Baixadas Litorâneas.  

Sofia resolveu entrar em contato com a Presidência e o Conselho de Estratégias Acadêmicas 

do Consórcio CENSD e agendar uma reunião para o dia 8 de junho de 2017, com o propósito de 

relatar todo o ocorrido e propor a melhor solução possível para o problema dos alunos daquela 

região. 

Na manhã do dia 8 de junho de 2017, Sofia, de posse do relato dos alunos e dos atuais 

critérios utilizados pelo CENSD para instalação dos polos de apoio presencial, entrou na sala e 

aguardou que todos chegassem para, então, iniciar a reunião. Às 10 horas da manhã, na presença 

de todos, Sofia, tomando a palavra, cumprimentou os presentes e apresentou-se como a nova 

Diretora de Polos Regionais do CENSD. 

Sem mais delongas, Sofia informou aos presentes que o motivo daquela reunião era 

esclarecer a todos quanto ao modelo atual de alocação de polos de apoio presencial utilizado pelo 
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CENSD e à necessidade de uma reformulação desse modelo, tendo em vista que, após visitar os 

32 polos de apoio presencial do CENSD no estado do Rio de Janeiro, ela constatou que, para 

alguns alunos, a atual distribuição dos polos do CENSD não era suficiente para permitir que a 

população da mesorregião das Baixadas Litorâneas pudessem alcançar o tão almejado sonho de 

cursar uma universidade pública. E ainda ressaltou: "Afinal, o objetivo do Consórcio CENSD não 

é oferecer ensino superior gratuito e de qualidade para toda população do estado?".  

Sofia ainda mostrou aos presentes como era realizada a atual alocação de polos do CENSD, 

que datava de 1999, sendo necessária uma reformulação. Dessa forma, Sofia sugeriu a realização 

de um estudo com relação à distribuição dos polos do CENSD naquela região, com o intuito de 

avaliar se a atual distribuição dos polos de apoio presencial dos municípios de Araruama, Rio 

Bonito e São Pedro da Aldeia era suficiente para atender a todos os moradores dos 13 municípios 

que compõem a mesorregião das Baixadas Litorâneas e, com isso, diagnosticar um possível 

município para sediar mais um polo de apoio presencial do CENSD naquela região. Ela tornou a 

afirmar que esse estudo era de extrema importância para corrigir possíveis falhas que poderiam 

estar inviabilizando a democratização de acesso ao ensino superior dos jovens daquela região. 

Após ouvir atentamente todo o relato de Sofia, o Presidente do CENSD, Sr. Valter Campos, 

pediu a palavra e disse a Sofia e a todos os presentes: 

 

Desde o ano passado, existe uma solicitação em andamento no CENSD para a possível 

implantação de um polo de apoio presencial no município de Arraial do Cabo, que, 

curiosamente, está localizado na mesorregião das Baixadas Litorâneas. Pois bem, esse 

município, inclusive, conta com uma infraestrutura capaz de oferecer mais cursos do que o 

polo de São Pedro da Aldeia e, devido a sua posição geográfica nessa região, ele oferecerá 

um acesso mais fácil para os moradores dos outros municípios da região, o que facilitará o 

deslocamento destes de suas residências ao novo polo e, fazendo das suas palavras as 

minhas, alcançando a missão do CENSD de oferecer ensino superior e gratuito a toda 

população do estado do Rio de Janeiro. 

 

Naquele momento, o Sr. Valter Campos informou a todos que Patrícia, sua secretária, havia 

acompanhado todos os trâmites para a implantação desse polo com a antiga Diretora de Polos do 

CENSD e que ela poderia prestar melhores esclarecimentos com relação à instalação do polo de 
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apoio presencial nesse município. 

Foi então que Patrícia cientificou a todos os presentes que já havia visitado com a Diretora 

anterior o possível local onde seria instalado o polo de Arraial do Cabo, e disse: 

 

O local é uma edificação que abrigava cursos voltados para a área de petróleo e gás, 

informática e idiomas na região, porém, com a crise econômica instalada no País, a procura 

dos alunos pelos cursos diminuiu e os proprietários foram acumulando dívidas trabalhistas 

com o Governo Federal, que determinou o arresto dos bens dos proprietários, e aquele 

imóvel acabou indo a leilão, então a Prefeitura de Arraial do Cabo arrematou o local para 

alocar alguma secretaria municipal, e foi então que o Secretário de Educação de Arraial do 

Cabo teve a ideia de implantar um polo de apoio presencial do CENSD no município. O 

Prefeito de Arraial do Cabo, Sr. Milton Rangel, entrou em contato com o CENSD e 

manifestou a vontade de sediar um polo na sua cidade. 

 

A partir do seu comentário inicial, Patrícia informou, ainda, que já havia uma infraestrutura 

no local com salas, carteiras, ar-condicionado, banheiros, laboratório de informática, 

acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência física, além da excelente localização, no centro 

comercial de Arraial do Cabo.  

Patrícia ainda relatou que, segundo dados do Censo IBGE (2010), o município de Arraial do 

Cabo está a cerca de 158 km da capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade é costeira e tem uma 

altitude média de apenas oito metros. Ela tem 27.715 habitantes e uma densidade demográfica de 

172,91 hab/km², com um IDH de 0,733 e PIB per capita de R$ 14.407,41. Com uma taxa de 

escolarização de 6 a 14 anos de idade de 99,2%, 4.229 domicílios possuem computador e 3.434 

possuem acesso à internet. Em termos educacionais, possui escolas de níveis fundamental, médio 

e técnico. O município conta com sete escolas de ensino médio, com 1.009 alunos. O município 

conta com 11 estabelecimentos de saúde. Apresenta 89,6% de domicílios com esgotamento 

sanitário adequado. O polo do CENSD mais próximo encontra-se a 19,9 km e fica no município 

de São Pedro da Aldeia. Arraial do Cabo tem o clima quente e úmido, com temperaturas variando 

entre 17ºC e 23ºC. O mar de Arraial tem uma temperatura média de 12ºC a 26ºC, provocada pelo 

fenômeno da ressurgência, o qual é responsável pela grande diversidade de espécies marinhas. 

Arraial do Cabo é famosa nacionalmente como a capital do mergulho por suas praias de águas 
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cristalinas com diversificadas espécies de seres marinhos, e, anualmente, a cidade recebe uma 

grande quantidade de visitantes que vão em busca das suas belas praias, e sua principal atividade 

econômica é o turismo.  

Devido à demanda turística durante o ano inteiro, Patrícia esclareceu que o curso de Turismo 

era necessário naquela região, assim como o de Administração, para atender aos hotéis e demais 

setores de serviços da região. E, como há uma infraestrutura capaz de comportar mais cursos, foi 

cogitado o curso de Licenciatura em Biologia como um mecanismo de preservação do meio 

ambiente marinho e ainda para reforçar a consciência ecológica dos moradores daquelas 

localidades. Ela ainda argumentou que, devido ao aumento da criminalidade no estado do Rio de 

Janeiro, também foi cogitada a implantação do curso de Tecnologia em Segurança Pública. Disse 

ainda: "E, aproveitando o laboratório de informática, presente no local, por que não o curso de 

Tecnólogo em Sistemas de Computação? Afinal, estamos na era da informação, e a demanda por 

profissionais da área de Tecnologia da Informação encontra-se em alta".  

Após a explanação de Patrícia, o Presidente do CENSD, Sr. Valter Campos, sugeriu a Sofia 

que levasse em conta todo o esforço e pesquisa realizados até o presente momento quando fosse 

decidir pelo local ideal para implantação do polo de apoio presencial naquela região. Ele 

informou, ainda, que o Conselho de Estratégias Acadêmicas do Consórcio CENSD se reuniria na 

próxima semana, no dia 8 de agosto de 2017, sendo necessário que ela já tivesse o local para 

implantação do novo polo, assim como os cursos que seriam oferecidos aos alunos, pois a data 

para a publicação do edital do vestibular estava próxima, e eles precisam dessa informação para 

resolver o problema da acessibilidade ao ensino superior dos alunos daquela região. 

Sofia explicou que, por se tratar de verba pública, o melhor era a realização de um estudo 

para evitar prejuízos ao Erário e dessa forma escolher, de maneira eficiente e eficaz, o município 

que apresentava a melhor condição para implantação do polo. Naquele momento, Sofia 

agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e foi para sua sala iniciar o estudo para escolha 

do local do novo polo de apoio presencial do CENSD naquela região. 

 

6.3 Conhecendo o CENSD e a importância dos polos de apoio presencial 

 

O Centro de Educação Superior a Distância, Consórcio CENSD, ou simplesmente CENSD, 

como é conhecido, fica localizado no bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro. Foi criado em 
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janeiro de 2000, com a assinatura de um convênio entre o governo do estado do Rio de Janeiro e 

seis universidades públicas: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade 

Estadual do Norte Fluminense (UENF), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), com o objetivo de 

democratizar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade na modalidade de 

educação a distância, principalmente em locais não atendidos pelo ensino presencial.  

O CENSD foi criado a partir do advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– Lei nº 9.394/96, que, no Artigo 80, regulamentou o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino. O número reduzido 

de vagas no ensino presencial nas instituições públicas do Rio de Janeiro teve a sua oferta 

ampliada por meio do ensino a distância para toda a população fluminense.  

No ano de 2002, o CENSD foi incorporado à Fundação Centro de Ciências e Educação 

Superior a Distância do Rio de Janeiro (Cecierj). Nesse mesmo ano, foram inaugurados os quatro 

primeiros polos de apoio presencial, nos municípios de São Fidélis, Itaperuna, Paracambi e Três 

Rios. Atualmente, o CENSD conta com 32 polos regionais, cobrindo 31 diferentes municípios em 

14 carreiras das seis universidades públicas localizadas no estado do Rio de Janeiro, acrescidas 

do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), que se 

agregou ao consórcio em 2010. 

O modelo de educação a distância implementado pelo CENSD é semipresencial, isto é, os 

alunos estudam tanto on-line, por meio da plataforma CENSD (ambiente virtual de 

aprendizagem), quanto presencialmente no polo de apoio presencial, assistindo às tutorias, aulas 

no laboratório, palestras com os professores coordenadores das disciplinas e realizando as 

avaliações presenciais.  

Nesse modelo, os polos de apoio presencial desempenham um importante papel na 

aprendizagem dos alunos, pois é no polo que os alunos obtêm respostas a suas dúvidas com os 

tutores presenciais, que são profissionais de nível superior capacitados pelos professores 

coordenadores das disciplinas para orientar, motivar e capacitar os alunos nos seus estudos, 

contribuindo, assim, para sua aprendizagem. Caso os alunos não consigam ir ao polo de apoio 

presencial, eles ainda podem solucionar suas dúvidas com os tutores a distância, que, 

diferentemente dos tutores presenciais, atendem os alunos nas universidades por meio telefônico 
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ou respondendo a e-mails enviados por meio da plataforma CENSD.  

Para os alunos que não possuem computador ou acesso à internet, o polo é fundamental para 

que eles consigam prosseguir nos seus estudos com excelência, pois somente no polo de apoio 

presencial esses alunos vão conseguir acessar a plataforma CENSD para realizar suas atividades a 

distância, participar de fóruns, estudar o material didático, encaminhar dúvidas aos tutores a 

distância, solicitar revisão de avaliação presencial e fazer pesquisas em bases de dados 

disponibilizadas pelo CENSD. 

Cada polo de apoio presencial possui um diretor, responsável pelas atividades do polo, 

assessorado por coordenadores. O funcionamento dos polos de apoio presencial depende dos 

espaços cedidos pelas prefeituras dos municípios, geralmente alocados em escolas municipais. 

Como, durante o dia, as salas de aulas ficam destinadas aos alunos do ensino fundamental, as 

tutorias acabam sendo realizadas no período noturno e aos sábados. O diretor do polo é uma 

indicação do prefeito, já os outros servidores municipais que atuam no polo de apoio presencial 

são disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação. Os tutores são selecionados pelo 

estado do Rio de Janeiro, por meio de edital próprio no site do CENSD, e percebem mensalmente 

por meio de bolsas de tutorias, cujo pagamento é responsabilidade do governo federal.  

A eficácia do modelo desenvolvido pelo CENSD, ofertando ensino de qualidade à população 

fluminense, foi ampliado para todos os estados do País por meio da criação da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), em 2005, pelo Ministério da Educação, com a finalidade de promover a 

articulação e integração de um sistema nacional de educação superior a distância, objetivando a 

democratização, expansão e interiorização da oferta de ensino superior público a toda a 

população brasileira. 

 

6.4 Dos resultados da pesquisa 

 

No dia 6 de junho de 2017, Sofia iniciou a sua pesquisa e apurou que a região possuía 1.844 

alunos ativos, distribuídos da seguinte forma: Saquarema (298), Rio das Ostras (247), São Pedro 

da Aldeia (241), Cabo Frio (224), Araruama (211), Marica (175), Rio Bonito (145), Cachoeiras 

de Macacu (92), Iguaba Grande (56), Casimiro de Abreu (50), Silva Jardim (40), Arraial do Cabo 

(38) e Armação dos Búzios (27). 

De posse desses dados, Sofia percebeu que os municípios que apresentavam a menor 
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quantidade de alunos matriculados no CENSD eram Armação dos Búzios e Arraial do Cabo. A 

partir desse momento, Sofia resolveu verificar em quais polos esses alunos estavam matriculados 

e descobriu que pertenciam ao polo de São Pedro da Aldeia. Lembrou-se de quando esteve 

visitando esse polo no mês anterior e constatou que o motivo para essa baixa quantidade de 

alunos nesses municípios decorre, principalmente, do baixo desempenho em termos de número 

de cursos de graduação nesse polo, que só oferece os cursos de Licenciatura em Matemática e 

Pedagogia, e da distância que os alunos enfrentam para chegar ao polo de apoio presencial mais 

próximo, no caso, no município de São Pedro da Aldeia. 

Sofia conhecia o polo de São Pedro da Aldeia e sabia que a sua infraestrutura não 

comportava mais de dois cursos; para ela, os polos do CENSD naquela região não se 

desenvolveram de modo equânime, principalmente pelo maior ou menor envolvimento das 

prefeituras municipais, pois, em algumas cidades, o local destinado para instalação do polo de 

apoio presencial foi capaz de alocar mais cursos de graduação; em compensação, em outros, não 

houve o interesse dos prefeitos em conseguir um local que permitisse o aumento da oferta de 

cursos. Nesse sentido, há polos com infraestrutura que permite a oferta de cinco carreiras, como é 

o caso de Saquarema, que oferece os cursos de Administração, Licenciatura em Matemática, 

Pedagogia, Tecnologia em Sistemas de Computação e Turismo, e outros onde só é possível 

oferecer dois cursos, como é o caso de São Pedro da Aldeia, que oferece Licenciatura em 

Matemática e Pedagogia, ou três cursos, como em Rio Bonito, que oferece Licenciatura em 

Matemática, Pedagogia e Tecnologia em Sistemas de Computação.  

Sofia possuía as informações necessárias para o seu estudo sobre o município de Arraial do 

Cabo, pois Patrícia, secretária do Presidente do CENSD, havia fornecido a ela. Restavam apenas 

as informações referentes ao município de Armação dos Búzios, que Sofia logo tratou de 

conseguir, e descobriu que o município de Armação dos Búzios está localizado a cerca de 165 km 

da capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade é costeira e tem uma altitude média de apenas 

cinco metros. Encontra-se a 36,7 km de Arraial do Cabo. Ela tem, segundo Censo IBGE (2010), 

27.560 habitantes e uma densidade demográfica de 392,16 hab/km², com um IDH de 0,728 e PIB 

per capita de R$ 67.880,64. Com uma taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade de 97,6%, 

3.932 domicílios possuem computador e 3.135 possuem acesso à internet. Em termos 

educacionais, possui escolas de nível fundamental, médio. O município conta com três escolas de 

ensino médio, com 1.629 alunos. O município conta com 16 estabelecimentos de saúde. 
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Apresenta 89,6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado. O polo do CENSD mais 

próximo encontra-se a 31 km e fica no município de São Pedro da Aldeia. A temperatura média 

anual de Búzios é de 25ºC. No verão, o clima é quente e úmido, atingindo a temperatura máxima 

de 30ºC, sendo comum a ocorrência de chuvas de verão. No inverno, a temperatura chega a 19ºC. 

Armação de Búzios é uma cidade de veraneio, com mais de 20 praias, visitada por inúmeros 

turistas vindos do mundo inteiro, principalmente da Argentina, além de ser parada obrigatória de 

cruzeiros no Brasil, o que movimenta a economia local. A sua economia está voltada para o 

turismo e a extração do petróleo. 

Com essas informações, Sofia resolveu utilizar um modelo de apoio à tomada de decisão que 

havia lido em um artigo cujo título é “Avaliação de critérios para a instalação de polos de apoio 

presencial para cursos de ensino a distância utilizando o Analytic Network Process”. O objetivo 

desse artigo era desenvolver um modelo de auxílio à tomada de decisão para escolha de 

municípios no Vale Médio Paraíba para sediar polos de educação superior a distância do CENSD, 

apoiado nos seguintes critérios: população residente, domicílios com computador, domicílios com 

internet, números de escolas que oferecem o ensino médio e proximidade a outro município que 

possua um polo de apoio presencial do CENSD. Esse modelo mostrou-se suficientemente eficaz 

para escolher o melhor município para instalação de um polo de apoio presencial na região do 

Vale Médio Paraíba. Dessa forma, Sofia resolveu aplicar esse modelo aos municípios de Arraial 

do Cabo e Armação dos Búzios para auxiliar sua tomada de decisão. 

Sofia resolveu, então, reunir os dados necessários desses municípios para aplicar o modelo, 

realizou o download do software SuperDecisions v2.8, no site https://www.superdecisions.com, 

utilizado para o desenvolvimento do modelo, leu o manual de utilização e assistiu a diversos 

tutoriais no YouTube; depois disso, construiu a rede onde os critérios estão relacionados entre si, 

com o objetivo de selecionar um município para instalação do polo de apoio presencial, Armação 

dos Búzios ou Arraial do Cabo, de acordo com os critérios apresentados. Utilizou a matriz de 

julgamentos para o cálculo das prioridades de acordo com as alternativas analisadas, assim como 

a matriz de comparação entre os critérios, demonstrando a dependência entre os critérios 

domicílio com computador e acesso à internet, conforme o método Analytic Network Process. 

O resultado final da aplicação do modelo de apoio à decisão mostrou que o município de 

Armação dos Búzios tinha a maior prioridade para instalação do polo de apoio presencial do 

CENSD, apesar de o município de Arraial do Cabo liderar em peso na quase totalidade dos 
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critérios analisados, tais como população residente, domicílios com computador, domicílios com 

acesso à internet e número de escolas com ensino médio, perdendo apenas no critério 

proximidade a um polo do CENSD, em que Armação dos Búzios se destacou por apresentar uma 

distância maior do polo de São Pedro da Aldeia.  

Na manhã seguinte, Sofia telefonou para a Prefeitura de Armação dos Búzios com a intenção 

de agendar uma reunião com o Prefeito para conversarem sobre uma possível instalação de um 

polo de apoio presencial naquela região, caso fosse do seu interesse. A secretária do Prefeito de 

Armação dos Búzios agendou a reunião para as 10 horas da manhã do dia 9 de julho de 2017. 

No dia 9 de julho de 2017, Sofia reuniu-se com o Prefeito de Armação dos Búzios, Sr. 

Oswaldo Lessa, e com a Secretária de Educação, Sra. Vanda Costa, e esclareceu a ambos que o 

motivo daquela reunião era informá-los de que, após visitas aos polos de apoio presencial do 

CENSD instalados naquela região, constatou-se que havia um número reduzido de estudantes 

daquele município nos cursos de graduação e, conversando com os alunos, descobriu-se que a 

razão era o número reduzido de cursos ofertados pelo polo de São Pedro da Aldeia, além da longa 

distância entre o município e o polo de apoio presencial mais próximo, no caso, São Pedro da 

Aldeia. 

Sofia, naquele momento, informou que havia feito um estudo técnico e que o município de 

Armação dos Búzios havia apresentado as melhores características para sediar um polo de apoio 

presencial do CENSD naquela região, e gostaria de saber se havia uma estrutura para abrigar esse 

polo e qual a quantidade de cursos de graduação possível de ser ofertada aos alunos naquele 

local. Sofia ainda esclareceu ao Prefeito que havia outro município candidato à instalação do polo 

e que tal decisão somente seria tomada após uma análise do local destinado para a instalação do 

polo e da quantidade de cursos que seriam ofertados. 

O Prefeito, acompanhado da Secretária de Educação, levou Sofia até uma escola do 

município para mostrar as futuras instalações do polo. Sofia analisou o local e viu que, devido ao 

tamanho da escola e da infraestrutura apresentada, seria possível a implantação, inicialmente, de 

poucos cursos de graduação. Sofia, então, informou ao Prefeito e à Secretária de Educação que, 

devido ao tamanho da escola, seria possível apenas a implantação de três cursos dos cinco que ela 

havia previsto para aquela região e que, após analisar as necessidades locais, ela havia escolhido 

três cursos para atender aquela região e solucionar o problema da baixa demanda de alunos nos 

cursos superiores ofertados pelo CENSD. Esses cursos seriam Turismo e Administração, para 
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atender a rede hoteleira e o setor turístico daquela região, e, após a descoberta do campo de 

Búzios para exploração de petróleo e as oportunidades no setor do petróleo no município de Rio 

das Ostras, o curso de Engenharia de Produção seria também muito importante para o aumento da 

empregabilidade na região. 

O Sr. Oswaldo Lessa e a Sra. Vanda Costa concordaram com a escolha dos cursos e disseram 

que a instalação de um polo de apoio presencial no município seria uma grande conquista para 

melhoria da educação e para geração de empregos na cidade, e que estava nos seus planos a 

construção de um local para abrigar o polo de apoio presencial do CENSD, que futuramente 

poderia abrigar mais cursos, aumentando, assim, a oferta de ensino superior público na região. 

Sofia se despediu e voltou para o CENSD, na cidade do Rio de Janeiro, com o intuito de decidir 

qual dos dois municípios atenderia com efetividade a demanda dos alunos por educação, assim 

como garantiria uma oferta contínua e duradoura de educação superior pública a distância 

naquela região. 

 

6.5 Dilema da localização do polo 

 

A reunião com o Conselho de Estratégias Acadêmicas do Consórcio CENSD foi agendada 

para o dia 8 de agosto de 2017, pois a data para publicação do edital do vestibular 2018/1 estava 

marcada para o dia 22 de setembro de 2017, e eles ainda tinham que obter uma autorização 

expressa dos Reitores da UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ, Unirio e do Diretor Geral do 

Cefet/RJ para a criação das novas vagas de acesso aos cursos de graduação – na modalidade de 

educação a distância, em regime semipresencial, para o novo polo de apoio presencial. Dessa 

forma, Sofia deveria escolher logo um local para implantação do polo de apoio presencial, assim 

como os cursos de graduação que seriam oferecidos aos alunos, e ainda notificar o Prefeito da 

cidade sobre a sua escolha. E agora, Sofia? 
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7. METACONCLUSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentadas as metaconclusões derivadas da análise conjunta das 

conclusões apontadas nos capítulos anteriores (apresentados na forma de artigos), assim como, as 

limitações, contribuições do trabalho e proposta para pesquisas futuras. 

Para tanto foi realizado, inicialmente, um detalhamento da vinculação das conclusões 

apresentadas nos artigos com os objetivos específicos da pesquisa elencados nas páginas 20 e 21. 

Para depois, agregar essas conclusões em metaconclusões e verificar se o objetivo geral dessa 

pesquisa, desenvolver um modelo de auxílio à tomada de decisão, utilizando o método Analytic 

Network Process, para escolha de municípios para instalação de polos de apoio presencial para 

cursos de educação à distância, foi alcançado.  

Sendo assim, inicia-se a análise com a pesquisa realizada no primeiro artigo que constitui o 

capítulo 3 (página 34). Este artigo buscou identificar os periódicos, autores, países e as 

instituições que mais publicaram sobre o tema a utilização do método Analytic Network Process 

na instalação de polos de ensino a distância e desenvolver um “núcleo de partida” para a pesquisa 

bibliográfica desta dissertação, alcançando o objetivo específico I desta pesquisa.  

As principais conclusões (C) desse primeiro artigo (Capítulo 3) são: 

C-1 :  Crescimento da pesquisa tanto na área de apoio multicritério a decisão, quanto na área 

de educação a distância, com “pico” da produção científica nos anos de 2015 a 2017. 

C-2 :  A inexistência de um modelo de apoio multicritério a decisão que utilize o método 

Analytic Network Process para instalação de polos de apoio presencial. 

A pesquisa realizada no segundo artigo, apresentada no capítulo 4 (página 51) teve como 

objetivo desenvolver um modelo de auxílio à tomada de decisão para escolha de municípios no 

Vale Médio Paraíba para instalação de polos de educação superior a distância do consórcio 

CEDERJ e atingiu os objetivos específicos: II, III, IV e V. Suas principais conclusões estão 

descritas abaixo. 

C-3: Aumento do número de matrículas nos cursos de educação a distância, sendo 

responsável por 17,36% das matrículas nos cursos de graduação no Brasil no ano de 2015. 

C-4: A modelagem mostrou-se eficaz na escolha do município de Barra Mansa para sediar 

um polo de apoio presencial do CEDERJ, evidenciando dentre os critérios analisados para esta 

pesquisa que o município de Quatis não seria escolhido. 
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C-5: O critério que apresentou o valor mais alto de prioridade foi domicílio com acesso a 

internet, constatando a importância dessa ferramenta para os cursos de ensino a distância. 

O objetivo específico VI foi alcançado através do caso de ensino, apresentado no capítulo 6 

(página 76), que foi a aplicabilidade do modelo desenvolvido para instalação de polos de apoio 

presencial de cursos de ensino a distância em um caso de ensino. Suas principais conclusões 

estão descritas a seguir. 

C-6: Apesar de Arraial do Cabo apresentar as melhores características individualmente para 

instalação de um polo de apoio presencial, a modelagem mostrou a importância da relação de 

dependência entre os critérios, desta maneira, como os critérios são analisados em conjunto, 

Armação dos Búzios foi a cidade escolhida para sediar o polo de apoio presencial. 

C-7: O critério domicílio com acesso a internet foi o que apresentou o maior valor de 

prioridade. 

A partir das conclusões apresentadas nos parágrafos anteriores, podem-se obter as 

metaconclusões (MC) abaixo. 

MC-1: O modelo desenvolvido foi eficaz na escolha dos municípios para sediar os polos de 

apoio presencial, também foi possível verificar a inexistência de modelos utilizando o método 

ANP para tal finalidade, conforme apresentado pelas conclusões C-2, C-4 e C-6. 

MC-2: A aplicabilidade da modelagem permitiu identificar o critério que apresentou o valor 

mais alto de prioridade que foi domicílio com acesso a internet, constatando a importância dessa 

ferramenta para cursos de ensino a distância, conforme as conclusões C-5 e C-7. 

MC-3: O crescimento e importância da educação a distância podem ser constatados tanto 

pelo aumento de matrículas, como pelo aumento da produção científica na última década, 

conforme mostram as conclusões C-1 e C-3. 

Portanto, pode-se responder a questão de pesquisa deste trabalho da seguinte maneira: Os 

critérios que permitiram o desenvolvimento de um modelo de apoio a tomada de decisão para 

instalação de polos de apoio presencial foram população residente, domicílios com computador, 

domicílios com acesso a internet, número de escolas com ensino médio e proximidade a polos de 

apoio presencial do CEDERJ.  

Dessa forma a presente pesquisa alcançou seu objetivo geral, que foi desenvolver um modelo 

de auxílio à tomada de decisão, utilizando o método Analytic Network Process, para escolha de 

municípios para instalação de polos de apoio presencial para cursos de educação à distância, esse 
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modelo foi denominado e-Polos. A aplicação do modelo aliada a variáveis de cunho político 

permite não só a instalação do polo de apoio presencial em municípios ou bairros, mas também, a 

permanência e o sucesso do ensino em longo prazo nessas regiões. 

7.1 Delimitações, contribuições do trabalho e proposta para pesquisas futuras. 

 
As delimitações estão apresentadas integralmente nos capítulos 3 e 4 desta pesquisa em suas 

respectivas seções: 3.5 (páginas 47-49); 4.5 (página 66-68). Entretanto, destacam-se como 

principais limitações da pesquisa: a concentração do estudo em uma única região do estado do 

Rio de Janeiro e não levar em conta o fato de que as variáveis de cunho político podem também 

interferir na sustentabilidade de um polo de apoio presencial de um curso de ensino a distância. 

Pois, a proposta dessa pesquisa foi o desenvolvimento de uma ferramenta prática para instalação 

de polos de apoio presencial, assim como, analisar o fechamento do polo de Quatis apenas no que 

diz respeito aos critérios utilizados para essa pesquisa. Sabendo que a utilização do e-Polos aliada 

as variáveis de cunho política permite a permanência e o sucesso da instalação de um polo de 

apoio presencial em uma região. 

As contribuições do trabalho estão no desenvolvimento de uma ferramenta capaz de auxiliar 

gestores públicos a realizar a melhor escolha dentre possíveis municípios para instalação de polos 

de apoio presencial de cursos de educação a distância e desta forma combater desperdícios de 

dinheiro público com alocações de polos de apoio presencial em locais que não sejam de fácil 

acesso aos estudantes e que não tenham uma infraestrutura adequada para oferecer um curso 

superior, canalizando recursos públicos em um local que seja duradouro e eficiente em termos de 

infraestrutura e acesso aos estudantes, pois, não é viável investir recursos públicos em um polo de 

apoio presencial para funcionar em um curto espaço de tempo. 

Como proposta para pesquisas futuras, sugere-se a realização da pesquisa bibliográfica em 

outras bases de dados a fim de confirmar a eficácia do modelo webibliomining proposto, além da 

implementação do modelo desenvolvido em outras regiões do estado do Rio de Janeiro, 

confirmando a sua eficácia na escolha de municípios para sediar polos de apoio presencial do 

CEDERJ. Sugere-se ainda a aplicação do modelo em outras regiões do país, em outras 

instituições de ensino a distância que desejam ampliar sua oferta de cursos a outras regiões do 

país. 
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APÊNDICE 

 
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS COORDENADORES DE CURSOS A DISTÂNCIA 
DO CONSÓRCIO CEDERJ. 
 
 

1) Dentre os pares de critérios apresentados nos itens abaixo, estabeleça qual o critério é 

mais importante, apresentando o grau de importância deste critério em relação ao outro critério de 

acordo com a escala de valor de Saaty, que varia de 1 a 9, onde os valores representam: 1 – igual 

importância; 3 – fraca importância; 5 – forte importância; 7 – muito forte; 9 – importância 

absoluta; e 2, 4, 6, 8 – valores intermediários. 

 
 
a) (   ) População residente                            X  (   ) Domicílios com computador 
 
b) (   ) População residente                            X  (   ) Domicílios com acesso a internet 
 
c) (   ) População residente                            X  (   ) Número de escolas com ensino médio 
 
d) (   ) População residente                            X  (   ) Proximidade ao polo do CEDERJ (km) 
 
e) (   ) Domicílios com computador               X  (   ) Domicílios com acesso a internet 
 
f) (   ) Domicílios com computador               X  (   ) Número de escolas com ensino médio 
 
g) (   ) Domicílios com computador               X  (   ) Proximidade ao polo do CEDERJ (km) 
 
h) (   ) Domicílios com acesso a internet        X  (   ) Número de escolas com ensino médio 
 
i) (   ) Domicílios com acesso a internet        X  (   ) Proximidade ao polo do CEDERJ (km)  
 
j) (   ) Número de escolas com ensino médio X  (   ) Proximidade ao polo do CEDERJ (km) 

 
2) Dentre os critérios: população residente, domicílios com computador, domicílios com 

acesso a internet, número de escolas com ensino médio e proximidade a algum polo do CEDERJ, 

existem relação de influência ou dependência? Em caso positivo, cite os critérios que possuem 

relação de influência ou dependência. 
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Mapa de localização dos polos do CENSD no estado do Rio de Janeiro 
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Anexos B - Possíveis locais para instalação do polo de apoio presencial 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Armação dos Búzios Distância entre Armação dos Búzios e o Polo de São Pedro 
da Aldeia 

Arraial do Cabo Distância entre Arraial do Cabo e o Polo de São Pedro da 
Aldeia 
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Anexos C - Estrutura de decisão em rede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Anexos D - Julgamento dos critérios 

 
 

População 

Residente

Domicílios com 

computador

Domicílios com 

acesso a internet

N.º de escolas de 

Ensino Médio

Proximidade ao pólo 

do CENSD (km)
População Residente 1 5 3 6 2

Domicílios com 
computador

 1/5 1  1/3 3 1/3

Domicílios com acesso 

a internet
 1/3 3 1 4 2

N.º de escolas de 

Ensino Médio
 1/6  1/3  1/4 1 1/4

Proximidade ao pólo do 

CENSD (km)
 1/2 3  1/2 4 1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: SELEÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA INSTALAÇÃO DE POLOS DE 
EAD 

População 
Residente 

Domicílios c/ 
computador 

Domicílio 
c/ internet 

Escolas c/ 
Ensino 
Médio 

Proximidade a 
polos do CENSD 

Armação dos Búzios Arraial do Cabo 
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Anexos E - Matriz de comparação entre os critérios 

 
Critérios Domicílios com computador Domicílios com acesso a internet Prioridades 

Domicílios com computador 1 1/3 0,25 
Domicílios com acesso a internet 3 1 0,75 

 
 
 
 

Anexos F - Normalização dos dados por critérios 

 
 

Município
População 
residente

Valor 
normalizado Município

Domicílios com 
computador

Valor 
normalizado

Armação do Búzios 27.560 0,4986 Armação do Búzios 3.932 0,4818
Arraial do Cabo 27.715 0,5014 Arraial do Cabo 4.229 0,5182
Total 55.275 1,0000 Total 8.161 1,0000

Município
Domicílios com 

acesso à internet
Valor 

normalizado Município
Proximidade ao 

polo do CEDERJ 
Valor 

normalizado
Armação do Búzios 3.135 0,4772 Armação do Búzios 31,0 0,6090
Arraial do Cabo 3.434 0,5228 Arraial do Cabo 19,9 0,3910
Total 6.569 1,0000 Total 50,9 1,0000

Município
N.º de escolas de 

ensino médio
Valor 

normalizado
Armação do Búzios 3 0,3000
Arraial do Cabo 7 0,7000
Total 10 1,0000  
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Anexos G - Imagem do site do software SuperDecisions v2.8 

 

 
 
 
 

Anexos H - Estrutura de decisão em rede no software SuperDecisions v2.8 
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Anexos I - Prioridade das alternativas 

 
 

Município 
População 
residente 

Domicílios com 
computador 

Domicílios 
com internet 

N.º de escolas c/ 
ensino médio 

Proximidade ao 
polo do CENSD  

Vetor de 
Decisão 

Armação dos Búzios 0,4986 0,4818 0,4772 0,3000 0,6091 0,5034 

Arraial do Cabo 0,5014 0,5182 0,5228 0,7000 0,3909 0,4966 

  

 


