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RESUMO
Título:
Análise multicritério dos recursos dos polos de apoio presencial em relação à eficiência das
instituições de ensino superior
Objetivo do trabalho:
Ainda que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior regulamente os
requisitos para criação e manutenção de polo considerando itens de caráter de qualidade e
quantidade, a abordagem da comparação do percentual de alunos concluintes em relação aos
indicadores de qualidade dos polos é relevante para complementar o relatório de avaliação dos
polos. Esta dissertação investiga se os polos com melhor estrutura são mais propensos a
formar mais alunos e se os polos de apoio são essenciais para assegurar a eficiência na
Educação a Distância. Visto que a avaliação do desempenho dos cursos é orientada pelo
percentual de alunos concluintes, esta dissertação tem o objetivo de verificar a existência de
correlação entre o percentual de alunos concluintes por Instituição de Ensino Superior e a
estrutura dos polos ofertantes.
Procedimentos/Método para a solução do problema:
Foram utilizados os dados dos polos pertencentes ao Sistema Universidade Aberta do Brasil,
informados no “Instrumento de avaliação de polos”, que consiste em um relatório apresentado
ao Ministério da Educação disponível no SisUAB (plataforma de suporte para a execução,
acompanhamento e gestão de processos da Universidade Aberta do Brasil). Estes dados foram
modelados e submetidos ao software PRADIN, que é um Programa para Apoio à Tomada de
Decisão Baseada em Indicadores, que consolidou o Índice Multicritério para posteriormente
correlacionar com o percentual de alunos concluintes (Índice de Titulação).
Resultados:
Foram identificadas as estruturas dos polos pertencentes ao Sistema Universidade Aberta do
Brasil, mensuradas em indicadores multicritérios e correlacionadas ao percentual dos alunos
concluintes nos cursos Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde. Foi
observado que os polos que apresentam maior valor no Indicador Multicritério da estrutura
dos polos não correspondem aos polos que apresentam maior valor no Índice de Titulação
(percentual de alunos concluintes). Então, foi verificada a existência de correlação por meio
do coeficiente de Pearson e constatou-se que a estrutura de um polo não impacta na
quantidade de egressos dos Cursos de Gestão estudados, não sendo os polos de apoio
essenciais para assegurar a eficiência na Educação a Distância.
Implicações práticas:
A lacuna percebida é que, segundo a teoria, a Educação a Distância precisa de suporte físico,
o qual é atribuído a expectativa ao polo de apoio presencial. Porém foi constatado que o papel
do polo de apoio presencial não é determinante na eficiência da Educação a Distância nos
cursos de especialização do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, no
que tange à quantidade de alunos concluintes. O impacto é a possibilidade de os recursos
econômicos e financeiros destinados à sua manutenção e estruturação poderem ser destinados
a outras políticas públicas de educação para esta modalidade como capacitação dos
profissionais docentes, aperfeiçoamento e atualização do conteúdo didático, bem como uma
possível reestruturação destes cursos.

Originalidade e contribuições:
A pesquisa realizada é inédita e contribui com a possibilidade de novos arranjos na Educação
a distância, porque embora na teoria exista indícios de que o polo de apoio presencial seja
indispensável para esta modalidade, este estudo é um exemplo de que não é possível
generalizar. Realizado o estudo sobre os dados de 452 polos, dos três cursos, extraídos de
fontes formais, compuseram um relatório técnico conclusivo de dispensa de polos de apoio
presencial para estes cursos, o que indica atenção às demais vertentes como investimento nos
profissionais docentes e no conteúdo didático. Essas contribuições têm aderência com a linha
de atuação científico‐ tecnológica: LACT 1 – Estratégia, Governo e Desenvolvimento e com
o grupo de pesquisa NEFES (Núcleo de Estudos Fronteiriços em Estratégia e Sociedade).
Produção Técnica/Tecnológica:
A confirmação da dispensa de polo de apoio presencial para cursos na modalidade a distância
é o principal produto técnico/tecnológico derivado do estudo. Enquadra-se como Processos de
Gestão pertencente ao EIXO 1 – Produtos e Processos. A decisão apresenta aplicabilidade
com a deliberação dos gestores educacionais e reestruturação das demais vertentes da
Educação a Distância. A inovação pode ser percebida na revisão do paradigma em está
consolidada a teoria de que o polo de apoio presencial é fundamental para a eficiência na
Educação a Distância, entretanto os cursos de especialização em Gestão Pública, Gestão
Pública Municipal e Gestão em Saúde apresentaram resultados contrários. A produção
classifica-se como baixa complexidade por ser o resultado desenvolvido por meio de
conhecimento existente e sem necessidade de participação de diferentes atores.
Palavras-Chave: Políticas Públicas de Educação; Lato Sensu; PNAP; Polos UAB; Análise
Multicritério.

ABSTRACT
Title:
Multicriteria analysis of the structure of the presential support poles in relation to the
efficiency of higher education institutions
Objective of the study:
Although the Higher Education Personnel Improvement Coordination regulates the
requirements for pole creation and maintenance considering quality and quantity items, the
approach of comparing the percentage of graduating students in relation to the pole quality
indicators is relevant to complement the poles evaluation report. This dissertation investigates
whether poles with better infrastructure are more likely to train more students and whether
support poles are essential to ensure efficiency in distance education. Since the performance
evaluation of the courses is guided by the percentage of graduating students, this dissertation
aims to verify the existence of correlation between the percentage of graduating students by
Higher Education Institution and the structure of the offering poles.
Procedures/Method for solving the problem:
Data from the poles belonging to the Open University of Brazil System were used, informed
in the “Poles Assessment Instrument”, which consists of a report presented to the Ministry of
Education available at SisUAB (support platform for the execution, monitoring and
management of processes). from the Open University of Brazil). These data were modeled
and submitted to the PRADIN software, which is an Indicator-Based Decision Support
Program, which consolidated the Multicriteria Index to further correlate with the percentage
of graduating students (Titration Index).
Results:
The structures of the poles belonging to the Open University of Brazil System were identified,
measured in multicriteria indicators and correlated to the percentage of students completing
the Public Management, Municipal Public Management and Health Management courses. It
was observed that the poles that present higher value in the Multicriteria Indicator of the
infrastructure of the poles do not correspond to the poles that present the highest value in the
Titration Index (percentage of graduating students). Thus, the existence of correlation was
verified by means of the Pearson coefficient and it was found that the infrastructure of a pole
does not impact the number of graduates of the Management Courses studied, and the support
poles are not essential to ensure efficiency in education distance.
Practical implications:
The perceived gap is that, according to the theory, Distance Education needs physical support,
which is attributed to the expectation to the presential support poles. However, it was found
that the role of the presential support poles is not decisive in the effectiveness of Distance
Education in the specialization courses of the National Training Program in Public
Administration, regarding the number of graduating students. The impact is the possibility
that the economic and financial resources intended for its maintenance and structuring may be
allocated to other public education policies for this modality such as training of teaching
professionals, improvement and updating of didactic content, as well as a possible
restructuring of these courses.

Originality and contributions:
The research is unprecedented and contributes to the possibility of new arrangements in
Distance Education, because although in theory there is evidence that the present support pole
is indispensable for this modality, this study is an example that it is not possible to generalize.
A study of the data of 452 poles of the three courses, extracted from formal sources,
composed a conclusive technical report of dispensation of face support poles for these
courses, which indicates attention to other aspects such as investment in teaching
professionals and content. didactic These contributions are in line with the scientifictechnological line of action: LACT 1 - Strategy, Government and Development and with the
research group NEFES (Center for Border Studies on Strategy and Society).
Technical/Technological Production:
Confirmation of the exemption of face-to-face support pole for distance learning courses is
the main technical / technological product derived from the study. It fits as Management
Processes belonging to AXIS 1 - Products and Processes. The decision has applicability with
the deliberation of the educational managers and restructuring of the other aspects of Distance
Education. The innovation can be seen in the paradigm revision and the theory that the
present support pole is fundamental for the efficiency in the Distance Education is
consolidated, however the specialization courses in Public Management, Municipal Public
Management and Health Management presented opposite results. The production is classified
as low complexity because it is the result developed through existing knowledge and without
the need for participation of different actors.
Key-Words: Public policies of education; Lato Sensu; PNAP; UAB poles; Multicriteria
Analysis.
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1 Introdução

Pode-se afirmar que o acesso ao ensino superior à toda sociedade é característica da
reformulação das políticas de ensino, que propicia a integração de todos grupos sociais ao
conhecimento sistêmico e não apenas reservado a uma minoria que detém a hegemonia. Isso
para proporcionar a sociedade ser sujeito ativo e passivo dos seus produtos históricos
(Mohamed, Hassan & Spencer, 2011; Ribeiro, 1969; Weidle, Kich & Pereira, 2011), visto que
a finalidade da educação objetiva a autonomia para o exercício da cidadania e qualificação
(Basílio, 2009; Carneiro, 1998; Lamóglia & Boneti, 2018).
Assim, devido à descentralização do Estado das esferas federais, pretendida desde a
década de 1950 e lograda (ainda que parcialmente, somente no que tange a responsabilidades)
apenas na década de 1990, fez-se necessário compor a agenda do governo de capacitação e
formação continuada dos gestores e profissionais da administração pública (Chrispino, Bayma
& Rezende, 2012; Souza, Castro, Ferrugini & Medeiros, 2014). Nesta mesma década, foi
estruturada na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que a educação em nível superior é de
responsabilidade da União e pode ser oferecida na modalidade presencial ou a distância,
observando critérios que assegurem eficiência e acesso para democratização do ensino (Lei nº
9.394, 1996).
Da mesma forma, o Sistema Universidade Aberta do Brasil foi instituído pelo Decreto
Lei nº 5.800/06 e, articulado entre a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC) e a
Diretoria de Educação a Distância (DED/CAPES), preconiza a expansão e interiorização da
educação superior em todas as regiões brasileiras com “mecanismos a partir de políticas
públicas integradoras nas esferas federais, estaduais e municipais, visando à melhoria do
acesso à educação superior no país” (Souza et al., 2014, p. 76). Embora este sistema tenha
sido embasado na Universidad Nacional de Educación a Distancia, da Espanha, e no sistema
de ensino The Open University, no Reino Unido, observa outras experiências internacionais
para analogia e adaptação à realidade e às necessidades da sociedade brasileira como, por
exemplo, o Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro - consórcio
CEDERJ (Cassiano, Lacerda, Bielschowsky & Masuda, 2016; Matias-Pereira, 2008).
Posteriormente, o Decreto 5707/2007 reforçou a política de qualificação dos
servidores públicos, estando sob a responsabilidade do Estado esta capacitação e facilitação
do acesso à educação sistematizada. Assim, com a expansão da modalidade da Educação a
Distância (EaD), o governo instituiu o Programa Nacional de Formação em Administração
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Pública (PNAP) com os cursos de graduação em Administração Pública, mestrado
profissional em Administração Pública (PROFIAP) e especialização em Administração
Pública para capacitação e formação continuada dos gestores e profissionais da administração
pública (Souza et al., 2014).
Portanto, regulado e financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), o PNAP
tem como objetivo capacitar gestores para a administração pública e de organizações, nos
âmbitos federal, estadual e municipal, contribuindo com a realidade política, social e
econômica (CAPES, 2009). Do mesmo modo, os cursos de especialização em Administração
Pública foram criados com o intuito de continuidade à formação após a graduação em
Administração Pública, na capacitação do gestor público para atendimentos às demandas nas
áreas de Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde.
Deste modo, por meio da Educação a Distância, o Sistema UAB objetiva proporcionar
oportunidade de acesso a cursos do ensino superior a indivíduos ou grupos sociais que tenham
dificuldade de permanência e/ou presença em locais físicos da Instituição de Ensino Superior
(IES) ou necessidade de flexibilidade de horários para conciliar estudo e trabalho (Mohamed
et al., 2011), ideal inclusive para a oferta do PNAP. Para isso, por meio de convênios com as
instituições públicas de ensino superior, são articulados cursos e programas direcionados às
necessidades locais do momento, visando o desenvolvimento institucional, formação
continuada e capacitação profissional utilizando como recurso didático as tecnologias de
informação e comunicação (Decreto nº 5800, 2006).
Além dos recursos didáticos utilizados, outra característica inerente à EaD é o suporte
físico oferecido para estudo que é atribuído ao polo de apoio presencial (M. de F. Vieira,
2014), definido formalmente pela Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017 como “a
unidade acadêmica e operacional descentralizada, no país ou no exterior, para o
desenvolvimento de atividades presenciais” (Portaria Normativa nº 11, 2017, p. 3). Os polos
são credenciados por seleção do Ministério da Educação MEC/CAPES/UAB e contam com
estrutura de apoio e os sistemas de comunicação, que inclusive são indicadores dos
referenciais da qualidade, proporcionais para atender a demanda dos alunos que estão
vinculados (A. de F. C. Rodrigues, 2009).
Assim como a estrutura dos polos, a formação oferecida deve ser de qualidade que
assegure os objetivos do programa e não comprometa o desempenho do atendimento dos
profissionais, com vistas ao desenvolvimento social e à redução das desigualdades das
oportunidades de estudo, as políticas públicas de educação objetivam a qualidade, equidade e
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potencialidade em todos os níveis da educação (Saviani, 2007). Nestes propósitos, para
assegurar o atendimento satisfatório de cada polo, o Ministério da Educação avalia por meio
do relatório “Instrumento de avaliação de polos” apresentado à Secretaria de Educação a
Distância, os critérios e indicadores apontados nos dispositivos legais e em referências da
qualidade. Por meio dos indicadores estabelecidos para avaliação da estrutura dos polos,
peculiaridades podem ser identificadas na observação qualitativa, sendo instrumentos
utilizados para mensurar os resultados abstratos em valores de medida para uma interpretação
do real, ou retroalimentados para controle do nível de qualidade desejado.

1.1 Problema de Pesquisa

Ainda que a CAPES regulamente os requisitos para criação e manutenção de polo
considerando itens de caráter de qualidade e quantidade, a abordagem da comparação do
percentual de alunos concluintes em relação aos indicadores de qualidade dos polos é
relevante para complementar o relatório de avaliação dos polos. Este trabalho investiga se: Os
polos com melhor estrutura são mais propensos a formar mais alunos? Os polos de apoio são
essenciais para assegurar a eficiência na EaD?
Visto que a CAPES avalia o desempenho dos cursos pelo percentual de alunos
concluintes, este trabalho propõe os objetivos a seguir.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Verificar a existência de correlação entre o percentual de alunos concluintes por IES e
a estrutura dos polos ofertantes.

1.2.2 Objetivos específicos



Identificar a estrutura dos polos UAB.
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Comparar a estrutura dos polos, por meio da mensuração em indicadores multicritérios,
com o percentual dos alunos concluintes dos cursos Gestão Pública, Gestão Pública
Municipal e Gestão em Saúde.



Verificar se os polos de apoio são essenciais para assegurar a eficiência na EaD.

1.3 Justificativa

Como contextualizado, o PNAP propõe a capacitação dos gestores públicos por meio
da modalidade de educação a distância que é oferecida em ambiente virtual, inclusive a
secretaria dos cursos, e que tem como suporte presencial os polos de apoio. Estes polos são
escolhidos pelos alunos, ao participarem do processo seletivo por meio de edital divulgado
nos meios de comunicação oficiais das universidades e, para serem credenciados na UAB
devem oferecer estrutura mínima estipulada no site da CAPES (A. de F. C. Rodrigues, 2009).
Embora existam atividades presenciais obrigatórias sazonais no polo de apoio
presencial, não há necessidade de frequência significativa por parte dos alunos dos cursos de
especialização em Gestão do PNAP nos demais períodos porque o material didático é
disponibilizado no ambiente virtual on line, assim como a maior parte das atividades são
propostas para acesso, realização e entrega. Com maior possibilidade de acesso à tecnologia
de informação e à Internet nas residências, os tutores a distância, que respondem mensagens e
esclarecem dúvidas dos alunos pela plataforma, são mais procurados do que os tutores
presenciais, por maior comodidade, o que justifica menos utilização do polo presencial e
maior autonomia ao aluno (Baseggio & Muniz, 2009).
Portanto, esse Programa representa investimentos do governo em resposta às
necessidades da sociedade, destinando recursos para as universidades oferecerem os cursos,
com certeza relevantes, mas em detrimento a outros investimentos que poderiam estar sendo
oferecidos. Assim, os recursos financeiros investidos pelo governo no PNAP são destinados a
capacitar o gestor público e assegura especificamente em cada área desta modalidade um
valor monetário que pode ter ratificada a eficiência por meio de avaliação de produtividade e
qualidade (C. J. Costa, 2007; L. S. Coutinho, 2017).
Corroboram Sano e Montenegro (2013) conceituando a eficiência como mais
resultados e menos dispêndios. Deste modo a análise proposta contribui nos âmbitos social,
ratificando a importância da existência do PNAP para toda a sociedade; acadêmico, por aludir
conceitos e articular a teoria junto à prática; e gerencial, revisando as realizações e seus
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impactos que justificam a continuidade e apontam lacunas para possíveis ajustes.
A relevância desta dissertação está no confronto da qualidade da estrutura de um polo
de apoio presencial e a quantidade de alunos que receberam a titulação de especialistas pelo
PNAP. O Programa confere êxito, verificado conforme acompanhamento pela CAPES, onde
os números de alunos egressos devem justificar as vagas ofertadas, porém o conceito
sustentado de que o polo de apoio é necessário vai de encontro aos resultados de existência de
correlação entre o percentual de egressos e a qualidade de estrutura dos polos. Se os polos não
são essenciais para assegurar a eficiência na EaD, os recursos econômicos e financeiros
destinados à sua manutenção e estruturação poderiam ser destinados a outras políticas
públicas de educação para esta modalidade.

1.4 Delimitação da Pesquisa

Esta pesquisa delimita-se a estudar os polos de apoio presencial do Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB) que oferecem os cursos lato sensu de especialização em
Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde do Programa Nacional de
Formação em Administração Pública (PNAP). Foram analisados os resultados das avaliações,
por universidade e curso, dos polos em que houve a última oferta concluída no período de
2014 a 2017, com intuito de mensurar qualidades observadas na estrutura dos polos para
comparação em relação ao percentual de alunos concluintes.
O intervalo de quatro anos deve-se à consideração de que as universidades não
oferecem as vagas para os cursos no mesmo período. Ao manifestarem interesse a editais
propostos pela CAPES, as universidades devem articular-se aos polos UAB para verificar a
possibilidade de serem contemplados. Todavia possa uma universidade oferecer mais de um
curso em diversos polos e um polo, por sua vez, acolher mais de uma universidade e mais de
um curso, as universidades não oferecem as turmas no mesmo período entre si, nem do edital
a qual foram contempladas.
O ano 2017 como limite superior, justifica-se porque o aluno tem um ano após a
conclusão da turma para concluir pendências previstas no regulamento geral dos cursos e a
coordenação depende dessas informações para atualizar o sistema, o qual foi ferramenta para
coleta de dados desta pesquisa.
Embora haja relevância regional econômica, social e ambiental, não serão discutidos
estes âmbitos para a finalidade proposta. Este trabalho não almeja o resultado de um modelo
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de estrutura de polo, nem pondera sobre sua existência e extinção, mas instiga comparações e
induções para apontar diversas óticas e possibilidade de melhorias conforme a realidade de
cada curso e universidade, contribuindo com a academia, com decisões dos gestores
educacionais e com a sociedade em políticas públicas para EaD.

1.5 Organização dos Capítulos

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos iniciados por essa Introdução, com
contextualização, problema de pesquisa, objetivos, justificativa da relevância do tema,
delimitação e estrutura do estudo. O segundo capítulo concentra-se em abordar o Referencial
Teórico sobre as políticas públicas em educação e especificamente para pós-graduação lato
sensu e para Educação a Distância (EaD); o Programa Nacional de Formação em
Administração Pública (PNAP); os polos de apoio presencial; os indicadores de desempenho
para lato sensu em EaD bem como indicadores de qualidade dos polos; e análise multicritério.
Já no terceiro capítulo são tratados os procedimentos metodológicos envolvidos na realização
deste trabalho. Os resultados obtidos com este estudo serão apresentados no quarto capítulo e,
por último, compreenderão as considerações finais no capítulo 5.
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2 Referencial Teórico

As políticas públicas, inclusive de educação, são formalizações para ação a partir das
demandas sociais percebidas com as decisões governamentais, justificadas pelo contexto em
determinado momento e devem observar a democracia, a economia e as peculiaridades da
sociedade (Carmo, Chagas, Figueiredo & Rocha, 2014). Neste sentido, são abordados neste
capítulo os conceitos e desenvolvimento de Políticas Públicas em Educação, para lato sensu e
para a EaD no Brasil, e suas contribuições para a sociedade.
Também trata sobre o Programa Nacional de Formação em Administração Pública, de
sua criação e expansão para atender às esferas da máquina pública, gerido e acompanhado
pelas universidades, com trabalho de pesquisa científica para conclusão do curso. Para
Buarque (2003, p. 25) “de todas as realizações brasileiras da última metade do século XX,
talvez a maior seja a fundação de sua universidade, em especial da universidade pública
federal”. Justificado porque “representa patrimônio intelectual, independência política e
crítica social. Graças a essas características, a universidade é a instituição mais bem preparada
para reorientar o futuro da humanidade” (Buarque, 2003, p. 24).
Por conseguinte, são explanados os conceitos e aplicações dos indicadores de
desempenho para o lato sensu e para os polos de apoio presencial, bem como a relevância da
análise multicritério para controle e avaliação. O método multicritério para tomada de decisão
avalia as ações com base no desempenho de diversos critérios indicadores (Briozo & Musetti,
2015; Jannuzzi, 2010). Portanto, este método proporciona análise e avaliação por diversos
aspectos dos indicadores para proporcionar ao gestor apoio no controle e na tomada de
decisão mais apropriada, conforme seu objetivo.

2.1 Políticas Públicas em Educação

Desde o início do século XX, a educação começou a se tornar pauta das políticas
públicas, como na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, no artigo
150º, aludindo ao Plano Nacional de Educação (PNE) em “graus e ramos”, bem como a
regulação e execução em todo o país, atribuídos à competência da União (Constituição da
República dos Estados Unidos do Brasil de 1934). Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) de 1961, designou ao Conselho Federal de Educação (CFE) a elaboração do plano de
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alocação dos recursos financeiros destinados aos níveis de ensino (Saviani, 2007).
Assim também, o artigo 214º da Constituição vigente, de 1988, estipula o PNE
estabelecido por lei com duração decenal e o objetivo de articular o sistema nacional de
educação, com implementações de ações por parte do poder público (Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988; Saviani, 2007). Dessas implementações, são
referidas na atual Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394/96, os níveis e as modalidades de
ensino (Saviani, 2007).
Ainda em 1996, foram identificadas na educação nacional necessidades de unificar e
propagar um plano, sendo proposto o Plano de Reconstrução Educacional, onde instituiu-se o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (FUNDEF). Nos mesmos moldes, em 2006 foi substituído pelo Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), ambos com o objetivo de promover a redistribuição dos recursos
financeiros destinados à educação, observando as esferas públicas, o desenvolvimento social e
econômico da região (Saviani, 2007).
Nesse intervalo entre 1996 e 2006, o Plano Nacional de Educação aprovado em 2001 e
previsto até 2010, Lei nº 10.172/01, contemplava os níveis de educação (básica e superior), as
modalidades de ensino (educação de jovens e adultos; educação a distância e tecnologias
educacionais; educação tecnológica e formação profissional; educação especial; educação
indígena), o magistério da educação básica, e o financiamento e gestão. A cada item destes
era contextualizado o diagnóstico, apresentadas as diretrizes propostas e estabelecidos os
objetivos e metas (Saviani, 2007).
Em complemento ao PNE, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi
constituído em 2007, Decreto Lei nº 6.094/07, com seis tópicos (visão sistêmica da educação,
territorialidade, desenvolvimento, regime de colaboração, responsabilização e mobilização
social), com o objetivo de “expressar o enlace necessário entre educação, território e
desenvolvimento, de um lado, e o enlace entre qualidade, equidade e potencialidade, de outro”
vinculando educação ao desenvolvimento econômico (Haddad, 2008, p.8).
Contudo, para Saviani (2007), o PDE não corresponde a um Plano de Educação, mas
sim um programa de ação, agregando novas propostas com a preocupação com a qualidade do
ensino nacional, com prioridade da educação básica; mas o autor critica a convocação da
participação da sociedade por entender que a intenção é destinada a determinados grupos
empresariais. Ainda, na ótica de Saviani (2007), as 30 ações propostas para os níveis e
modalidades, foram disponibilizadas no site do Ministério da Educação (MEC) não
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apresentando articulação entre si, contando com 5 destas direcionadas à educação superior:
(...) “FIES-PROUNI”, que pretende facilitar o acesso ao crédito educativo e estender o
prazo de ressarcimento, além de permitir o parcelamento de débitos fiscais e
previdenciários às instituições que aderirem ao PROUNI; “Pós-doutorado”, destinado
a reter no país pessoal qualificado em nível de doutorado, evitando a chamada “fuga
de cérebros”; “Professor Equivalente”, que visa facilitar a contratação de professores
para as universidades federais; “Educação Superior”, cuja meta é duplicar, em dez
anos, o número de vagas nas universidades federais; e o “Programa Incluir:
Acessibilidade na Educação Superior”, que visa ampliar o acesso de pessoas
portadoras de deficiências a todos os espaços e atividades das instituições federais de
ensino superior [grifo nosso] (Saviani, 2007, p. 1236).
Por outro lado, Haddad (2008) apresenta três vetores do PDE voltados à educação
superior: reestruturação e expansão das universidades federais: REUNI e PNAES;
democratização do acesso: PROUNI E FIES; e avaliação como base da regulação: SINAES.
O primeiro, o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) concretiza o Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) que tem o
objetivo de ampliação de quantidade de vagas no ensino superior público, proporcionando
condição de permanência (Carmo et al., 2014; D. de M. Costa, Barbosa & Goto, 2011;
Portaria Normativa nº 39, 2007). O segundo diz respeito à expansão ao acesso do ensino
superior privado, por meio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(FIES) reestruturado, e do Programa Universidade para Todos (PROUNI), este regulando “as
isenções fiscais constitucionais concedidas às instituições” com ingresso a partir do
desempenho no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) (Carmo et al., 2014; D. de M.
Costa, Barbosa & Goto, 2011; Haddad, 2018, p. 16).
Por fim, o terceiro vetor compreende o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES) por meio de avaliação institucional, avaliação de cursos e avaliação de
desempenho dos estudantes. Organizado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior (CONAES), o SINAES articula e aperfeiçoa os mecanismos de avaliação anteriores:
Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), as comissões de
especialistas e o Exame Nacional de Cursos (Provão) (Haddad, 2008). Corrobora ao que
Tachizawa e Andrade (2006) defendem, ao explicar a importância de indicadores de
desempenho para comparação entre as instituições e o estabelecimento de um modelo abstrato
de como deveria ser.
Para essas realizações, o governo estabeleceu percentual destinado para garantia de
recursos suficientes e definiu premiação meritocrática às instituições (Haddad, 2008).
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Discorda Saviani (2007, p. 1232), apontando que “não estão claros os mecanismos de
controle” e adverte a possibilidade de manipulação dos dados nas administrações
descentralizadas, para recebimento de recursos, mas os resultados não demonstrarem o
desempenho conforme a qualidade (Tachizawa & Andrade, 2006).
Ainda para educação superior, extensivo à pós-graduação, foi instituído pelo Decreto
Lei nº 5.800/06, o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) que objetiva, por meio da
Educação a Distância (EaD), possibilita oportunidade de acesso ao ensino superior a
indivíduos ou grupos sociais que tenham dificuldade de permanência e/ou presença em locais
físicos da Instituição de Ensino Superior (IES) ou necessidade de flexibilidade de horários
para conciliar estudo e trabalho (Decreto nº 5.773, 2006; Mohamed et al., 2011; Weidle et al.,
2011).
Conforme a Resolução/FNDE/nº 044/2006, o sistema UAB é integrado pelas seguintes
entidades:

Art. 4º São integrantes do Sistema UAB:
I - O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Básica (SEB),
da Secretaria de Educação Superior (SESu), da Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (SETEC), da Secretaria de Educação a Distância (SEED) e a Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) –
responsáveis pela articulação e gestão do Sistema UAB [...]
II - O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – órgão responsável
pelo apoio financeiro em relação a:
a) efetuar a abertura das contas bancárias dos beneficiários e o pagamento mensal das
bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do Sistema UAB, depois de cumpridas pela
SEED as obrigações estabelecidas nesta Resolução;
b) suspender o pagamento das bolsas sempre que ocorrerem situações que motivem ou
justifiquem a medida, inclusive por solicitação dos integrantes do Sistema UAB.
III - As IES públicas vinculadas ao Sistema UAB [...]
IV – Estados e Municípios proponentes de polos de educação a distância, que serão
responsáveis pela indicação de nomes de professores da rede pública de ensino que
atendam aos requisitos da Lei 11.273/2006 para a função de coordenador de polo e de
tutor presencial (FNDE, 2006; Weidle et al., 2011, p.98).
Essa parceria, observando pelo âmbito econômico, contribui para o desenvolvimento
dos municípios e arredores, retendo possíveis emigrações para as metrópoles (Weidle et al.,
2011). Acrescentam Grohmann, Riss e Battistella (2014) que o Sistema UAB:
(...) sustenta-se em cinco eixos fundamentais: expansão pública da educação superior,
considerando os processos de democratização e acesso; aperfeiçoamento dos
processos de gestão das instituições de ensino superior, possibilitando sua expansão,
em consonância com as propostas educacionais dos estados e municípios; avaliação
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da educação superior a distância, tendo por base os processos de flexibilização e
regulação implantados pelo MEC; estímulo à investigação em educação superior a
distância no País; financiamento dos processos de implantação, execução e formação
de recursos humanos em educação superior a distância [grifo nosso] (Grohmann, Riss
e Battistella, 2014, p. 180).
Por meio desses convênios com as instituições públicas de ensino superior, no Sistema
UAB são articulados cursos e programas direcionados às necessidades locais contemporâneas,
visando o desenvolvimento institucional, formação continuada e capacitação profissional
utilizando como recurso didático as tecnologias de informação e comunicação (Decreto nº
5800, 2006; Bomeny, 2001). Dessa forma as políticas públicas de educação elaboradas para
atender as necessidades observadas em determinado contexto da sociedade articulam as regras
e normas para padronização e referências para permitir adequação à realidade do público alvo,
como o caso da pós-graduação lato sensu.

2.1.1 Políticas públicas em educação para lato sensu

Os cursos de pós-graduação foram criados para atender as necessidades da sociedade
de novos conhecimentos e especialistas em todas as áreas, com incentivo de pesquisa para o
desenvolvimento do país (Bomeny, 2001). Portanto, a pós-graduação contribui para a
realização de investigação sistematizada da atualidade, necessárias à sociedade em
determinado momento (Severino, 2006).
Segundo Córdova, Gusso & Luna (1986, como citado em Araújo & Moraes, 2014, p.
2) “até os anos 1920 e 1930, a pesquisa no Brasil era produzida ‘artesanalmente’ por
pequenos grupos de intelectuais, independentemente de órgãos de fomento formais”. Somente
na década de 1950, com o fomento do processo de modernização, por parte do governo,
houve espaço e incentivo para pesquisa e formação profissional neste nível de ensino (Araújo
& Moraes, 2014).
No decreto de 1946 foram diferenciados os cursos de especialização técnica dos de
pós-graduação, e definido em 1961 que, o primeiro destinado a aprofundar o conhecimento de
candidatos com requisitos exigidos e o segundo para diplomados especializar a carreira
profissional (Bertero, 2007; Oliveira, 1995). Nesse sentido, os cursos de pós-graduação
tiveram expansão em 1960 e definição em stricto sensu (natureza acadêmica, pesquisa e
cultural) e lato sensu (natureza técnica, prática e profissional) em 1965 (Araújo & Moraes,
2014; A. C. Ferreira, Moura & Valadão, 2015; Giuliani, Netto, Ponchio, Sacomano & Batista,
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2007; Hostins, 2006; Nunes, 2007; Oliveira, 1995). Posteriormente, em 2017, a CAPES
regulamentou cursos stricto sensu na modalidade profissional para formação profissional
avançada.
Paralelo a esta trajetória, como órgão regulamentador, a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC) foi criada em 11 de julho de
1951, no governo Vargas, pelo Decreto nº: 29.741, com o objetivo de “assegurar a existência
de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades
dos empreendimentos públicos e privados que visam o desenvolvimento do país” (Gouvêa,
2012, p. 380). Conforme aborda Moritz, Moritz, Pereira e Maccari (2013), a CAPES foi
criada, com o objetivo de coordenar uma política de Pós-Graduação que se voltasse para a
obtenção da melhoria do nível dos professores universitários, mas também para evitar a queda
de padrões provocada pela expansão do ensino superior (Araújo & Moraes, 2014).
Posteriormente, em 1968, a Reforma Universitária estabeleceu para pós-graduação
stricto sensu e lato sensu exigência de candidatos diplomados em cursos de graduação,
flexibilizando para candidatos à especialização, título equivalente (Bertero, 2007; Moritz,
Moritz, Pereira & Maccari, 2013; Oliveira, 1995). Então, para o incentivo e políticas para este
nível de educação, foram estruturadas regulações e metas em um Plano Nacional:

Todo o planejamento estratégico do sistema brasileiro de pós-graduação foi conduzido
pelos Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG), criados em 1975 e fundamentais
durante o percurso desse complexo processo educacional. Entre o I Plano 1975–1979 e
o V Plano 2011–2020 (vigente), a Capes buscou organizar seus processos, métodos e
avaliações elevando a qualidade do sistema nacional de pós-graduação a um patamar
competitivo e influenciando-o, a fim de colocar o Brasil em condições de acompanhar
países mais crescimento da pós-graduação no Brasil (Lievore, Picinin & Pilatti, 2017,
p. 209).
O Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) tem objetivo de conduzir e estimular a
expansão da pós-graduação no Brasil e, com propostas de melhorias e atualização constante, é
revisto e reajustado conforme as necessidades do período histórico. Na Tabela 1 está
apresentada a trajetória do desenvolvimento dos PNPGs nas edições e respectivas propostas.
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Tabela 1
Edições do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG)
Edição
I PNPG (1975-1979)

II PNPG (1982-1985)

III PNPG (1986-1989)

IV PNPG (2005 a 2010)

V PNPG (2011-2020)

Proposta
“...apresentou o conjunto de atividades desenvolvidas nas instituições de
ensino superior e nas instituições de pesquisa em nível de pós-graduação”.
Este plano também abrangia um conjunto de análises e estratégias norteadoras
no período estabelecido, preocupadas com a qualificação dos docentes,
integração deste nível ao ensino superior e desconcentração regional (I
PNPG: Plano nacional de pós-graduação, 1975, p. 119).
Além da continuidade dos objetivos do plano anterior, tinha o intuito de
adequar a pós-graduação à demanda da sociedade para produção de ciência e
tecnologia, com ênfase no setor produtivo (Ramalho & Madeira, 2005).
Retomou os objetivos principais do I e do II PNPG, devido a não terem sido
bem-sucedidos, acrescentando o objetivo de proporcionar aos cursos de pósgraduação ambiente de pesquisa e de desenvolvimento de docentes e
pesquisadores. “Assegurou a efetiva participação da comunidade científica na
composição dos comitês e órgãos de decisão das agências de fomento da
pesquisa e na definição de diretrizes de distribuição de recursos” (R. A.
Ferreira, 1999, p. 95). Assim, este plano buscou priorizar a necessidade de
estreitamento das relações entre a universidade, a pós-graduação e o setor
produtivo, tanto como meio de buscar novas fontes de financiamento quanto
como mecanismo de aplicação das pesquisas e da busca de desenvolvimento
de estudos aplicados (A. L. F. Santos & Azevedo, 2009).
Não foi formalizado, apesar de ter havido um conjunto de medidas como
políticas de fomento à pós-graduação na década 1990. Basicamente, os
debates em torno deste quarto programa se concentrou em torno da autonomia
institucional (cada universidade gerenciava seu próprio sistema do curso) e a
flexibilização (modelos abertos de acordo com seus objetivos e sua vocação
específica) (Ramalho & Madeira, 2005).
Confirma a importância do sistema educacional no processo de
desenvolvimento socioeconômico e cultural e alinha com os objetivos o Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE). Este plano objetiva investir em
profissionais qualificados para atuar em diferentes espaços sociais,
contribuindo para a modernização do país. Logo, o objetivo fundamental é
expandir o sistema de pós-graduação com aumento de investimento em oferta
em maior quantidade para todas as regiões do país, do sistema de ciência e
tecnologia e do setor empresarial (Lei nº 10.861, 2004).

Esses documentos apresentam políticas públicas em educação com intuito de investir
no crescimento do ensino e da pesquisa ao longo dos anos em busca de flexibilizar a educação
superior, desconcentrar o ensino da região sudeste, combater o desequilíbrio regional,
qualificar professores para atuar na expansão do ensino superior, elevar o nível de qualidade,
instigar a pesquisa científica e gerar o desenvolvimento em todos os setores. Porém, assim
como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) criado em 2004,
estas ações abrangem o nível pós-graduação com ênfase no stricto sensu no que tange ao
credenciamento, acompanhamento, avaliação e controle (Mazon, Serra Lima & Soares, 2010;
Parecer CFE nº 977, 1965).
Embora incluso neste histórico, o lato sensu compreende programas que são
classificados como educação continuada, oferecendo certificado de especialização aos alunos
concluintes e contando com leis e regulamentos para as próprias instituições ofertantes se
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balizarem. Com instruções disponíveis no site e preenchimento de formulário uma instituição
pode encaminhar solicitação de autorização para oferta de curso lato sensu. Assim, a mesma
deve fazer o acompanhamento e controle de funcionamento e desempenho dos cursos de
ensino oferecido aos alunos (Resolução CNE/CES nº 01, 2018; Fonseca, 2004).
Nestes termos, o MEC afere a eficiência destes cursos pelo quoeficiente dos alunos
concluintes e utiliza os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância que,
embora não tenha força de lei, consiste em mais um documento norteador para a oferta em
cursos de lato sensu nesta modalidade, inclusive utilizado nos cursos oferecidos para
capacitação de gestores públicos. De outro modo, os polos de apoio presencial cadastrados no
Sistema UAB estão contidos no controle de oferta com qualidade de recursos disponíveis para
atender em encontros obrigatórios ou suporte facultativo por demanda do aluno, considerados
essenciais para assegurar a eficiência na EaD.
Portanto, faz-se necessário além das políticas públicas de educação para criação de
cursos lato sensu, ferramentas para regulação e monitoramento, que reitera a autonomia da
instituição que apresentar bom desempenho, visto que o que é medido pode ser avaliado e,
assim, contribuir com a qualidade do ensino oferecido nas diversas modalidades (Tachizawa
& Andrade, 2006).

2.1.2 Políticas públicas para educação a distância (EaD)

A Educação a Distância (EaD) é uma das modalidades de ensino e tem como principal
característica a diferença do espaço geográfico em que estão localizados o professor e o aluno,
proporcionando a transmissão e a recepção das informações e do conteúdo de forma que
alcance mais locais distantes em nível territorial (Ishida, Stefano & Andrade, 2013).
Corroboram E. R. G. Silva, Ribas, Moreira, Battisti & Pereira (2010, p. 1) e acrescentam que
“sem esta modalidade de ensino talvez nunca se chegasse a atingir uma série de pessoas
ávidas por conhecimento”. Para possibilitar o ensino, são utilizados artefatos que evoluem
junto à sociedade e são implementados segundo a aderências necessárias, conforme pode ser
observado na Tabela 2.
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Tabela 2
Gerações da Educação a Distância
Geração

Meio de Comunicação

Características
A principal característica dessa geração é o intercâmbio de
documentos. Desde o surgimento da escrita até a década de 1880, a
1ª
Correspondência
modalidade de ensino que se dissemina é chamada de Estudo por
Correspondência, onde a comunicação era feita por meio de textos
escritos, e posteriormente, com impressos.
Com início no século XX, era transmitida via rádio e televisão.
Sendo a rádio com autorização para uma emissora educacional em
2ª
Rádio e TV
1921, e a televisão, em 1934 a TV Educativa estava em
desenvolvimento (SPANHOL apud LENZI, 2010)
Final da década de 1960, tem-se início as Universidades Abertas, as
Áudio, Vídeo e
3ª
quais faziam uso de áudio e vídeo, além da correspondência e da
Correspondência
orientação face-a-face, por meio de equipes de cursos.
Computador,
Em meados dos anos 80, a EaD passa a utilizar teleconferências por
4ª
Teleconferência, Áudio e áudio, vídeo e computador, possibilitando a interação síncrona entre
Videoconferência
alunos, professore e instrutores.
Essa Geração veio com o desenvolvimento da internet, com
5ª
Internet e Web
possibilidade de se ter classes virtuais, utilizando métodos
construtivistas, integrando textos, áudio e vídeo em uma plataforma.
Nota: Fonte: Recuperado de “Avaliação da satisfação no ensino de pós a distância: A visão dos tutores e alunos
do PNAP/UAB” de J. S. Ishida, S. R. Stefano e S. M. Andrade, 2013, Avaliação, Campinas, Sorocaba, SP,
18(3), p. 752).

Nesta perspectiva, C. V. S. Coutinho, Pistore, Cruz e Camargo (2013) explicam que a
difusão da EaD ocorreu no início do século XXI favorecida pelos atuais meios de
comunicação. Embora as iniciativas das cartas de Platão e as epístolas de São Paulo
apontavam para o desenvolvimento, não havia metodologia de ensino até o período final da
Segunda Guerra Mundial, e no Brasil teve o seguinte percurso apresentado na Tabela 3.
Tabela 3
Educação a Distância no Brasil
Período

Meio de Comunicação

1923

Rádio

1930

Correspondência

1936

Rádio

1940

Correspondência

1959

Rádio

1970

Rádio

1974

Televisão

(continua)
Ofertantes
Criação, por Roquete-Pinto, da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro literatura (inclusive infantil), radiotelegrafia, telefonia, idiomas (R. S.
Rodrigues, 1998).
Cursos por correspondência oferecidos pela Marinha (E. R. G. Silva,
Ribas, Moreira, Battisti & Pereira, 2010).
Instituto Rádio Técnico Monitor - área de eletrônica (R. S.
Rodrigues, 1998).
Instituto Universal Brasileiro - formação profissional de nível
elementar e médio, utilizando material impresso (R. S. Rodrigues,
1998; E. R. G. Silva et al., 2010).
Movimento de Educação de Base (MEB) - originário das escolas
radiofônicas pela Diocese de Natal/RN (R. S. Rodrigues, 1998; E. R.
G. Silva et al., 2010).
Projeto Minerva - “cursos de Capacitação Ginasial e Madureza
Ginasial, produzidos pela Fundação Padre Landell de Moura FEPLAM e pela Fundação Padre Anchieta” (R. S. Rodrigues, 1998,
p. 17).
Projeto SACI (Sonhar, Acordar, Contribuir e Integrar)- “atendia as
quatro primeiras séries do primeiro grau e tinha o formato de uma
telenovela” (R. S. Rodrigues, 1998; E. R. G. Silva et al., 2010, p. 2).
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(conclusão)
Período

Meio de Comunicação

1978

Televisão

1991

Televisão

1995

Televisão

Ofertantes
“Parceria entre a Fundação Padre Anchieta (TV Cultura) e a
Fundação Roberto Marinho, surge o Telecurso 2º Grau” - preparação
para o exame de supletivo (R. S. Rodrigues, 1998; E. R. G. Silva et
al., 2010, p. 2).
“Um salto para o futuro” - criado por meio de “parceria do Governo
Federal, das Secretarias Estaduais de Educação e da Fundação
Roquette Pinto” - formação de professores (R. S. Rodrigues, 1998, p.
18; E. R. G. Silva et al., 2010).
Telecurso 2000 - com as mesmas características do Telecurso 2º
Grau (R. S. Rodrigues, 1998; E. R. G. Silva et al., 2010).

Estas ofertas se referiam a cursos livres de caráter profissionalizante ou cursos
supletivos para os Ensinos Fundamental e Médio. A seguir, em dezembro de 1996, com a
reformulação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB) contendo a
oficialização e reconhecimento da EaD como modalidade equivalente para todos os níveis de
ensino, as universidades aderiram adequando às tecnologias, como a internet que vinha
expandindo desde 1994 no meio acadêmico (Torres & Vianney, 2003).
No contexto mundial, o início desta modalidade no Ensino Superior foi no início do
século XIX, mas, conforme a trajetória traçada na Tabela 4, pode-se confirmar que no Brasil
foi adotada apenas no final do século XX.
Tabela 4
Cronologia internacional de implantação da educação a distância no ensino superior
Instituição
University of London
University of Queensland
Pennsilvania State College
Instituto Federal de Capacitación del Magisterio
University of South
Wisconsin University
UK Open University
Athabasca Iniversity
Univ. Nacional de Educación a Distancia
FernUniversität
Universidade Particular Tecnológica de Loja
UMA
Universidad Estatal de Educación a Distancia
TV e Rádio Universidades
FED de la Univ. de La Habana
Universidad Abierta y a Distancia
Netherlands Open Univertity
Indira Gandhi OU
University of Phoenix
Universidade Federal do Mato Grosso
Universidade Federal de Santa Catarina

País
Inglaterra
Austrália
Estados Unidos
México
África do Sul
Estados Unidos
Inglaterra
Canadá
Espanha
Alemanha
Equador
Venezuela
Costa Rica
China
Cuba
Colômbia
Holanda
Índia
Estados Unidos
Brasil
Brasil

Início do
ensino superior a
distância
1858
1891
1892
1945
1946
1958
1969
1970
1972
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1982
1984
1987
1989
1994
1996
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Nota: Fonte: Recuperado de “Perfil socioeconômico do aluno de graduação em licenciatura e tecnologia no
ensino a distância: Estudo de caso em um polo de apoio presencial da serra gaúcha” de C. V. S. Coutinho, A.
Pistore, M. R. Cruz & M. E. Camargo, 2013, Scientia Plena, 9(2), p. 5).

Diante do reconhecimento regulamentado houve a prática por parte das universidades
na oferta de cursos superiores bem como a procura pelo ensino nesta modalidade. Identificada
a oportunidade, o governo federal teve a iniciativa de investimento na expansão e
interiorização da educação superior nacional e, em 2006 foi instituído o Sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB) (C. V. S. Coutinho, Pistore, Cruz & Camargo, 2013; M. de F. Vieira,
2014). O Sistema UAB vai ao encontro das afirmações de Buarque (2003) sobre o dever da
universidade de estar aberta a todos, seja na modalidade presencial ou pela EaD de forma a
proporcionar menos dispêndio de custos financeiros, conectada a mecanismos de controle do
desempenho.
A EaD, conforme o regimento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei
9394/96), tem como proposta a democratização de acesso ao ensino seja para as pessoas em
condições geográficas mais afastadas, para pessoas com dificuldade de conciliar horário para
dedicação em local presencial ou facilitadora em termos de gastos de recursos financeiros
para acesso e permanência (Baseggio & Muniz, 2009; Ribeiro, 1969; K. F. da S. Silva,
Pedrosa & Giffoni, 2016). Em contrapartida, devido à necessidade da utilização de recursos
tecnológicos torna-se difícil garantir o êxito devido aos custos, que são evidentes, decorrentes
da aquisição de uma infraestrutura mínima necessária e é improvável assegurar que os
usuários estarão aptos a utilizar os meios com assertividade, sem contar o perfil de cada
indivíduo em relação à modalidade presencial e a distância (K. F. da S. Silva et al., 2016).
Nesta dialética, as políticas públicas auxiliam esta lacuna sobre mecanismos para
universalizar e proporcionar acesso físico e instrucional às tecnologias de informação para
possibilitar o direcionamento e a alocação efetiva dos profissionais, bem como a infraestrutura
(W. J. L. dos Santos & Alves, 2011; K. F. da S. Silva et al., 2016; Souza et al., 2014).
Atendidas estas questões, a EaD é uma modalidade que proporciona ao aluno flexibilidade em
horários e locais para estudo, contudo exige do aluno disciplina e responsabilidade quanto aos
cumprimentos dos prazos e aproveitamento do conteúdo (Beck & Raush, 2014).
Portanto, esta modalidade permite maior flexibilidade para as pessoas que trabalham
continuarem os estudos para capacitação ou formação, visto que poderão disponibilizar um
tempo para se dedicar ao conteúdo sem a necessidade de um compromisso presencial, que
envolveria estar em local e horário previamente estipulado com professor, conciliando os
demais afazeres diários (Abreu, Sanabio & Mendonça, 2013). Assim, instituído o Sistema
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Universidade Aberta do Brasil (UAB) pelo Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, regulado
pela CAPES, em parceria com os estados e municípios, por meio de convênio com as
universidades públicas são oferecidos cursos de graduação e pós-graduação sobretudo nos
locais onde não existe cursos presenciais (D. de M. Costa, A. M. Costa & Melo, 2011; D. de
M. Costa, Barbosa & Goto, 2011; Decreto nº 5800, 2006).
O Sistema UAB tem como finalidade expandir e interiorizar a possibilidade ao acesso
à educação sistematizada, por pessoas interessadas em cursar o ensino superior (K. F. da S.
Silva et al., 2016; Souza et al., 2014). Valendo-se desse programa, e com a necessidade da
capacitação de profissionais para atuar no setor público, o Ministério da Educação (MEC)
estabeleceu nesta modalidade o Programa Nacional de Formação em Administração Pública
PNAP (Demarco & A. Vieira, 2014).

2.2 Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP)

Diversos governos conjecturaram a eficiência nos trâmites burocráticos, com maior
rapidez e objetividade, seja pela a autonomia do servidor, como Juscelino Kubistchek (1956 –
1961), ou pela descentralização do poder público, como Castello Branco (1964 -1967), mas se
deparavam com a lacuna da qualificação dos funcionários. Porém, somente o presidente
Fernando Henrique Cardoso (1994 – 2002), instituindo o Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado (MARE), deliberando o “deslocamento das decisões e atuações para as
esferas subnacionais de governo e entidades e atores da sociedade civil, estabelecendo
parcerias verticais e horizontais, denominando-a de Administração Pública Gerencial”
(Sacramento, 2015, p. 28).
Em sequência, o presidente Lula (2003-2011), promoveu o aumento na quantidade de
ministérios e secretarias acarretando nova estruturação e cargos, além de articulações e
negociações que levaram a ser considerado um governo clientelista e patrimonialista. Como
estratégia para a eficiência nos serviços públicos foram criadas as escolas de governo
pertencentes à Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e o Plano Nacional de
Formação em Administração Pública (PNAP) sob o Sistema Universidade Aberta do Brasil
(UAB), ambos destinados às esferas três esferas públicas para possibilitar autonomia dos
gestores das subdivisões (Abreu et al., 2013; Demarco & A. Vieira, 2014; Sacramento, 2015).
Composto pelo curso de Bacharelado em Administração Pública e pelos cursos lato
sensu Especialização em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde, em
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2005, o PNAP foi elaborado por universidades participantes do Sistema UAB, juntamente
com Conselho Federal de Administração, com a ENAP e com o Ministério da Saúde por meio
da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) (Grohmann et al., 2014; CAPES, 2009). Regulado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o programa
tem como objetivo capacitar gestores para a administração pública e de organizações, nos
âmbitos federal, estadual e municipal, contribuindo com a realidade política, social e
econômica (CAPES, 2009; K. F. da S. Silva et al., 2016).
Para isso, a CAPES é responsável por disponibilizar edital para as Instituições de
Ensino Superior (IES) que compõe o Sistema UAB manifestarem o interesse em ofertas os
cursos contando com os polos de apoio presencial também cadastrados na rede. Assim, as
instituições contempladas disponibilizam à sociedade o edital do processo para seleção dos
estudantes, conforme as leis e regulamentos da educação, que serão custeados pela União
exceto os custos com o deslocamento para as atividades presenciais (Demarco & A. Vieira,
2014; Gaetani, 1998).
Para os profissionais e gestores da administração pública, os cursos visam à
atualização de informações das políticas atuais do governo, para despertar o servidor para a
efetividade no atendimento à sociedade, com proposta de:

(i) capacitar quadros de gestores para atuarem na administração de macro (governo) e
micro (unidades organizacionais) de sistemas públicos; (ii) capacitar profissionais com
formação adequada para intervirem na realidade social, política e econômica; (iii)
contribuir para a melhoria da gestão das atividades desempenhadas pelo Estado
brasileiro, no âmbito federal, estadual e municipal; (iv) contribuir para que o gestor
público desenvolva visão estratégica dos negócios públicos, a partir do estudo
sistemático e aprofundado da realidade administrativa do governo ou de suas unidades
produtivas (Demarco & A. Vieira, 2014, p. 1319; CAPES, 2009).
Para os cursos de especialização, este programa tem como característica a utilização
do mesmo modelo de projeto político pedagógico, material didático, ementa e carga horária,
por todas as instituições que oferecem estes cursos, com a preocupação de assegurar um
padrão nacional de qualidade (Demarco, 2013; CAPES, 2009). Uma das conveniências destes
cursos na modalidade a distância é por proporcionar a democratização em termos de levar as
informações e conteúdos aos locais de mais difícil acesso da mesma forma que os que estão
mais próximo geograficamente. Outra conformidade é a flexibilidade que a EaD tem como
característica de o próprio aluno poder administrar o tempo de estudo, conciliando com as
responsabilidades diárias e com o trabalho efetivo, atendendo às necessidades de capacitação
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(Abreu et al., 2013; Demarco & A. Vieira, 2014).
Todavia, a flexibilidade pode soar como um desafio para alunos que não possuem o
perfil com inclinação à esta modalidade, levando ao não aproveitamento ou à evasão. Embora
as novas tecnologias diminuam as barreiras geográficas e as metodologias de ensino devam
ser exploradas para interação, não há como garantir a permanência e assegurar continuidade
se não houver um mínimo de desempenho necessário. Em outras palavras, na prática, os
gestores devem estar aptos a atender as demandas da sociedade oferecendo o serviço efetivo,
resilientes às modificações inerentes do setor público, pautados na “transparência
administrativa, controle e participação social” (Demarco & A. Vieira, 2014, p. 1317).
Entretanto, em relação à estrutura, devido à parceria com os estados e municípios, o
PNAP utiliza os mesmos polos em que há oferta de cursos de graduação EaD de universidade
pública, sendo que a estrutura e manutenção dos polos são de responsabilidade das prefeituras
municipais parceiras do Sistema UAB quando não são unidades das IES. Essa parceria
permite minimizar impactos como financeiro e tecnológico que viriam de encontro à
hospedagem de um curso independente (Demarco & A. Vieira, 2014) inclusive porque por ser
um curso teórico, não há atividades acadêmicas aplicadas para utilização frequente de
recursos do polo, como por exemplo laboratório, e podem ser desenvolvidas pelos alunos em
suas residências desde que tenham computador com acesso à internet.
Além disso, embora os cursos viabilizem um tutor disponível para atender em
determinado período presencialmente no polo, também há uma plataforma virtual que conecta
alunos, tutores e professores para esclarecimento de dúvidas, tornando-se desnecessário a
frequência da procura presencial, e são obrigatórias apenas as avaliações presenciais e
apresentação de trabalho de conclusão de curso (Demarco, 2013) Portanto, assim como o
controle percentual de alunos concluintes, é relevante a utilização de medidas qualitativas
como indicadores para complementar e ratificar se é essencial o polo de apoio para os cursos
de especialização, visto que com a disseminação das novas tecnologias grande parte das
pessoas adquire em suas residências computadores e conexão com a rede mundial.

2.3 Polos de apoio presencial

Os polos de apoio presencial compõem o tópico “infraestrutura de apoio” das
categorias dos Referenciais da Qualidade para a Educação Superior a distância. Definido
formalmente como a unidade descentralizada da Instituição de Ensino Superior, o polo é o
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suporte físico para realização de atividades e o ponto de referência do aluno durante o período
em que está cursando (C. J. Costa, 2007; Portaria Normativa nº 11, 2017; M. de F. Vieira,
2014). Para isso, os polos devem ser credenciados junto ao MEC/CAPES/UAB e apresentar
infraestrutura de apoio e sistemas de comunicação adequados à quantidade de alunos das
ofertas (A. de F. C. Rodrigues, 2009; E. R. G. Silva, Ribas, Moreira, Battisti & Pereira, 2010).
Além disso, o polo deve oferecer apoio administrativo e acadêmico para auxílio no
desenvolvimento do curso e garantir atendimento em horários diversificados para abranger
estudantes trabalhadores observando os objetivos de expansão, interiorização e regionalização
da educação (C. J. Costa, 2007; Decreto nº 9.057, 2017; Diana, 2015; Pinho, Garcia,
Esperança & Hartwig, 2011; E. R. G. Silva et al, 2010). Esta equipe de apoio será flexível ao
projeto pedagógico elaborado para o campo de conhecimento compreendido contando com
“coordenador do polo, os tutores presenciais, técnicos de laboratório de ensino (quando for o
caso), técnicos para laboratório de informática, bibliotecário, pessoal de secretaria”
(Referenciais da qualidade para educação superior a distância, 2007, p.28; E. R. G. Silva et
al, 2010).
Ainda, deve acompanhar as necessidades de cada região, localidade e curso
específicos, proporcionando salas para atendimento presencial e laboratório para aprendizado
da área de conhecimento ou mesmo para acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem,
inclusive assegurando acessibilidade e possibilitando a utilização por aluno com deficiências
(C. J. Costa, 2007; Referenciais da qualidade para educação superior a distância, 2007; E. R.
G. Silva et al, 2010). Neste sentido, também se inclui o cuidado com os critérios de escolha
da localização geográfica em que será estruturado o polo e os cursos que serão oferecidos,
contribuindo com o desenvolvimento social, econômico e cultural da região (Diana, 2015;
Referenciais da qualidade para educação superior a distância, 2007).
Todavia, além das estruturas físicas dos polos, inerentes à Educação a Distância, é
necessário também garantir profissionais capacitados e comprometidos visto que a
infraestrutura é um meio e não o fim, ratificado pela pertinência de descentralização da sede
da universidade em polos de apoio continuando a assegurar a qualidade dos conteúdos (C. J.
Costa, 2007; Pinho et al., 2011; Weidle et al., 2011). Portanto, para que seja efetivo esse
conjunto de definições e referências, o polo também deve contar com a manutenção das
instalações físicas, dos equipamentos, do acervo, do material de pesquisa e dos recursos
didáticos, porque é o suporte concreto de aprendizado e precisa receber a reposição que
houver de desgaste e depreciação material para permanecer a qualidade do polo (Referenciais
da qualidade para educação superior a distância, 2007).
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Na Figura 1, Diana (2015) apresenta as dimensões da infraestrutura mínima de um
polo: infraestrutura física abrange o ambiente que é disponibilizado para o ensinoaprendizagem, infraestrutura tecnológica compreende equipamentos e tecnologias como
meios para o estudo e a infraestrutura pessoal corresponde à equipe de atendimento
presencial.

Figura 1. Articulação entre os diferentes níveis governamentais para a criação dos polos de
apoio presencial.
Fonte: Recuperado de “O polo de apoio presencial e o desenvolvimento socioeconômico: uma leitura do
entorno,” de J. B. Diana, 2015, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
Santa Catarina, Brasil, p. 47.

Autores como Diana (2015), E. R. G. Silva et al. (2010), M. de F. Vieira (2014),
Weidle et al. (2011), defendem que essas estruturas físicas no polo são essenciais para atender
as atividades presenciais, como avaliações e defesa de trabalho final de curso exigidas no
Decreto nº 5.622/2005 e concretizam a relação com a Instituição a qual o aluno está
vinculado, contribuindo para a inclusão do aluno na EaD. Nesse contexto, percebe-se a
dimensão do polo de apoio presencial, que é produto da parceria entre o MEC (por meio da
CAPES e do FNDE), responsável para regulação de financiamento; a IES responsável pela
oferta o curso; e o governo local responsável pela implantação e manutenção do polo (Pinho
et al., 2011; E. R. G. Silva et al., 2010), conforme ilustrado na Figura 2.
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Figura 2. Articulação entre entes MEC, IES e governo local para a criação dos polos de apoio
presencial.
Fonte: Recuperado de “O polo de apoio presencial e o desenvolvimento socioeconômico: uma leitura do
entorno,” de J. B. Diana, 2015, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
Santa Catarina, Brasil, p. 44.

Em se tratando de governo local, os polos UAB se caracterizam como efetivo, se a
instituição a qual está instalado pertence a um governo estadual ou municipal, ou associado,
se a instituição for uma IES articulada ao sistema UAB (CAPES, 2009). Nessa divisão de
atribuições, a CAPES regulamenta e controla além do credenciamento das IES e polos, a
continuidade e as adequações realizando o acompanhamento para o reconhecimento da EaD
no Brasil (Diana, 2015). Por meio de relatório de avaliação, o responsável pelo polo informa à
CAPES as condições de infraestrutura para receber o feedback de orientação a adequações ou
providências necessárias (Weidle et al., 2011).
O relatório de avaliação é estruturado com os seguintes tópicos: avaliador
(identificação do avaliador), polo visitado (informações do polo), dados sobre o polo, cursos,
recursos tecnológicos, atendimento no polo, técnico em informática, técnico em laboratório,
entrevista com pessoal de apoio, problemas identificados em relação à infraestrutura,
avaliação do polo (composta por 29 indicadores), requisitos legais e nota final do polo. Esses
29 indicadores da avaliação do polo tratam sobre a infraestrutura e as respostas permitem
inferir informações sobre a conformidade esperada e a encontrada, equivalendo a qualidade.

2.4 Indicadores de Desempenho

Indicadores são representações quantitativas e podem ser usados para mensurar
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atributos de desempenho por meio da comparação do intervalo de valores ideais e valores
reais, correspondendo respectivamente aos objetivos e os resultados. Para isso, os indicadores
devem ser estruturados de forma esclarecida para que sejam “facilmente compreensíveis e
definíveis; de fácil obtenção; mensuráveis a partir de dados disponíveis; metodologicamente
corretos; de fácil comparação com referenciais e aceitáveis pelas partes envolvidas” (Leal,
2010, p. 42).
Destarte, segundo Tachizawa e Andrade (2006), para se realizar uma avaliação é
necessário que seja possível estabelecer medida, seja por quantidade ou por mensuração de
informações analisadas e sistematizadas. As informações analisadas configuram os atributos e
as informações sistematizadas, os indicadores. Essas análises podem ser propostas para
projeções ou para comparação do diagnóstico com a referência, esta permitindo ações de
melhorias que influenciam naquelas (Sano & Montenegro, 2013).
Assim, a importância da análise de desempenho se dá como uma aferição, para
controle de um processo, na estimativa de quantidade em um contexto qualitativo. Trata-se de
calcular o valor do resultado de uma ação para avaliação. Segundo Pace, Basso & M. A. da
Silva (2003, p. 42), indicadores de tendências influenciam resultados futuros, porém
indicadores de desempenho não são “úteis nas decisões relativas a futuros desenvolvimentos e
ações”. Corroboram Fischmann e Zilber (1999, p. 2) que as medidas de desempenho
delineiam “o quanto o trabalho é bem feito em termos de custo, tempo e qualidade”, definindo
estas como medidas de controle diferente de medidas de planejamento.
As métricas e objetivos são relevantes na consolidação de resultados de uma
organização, estando relacionados entre si para controle na gestão. Embora no impacto de um
processo configure menor quantidade de causas vitais do que triviais, observar todas causas
pode proporcionar priorizações e maior controle no nível dos resultados. Portanto, os
indicadores de desempenho “buscam medir a eficiência de um dado processo ou operação em
relação à utilização de um recurso”, podendo ser retroalimentados para ajustes (Sano &
Montenegro, 2013; Tachizawa e Andrade, 2006).

2.4.1 Indicadores de desempenho para lato sensu EaD

Pode-se verificar relação de qualidade em educação com o desenvolvimento humano,
já que ambos estabelecem a reciprocidade. Conforme o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) “a abordagem de desenvolvimento humano procura olhar
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diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades” e não infere conclusões
apenas pelos recursos financeiros, como a métrica do desenvolvimento econômicos (Decreto
nº 7.234, 2010; Souza et al., 2014, p. 80). Como mencionado anteriormente, a avaliação de
cursos e programas têm como referência a qualidade do que se assimila com a devida atenção
para os elementos que proporcionam a construção das mudanças para avanços sociais e
culturais (Gatti, 2006).
Como indicador de desempenho, os Referenciais da Qualidade é um documento
norteador, contudo não tem força de lei, foi elaborado pelo MEC e esclarece que pode ser
utilizado para embasar atos legais que impliquem esta modalidade. Compreendem os
seguintes tópicos principais: “(i) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e
aprendizagem; (ii) Sistemas de Comunicação; (iii) Material didático; (iv) Avaliação; (v)
Equipe multidisciplinar; (vi) Infraestrutura de apoio; (vii) Gestão Acadêmico-Administrativa;
(viii) Sustentabilidade financeira” (Referenciais da qualidade para educação superior a
distância, 2007, p. 7; A. de F. C. Rodrigues, 2009).
Portanto, a partir destes tópicos norteadores e observando o “Instrumento de avaliação
de polos”, é possível mensurar em escalas a qualidade da infraestrutura disponível nos polos
de apoio aos cursos do PNAP para complemento de análise de funcionamento e desempenho
de curso, porque mensurar os aspectos qualitativos contribuem com a retroalimentação dos
cursos bem como a validação dos investimentos.

2.4.2 Indicadores de qualidade dos polos

A partir dos “Referenciais da qualidade para educação superior a distância” é possível
extrair indicadores de qualidade dos polos, visto que indicadores são atributos que
possibilitam a criação de medidas quando relacionados de forma lógica (Leal, 2010). Assim,
para a avaliação dos polos, a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC) elaborou o
documento “Instrumento de avaliação de polos”, apresentado no Apêndice A, para verificar o
funcionamento e a existência dos pré-requisitos que a unidade apresenta ao solicitar
credenciamento junto ao MEC/CAPES/UAB.
Neste documento, além de outros elementos pertinentes ao polo como informações
sobre os cursos, recursos tecnológicos e equipe de atendimento; foram instituídos 29
indicadores na seção “Avaliação do polo” para mensurar quantitativamente a análise de três
categorias: (1) missão, objetivo e organização do polo; (2) corpo social e (3) infraestrutura.
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Estas categorias atendem aos requisitos estabelecidos no Decreto nº 9.057/17 e na Portaria nº
11/17, conforme os indicadores para avaliação do polo que estão apresentados na Tabela 5.

Tabela 5
Indicadores para Avaliação do Polo
Categoria de Análise

Indicadores
Legislação
1.1 Missão e objetivo do polo UAB
Decreto nº 9.057/17, Art. 19. §1º I
1 - Missão, Objetivo e
1.2 Organização, estruturação e manutenção
Organização do Polo
Portaria nº 11/17, Art.11. I
do polo UAB
2.1 Titulação acadêmica do coordenador do
Decreto nº 9.057/17, Art. 19. §1º II
polo
2.2 Experiência acadêmica e administrativa
Decreto nº 9.057/17, Art. 19. §1º II
do coordenador do polo
2.3 Disponibilidade de trabalho do
Decreto nº 9.057/17, Art. 19. §1º II
coordenador do polo
2 - Corpo social
2.4 Titulação dos tutores
Decreto nº 9.057/17, Art. 19. §1º III
2.5 Qualificação e formação dos tutores em
Decreto nº 9.057/17, Art. 19. §1º III
EaD
2.6 Corpo técnico-administrativo de apoio às
atividades acadêmico-administrativas do
Decreto nº 9.057/17, Art. 19. §1º I
polo.
3.1 Instalações administrativas
Portaria nº 11/17, Art.11. V
3.2 Salas de aula/tutoria
Portaria nº 11/17, Art.11. IV
3.3 Sala para a coordenação do polo
Portaria nº 11/17, Art.11. V
3.4 Sala para tutores
Portaria nº 11/17, Art.11. V
3.5 Auditório/Sala de conferência
Portaria nº 11/17, Art.11. I
3.6 Instalações sanitárias
Portaria nº 11/17, Art.11.
3.7 Áreas de convivência
Portaria nº 11/17, Art.11.
3.8 Recursos de informática
Portaria nº 11/17, Art.11. VII
3.9 Recursos de Tecnologias de Informação
Portaria nº 11/17, Art.11. VII
e Comunicação (audiovisuais e multimídia)
3.10 Biblioteca: instalações para o acervo e
Portaria nº 11/17, Art.11. VI
funcionamento
3.11 Biblioteca: instalações para estudos
3 - Infraestrutura
Portaria nº 11/17, Art.11.
individuais e em grupo
3.12 Livros da bibliografia básica
Decreto nº 9.057/17, Art. 19. §1º IV
3.13 Livros da bibliografia complementar
Decreto nº 9.057/17, Art. 19. §1º IV
3.14 Periódicos especializados
Decreto nº 9.057/17, Art. 19. §1º IV
3.15 Laboratórios especializados de física
Portaria nº 11/17, Art.11. III
3.16 Laboratórios especializados de biologia Portaria nº 11/17, Art.11. III
3.17 Laboratórios especializados de química Portaria nº 11/17, Art.11. III
3.18 Laboratórios especializados de
Portaria nº 11/17, Art.11. III
matemática
3.19 Laboratórios especializados de
Portaria nº 11/17, Art.11. III
ensino/Brinquedoteca
3.20 Outros laboratórios Especializados
Portaria nº 11/17, Art.11. II
3.21 Biblioteca virtual
Portaria nº 11/17, Art.11. VIII
Nota. Fonte: Adaptado de “Instrumento de Avaliação de Polos”, de SEED/MEC.

Ilustrado no Apêndice A, estes indicadores estão dispostos para a escolha da resposta
em escala de preferência de 1 a 5 com respectiva explicação sobre cada “critério de análise”,
exceto o “3.21” que é “sim” ou “não”. Desta forma, os indicadores são mensurados em
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medidas que podem ser confrontadas entre si e em comparação ao percentual de alunos
concluintes, possibilitando a análise de múltiplos critérios.

2.4.3 Análise multicritério

Para a estruturação e o funcionamento de um curso são observadas diversas normas e
condições. Da mesma forma, os resultados de um curso são dependentes de diferentes
características que orientam sua realização. À vista disso, para avaliação do desempenho
alcançado nos resultados abstratos, os dados podem ser mensurados em um conjunto
sistematizado em gráficos ou ilustrações, para análise e compreensão (Pace et al., 2003).
Destarte, a importância da análise multicritério está no auxílio para tomada de
decisões que envolvem diversos aspectos e, entre eles, identificar prioridades com vistas a
uma solução de consenso conforme a relevância do assunto que está em questão. Trata-se de
um processo que envolve ferramentas matemáticas que serão configuradas para apoio
decisório a partir da definição do objetivo (Briozo & Musetti, 2015; Jannuzzi, 2010).
Como uma ilustração, Briozo e Musetti (2015) apresentam na Figura 3 um esboço de
sistema de decisão que, a partir da definição do problema e a identificação das restrições,
estipula critérios para que seus arranjos formem alternativas. Explicado de uma forma
resumida, pode-se perceber que, conforme a situação, poderão ser adaptadas e acrescidas as
restrições inerentes, assim como poderão haver diversos “Critérios de decisão” e
“Alternativas”, inclusive não necessariamente apresentarão a mesma quantidade.
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Figura 3. Montagem do sistema decisório nos métodos de tomada de decisão.
Fonte: Recuperado de “Método multicritério de tomada de decisão: aplicação ao caso da localização espacial de
uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 h”, R. A. Briozo e M. A. Musetti, 2015, Gest. Prod, p.4.

É relevante salientar que a análise multicritério é um apoio ao tomador de decisão,
porque em um sistema decisório os critérios e as alternativas ótimas dependerão do objetivo e
metas traçadas. Ainda, as alternativas com melhores opções não serão as mesmas se
analisadas por outros ângulos, cabendo atribuição de valores e interesses como, por exemplo,
para deliberação de políticas públicas (Briozo & Musetti, 2015; Machado & Lima, 2015).
A subjetividade no processo decisório para a análise multicritério, permite suposições
por meio de testes de sensibilidade e atribuição de pesos aos critérios indicadores para
comparação de resultados entre as alternativas variáveis. Um ensaio permite confirmar a
importância ou identificar impertinência para coerência das ações de controle e avaliação
(Chaves, Ensslin, Ensslin, Valmorbida & Rosa, 2013).
Jannuzzi (2010) corrobora e acrescenta que a análise multicritério é um sistema de
decisão apropriado para tratamento de problemas peculiares da gestão pública como por
exemplo escolha, seleção, identificação e avaliação, compreendendo as seguintes etapas
apresentadas na Figura 4:
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1
2
3

• Especificar claramente a questão a resolver;
• Identificar as alternativas válidas para solucionar ou responder ao
problema;
• Elencar os diferentes agentes decisores;

4

• Definir, junto com cada decisor, os critérios ou indicadores de avaliação
das alternativas, assim como a importância relativa de cada um (peso);

5

• Atribuir o valor alcançado ou buscar o indicador referido a cada critério
de avaliação para cada alternativa identificada.

Figura 4. Etapas para análise multicritério.
Fonte: Adaptado de “Análise multicritério e a decisão em políticas públicas: Implementação da técnica no
aplicativo PRADIN e aplicações” de P. de M. Jannuzzi, 2010, Escola Nacional de Ciências Estatísticas.

Na etapa 1 “Especificar claramente a questão a resolver”, cabe a delimitação do
problema em análise e compreensão do contexto, para na etapa 2 “Identificar as alternativas
válidas para solucionar ou responder ao problema” situando as possibilidades que estão
próximas ou concretas e percebendo as lacunas. Atendidas estas etapas, com base no objetivo,
entende-se a necessidade de especialista no assunto e seu grau de influência para na etapa 3
“Elencar os diferentes agentes decisores”, gestores ou responsáveis, que terão relevância no
processo de deliberação.
Então, na etapa 4 “Definir, junto com cada decisor, os critérios ou indicadores de
avaliação das alternativas, assim como a importância relativa de cada um (peso)” serão
ponderados os impactos externos, positivos e negativos, que direcionarão a definição de peso
para os indicadores conforme forem desejadas as análises e comparação das alternativas para,
por fim, na etapa 5 “Atribuir o valor alcançado ou buscar o indicador referido a cada critério
de avaliação para cada alternativa identificada” possibilitando consolidar prioridades, realizar
simulação de cenário e teste de sensibilidade.
Portanto, a análise de múltiplos critérios consiste em avaliar as particularidades
qualitativas possibilitando ponderar os indicadores que implicam maior peso de impacto nos
resultados, uma vez que podem estar ou não correlacionados, para disponibilizar o resultado
em números o mais aproximado da mensuração em qualidade (Fischmann & Zilber, 1999;
Jannuzzi, 2010). Embora existam autores que acrescentam etapas como “validação” e “análise
de sensibilidade”, tratamos apenas sobre as propostas por Januzzi (2010) porque fundamenta
o software utilizado nesta pesquisa.
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2.4.3.1 Software PRADIN
O software PRADIN, Programa para Apoio à Tomada de Decisão Baseada em
Indicadores, foi desenvolvido para auxiliar o gestor nas decisões de políticas públicas que
envolvem alternativas preferíveis a outras, com o algoritmo do método Prometheé II que
utiliza critérios (indicadores) com métrica única para avaliar diversas categorias (polos,
cursos, IES), inclusive admitindo pesos para agentes/fenômenos com maior ou menor
influência (Jannuzzi, 2010).
Este software consiste num processo sistematizado que, além de oferecer os cálculos
ponderados, permite gerar gráficos dos dados inseridos de forma geral, como, por exemplo,
ordenar os resultados em ordem crescente de valores mensurados, ou de categorias
selecionadas para comparações e análise da sensibilidade na manipulação dos dados
(Jannuzzi, Miranda & Silva, 2009). A Tabela 6 apresenta passo a passo do processo utilizado
pelo método Prometheé II.

Tabela 6
Processo de geração do ranqueamento das alternativas segundo o método Prometheé II
Etapa
1

2

3

4

Processo
Calcular para cada par de alternativas (critério a
critério) as diferenças existentes
entre os
pares, segundo o critério em questão.
Aplicar a função de preferência para a distância
, para cada critério j, obtendo-se valores do
intervalo de 0 a 1, conforme o modelo de
critério de decisão adotado.
Realizar uma primeira síntese das comparações
duas a duas, computando-se o índice de
preferência relativa da alternativa
quando
comparada com a alternativa
, representado
por
. Esse índice representa a intensidade de
preferência de
sobre
considerando
simultaneamente todos os indicadores critérios,
bem como, os pesos atribuídos
a cada um
deles.
Realizar nova operação de síntese, com o
cálculo dos fluxos de preferência/superação que,
podem ser positivos (entrada)
ou negativos
(saída)
. Trata-se da representação da média
de preferência de uma alternativa
em relação
as demais alternativas.

Equação

Expressa o quanto
supera ou é preferível às
demais alternativas.
Quanto maior for o valor
de
, melhor será a
alternativa.

Expressa o quanto
é superada pelas
demais alternativas.
Quanto menor for o
valor de
, melhor
será a alternativa.

Ordenar as alternativas, através de um índice
resumo chamado de fluxo de superação líquido
5
, computado pela diferença entre os fluxos
positivos e negativos, onde m é o número total
de alternativas.
Nota. Fonte: Adaptado de “Análise multicritério e a decisão em políticas públicas: Implementação da técnica no
aplicativo PRADIN e aplicações” de P. de M. Jannuzzi, 2010, Escola Nacional de Ciências Estatísticas.

47

O passo a passo ilustrado na Tabela 6 explica a lógica aplicada pelo método utilizado
por meio do software PRADIN para tratar uma quantidade expressiva de dados,
possibilitando transformá-las em informações, já que o objetivo da programação é organizar e
dominar a complexidade.

3 Procedimentos Metodológicos

3.1 Classificação da Pesquisa
A presente pesquisa se caracteriza como aplicada, pois objetiva realizar estudo sobre
os cursos lato sensu de Especialização do PNAP, e está concentrada na análise de um grupo
específico para resultados que não são explorados (E. L. Silva & Menezes, 2001). Os
objetivos são exploratórios por consistir em aprofundamento sobre a mensuração qualitativa
da infraestrutura dos polos comparando ao desempenho dos cursos do PNAP, que é um
assunto não esclarecido para construção de vertentes para conduzir a pesquisa (Raupp &
Beuren, 2006), e descritivo devido à apresentação do cenário e particularidades para estudo de
características de variáveis e fatos com análise de possível correspondência entre si (Vergara,
2005).
Conquanto

uma

pesquisa

tenha

suas

etapas

qualitativas

e

quantitativas

complementares, neste trabalho o conjunto de métodos tem predominância da abordagem
qualitativa onde foram analisados os documentos de avaliação dos polos, para posteriormente
tratar os dados mensurados e comparar ao percentual de alunos concluintes. Como ratificação
dos resultados, foi abordado o método quantitativo com a verificação de existência de
correlação com a aplicação do coeficiente de correlação de Pearson. Estes procedimentos
possibilitaram inferir informações por meio de interpretação de significados (Abdalla, Garcia
& Guabiroba, 201 , G nther, 2006, M. M. F. Vieira, 2006) onde os números são
representações do conteúdo (Allwood, 2011) e utilizado como procedimento a bibliografia
para interpretação crítica dos dados à luz da teoria (Manfroi, 2006).
O trabalho compreendeu a coleta de dados dos polos UAB informados no
“Instrumento de avaliação de polos” que consiste em um relatório apresentado ao Ministério
da Educação (MEC), disponível no SisUAB (Sistema UAB - plataforma de suporte para a
execução, acompanhamento e gestão de processos da Universidade Aberta do Brasil). Estes
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dados foram posteriormente tabulados em escalas definidas no documento e submetidos ao
software PRADIN, que possibilitou o tratamento de dados e cruzamento de informações
determinantes (Gerhardt & Silveira, 2009). Para interpretação dos resultados foi feita a análise
a partir do tratamento dos dados coletados, que consiste na análise sistemática, com
inferências e comparação com o percentual de alunos concluintes (Bardin, 1994).

3.2 Obtenção dos Dados

Por meio de pesquisa documental, foram sistematizadas as informações dos polos que
oferecem os cursos de especialização do PNAP, disponibilizadas no SisUAB (Sistema UAB),
em documento intitulado “Instrumento de avaliação de polos”, abrangendo infraestrutura e
recursos tecnológicos. O acesso à base desses dados foi autorizado pelo coordenador do curso,
para a coleta das informações em âmbito nacional, que foram tratadas como dados para estudo
e inferências, e realizados os seguintes procedimentos ilustrados na Figura 5.

Identificar as
Universidades
ofertantes dos
Cursos de
Especialização
em
Administração
Pública do
PNAP.

Selecionar as
ofertas
concluídas no
período de 2014
a 2017.

Escolher, por
Universidade, a
última oferta
concluída para
análise.

Verificar cada
Universidade,
por curso, para
identificar os
polos da oferta.

Extrair o
documento
“Instrumento de
avaliação de
polos” e a “Lista
de alunos do
polo” de cada
oferta.

Figura 5. Procedimentos para coleta de dados.

A sequência apresentada na Figura 5 tem como primeira etapa “Identificar as
Universidades ofertantes dos Cursos de Especialização em Administração Pública do PNAP”
no Sistema UAB visto que este também abrange as universidades ofertantes de cursos de
graduação e de pós-graduação que não pertencem ao PNAP. Compreendeu identificar todas as
IES participantes do Sistema e, posteriormente consultar uma por uma verificando, dentre os
cursos ofertados, se havia curso de especialização em Gestão Pública ofertada pelo PNAP.
Posteriormente, na segunda etapa, o procedimento consistiu em “Selecionar as ofertas
concluídas no período de 2014 a 2017”: período estipulado devido ao prazo de atualização
dos dados para alunos concluintes em até um ano após a data de conclusão da oferta. Nessa
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etapa foi feita a “Consulta da instituição” identificando o nome do curso e verificado se a
última oferta se enquadrava no período em análise.
Em seguida, na terceira etapa, em “Escolher, por Universidade, a última oferta
concluída para análise” foi necessário delimitar porque as ofertas não ocorrem no mesmo
período do respectivo edital de seleção da CAPES, nem no mesmo período entre as
universidades, também porque há universidades que apresentam mais de uma oferta concluída
neste período e, ainda, não correspondem à mesma quantidade de ofertas neste intervalo para
comparações.
Após a delimitação, na quarta etapa o procedimento de “Verificar cada Universidade,
por curso, para identificar os polos da oferta.” compreendeu acessar o perfil de cada
Universidade do curso em estudo, acessar a oferta demarcada para identificar os polos que
serão objetos de estudo. Por fim, a última etapa “Extrair o documento ‘Instrumento de
avaliação de polos’ e a ‘Lista de alunos do polo’ de cada oferta” contemplou a possibilidade
de realizar o download dos documentos com informações que foram utilizadas como dados
para a pesquisa.
Assim, com esses procedimentos, foram determinados para o estudo 170 ofertas/polo
do Curso Gestão Pública, 153 ofertas/polos do curso Gestão Pública Municipal e 191
ofertas/polos do curso Gestão em Saúde, totalizando 514 ofertas/polo, distribuídas pelas 53
Instituições de Ensino Superior (IES) conforme apresentado na Tabela 7.

Tabela 7
Quantidade de polos analisados por IES e por curso
IES

Gestão Pública

(continua)

Gestão Pública
Municipal

FIOCRUZ
FUFSE

Gestão em Saúde
24

2

2

FURG

4

IFAL

2

2

IFAM

1

IFES

5

IFPB

5

IFPE

3

IFRN

2

IFSC

5

UECE

2

2

2

UEG

2

2

3

6

3

UEL

3

UEM

12

11

14

UEMA

6

2

4
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(conclusão)
IES

Gestão Pública

Gestão Pública
Municipal

UEMG

7

4

UEMS

3

UEPG

2

3

5

UESC

2

2

3

UESPI

2

1

5

UFAL

2

2

2

UFBA

Gestão em Saúde

3

4

UFES

12

UFF

4

UFG

6

UFGD
UFJF

4

4

3

2

2

2

2

2

UFMS

1

3

3

UFMT

9

9

9

UFPA

4

UFPB

5

6

6

UFPI

2

3

3

UFPR

5

3

3

UFRGS

9

8

9

UFRN

8

UFSC

3

UFSCAR

4

UFSJ

4

6

8

UFSM

6

6

7

UFT

5

4

4

UFV

3

2

UFVJM

5

4

UNEB

4

5

4

UNEMAT
UNESPREITORIA
UNICENTRO

6

6

6
4

4

UNIFAL

4

3

3

UNIFAP

2

UNIFESP

2

3

7

UNILAB

3

2

3

7

5
7

UNIRIO
UNIVASF

6

6

UTFPR

4

3

Destas 53 IES selecionadas conforme a delimitação da Figura 5, 26 IES ofereceram os
três cursos estudados, 10 IES ofereceram dois dos cursos estudados e 17 IES ofereceram
apenas 1 no período balizado. Conforme estão apresentados no Apêndice B, 260 polos
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sediaram as ofertas em estudo e assim também foi percebido que, entre a relação dos polos
selecionados, há diversos que são cadastrados em mais de um curso e/ou mais de uma
universidade.
Embora tenham sido extraídos do SisUAB, ambos os documentos conforme a Figura
5, “Instrumento de avaliação de polos” e “Lista de alunos do polo”, a lista é inédita para cada
oferta/polo com a quantidade de alunos ingressantes e concluintes. Já no relatório, há
semelhança de dados informados pelo responsável porque em dois polos se encontraram
quatro ofertas/curso, em 77 polos se encontraram três ofertas/curso, em 64 polos se
encontraram duas ofertas/curso e somente em 147 polos se encontrou apenas uma
oferta/curso. Outra observação é o caso de dois polos do curso Gestão em Saúde (“ARARASSP CENTRO” e “MACAPÁ-AP CENTRO”) e um polo de Gestão Pública Municipal
(CRUZEIRO DO OESTE-PR CENTRO) que apresentam oferta do mesmo curso em duas
universidades diferentes.
A coleta de dados ocorreu no período de 01 de março de 2019 a 03 de abril de 2019,
por meio de acesso ao Sistema UAB (SisUAB), que sofre alterações de inclusão e atualização
das informações de status de aluno, por parte de coordenadores, continuamente. Os
formulários de avaliação dos polos, tratam-se de documentos padronizados submetidos pelos
responsáveis dos polos ao SisUAB para analistas da CAPES como “Instrumento de avaliação
de polos”. Foram listados os indicadores propostos no formulário e tabuladas as informações
que comporão o conjunto de dados a serem relacionados com o percentual de alunos
concluintes.

3.3 Análise dos Dados

Foram estruturadas as respostas em um único arquivo do excel e convertido à extensão
“.prn” para possibilitar importação para o software PRADIN, que serviu de auxílio para a
análise com múltiplos critérios. Assim, podem ser definidos critérios para avaliar os dados
com ponderação de peso por maior ou menor influência de indicadores selecionados para
comparações e análise da sensibilidade na manipulação dos dados.
Para submeter ao software Pradin, os dados do documento “Instrumento de avaliação
de polos” foram tabulados em planilha do Microsoft Excel, dispostos em colunas por polo,
IES e indicadores, conforme o tratamento explanado na Figura 6.
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1ª etapa - Ao polo que assinalou dois itens, foi considerado o primeiro.

2ª etapa - Como o 29º indicador (item 3.21) tinha como respostas "sim" ou "não", foi atribuído: 1
para "sim", 0 para "não" e para vazias.
3ª etapa - Foram excluídos os indicadores 3.15 a 3.20 que correspondiam a laboratórios para
especializados para cursos de graduação
4ª etapa - Foram excluídas as linhas as quais correspondiam a polos que não havia anexado o
formulário da avaliação
5ª etapa - Foram excluídas as linhas as quais correspondiam a polos que haviam deixado de pontuar
algum item do formulário da avaliação

6ª etapa - Foram codificados os indicadores

7ª etapa - Foram codificados os polos

8ª etapa - Foram substituídos por códigos os nomes dos polos e os nomes dos indicadores

Figura 6. Tratamento dos dados extraídos do formulário “Avaliação do polo”

Explicando a Figura 6, ao analisar o formulário “Avaliação do polo” com escala de 1 a
5, e verificar que haviam em algumas questões mais de um item assinalado por alguns
respondentes, foi definido na primeira etapa que seria considerado o primeiro item, porque se
havia indecisão ou parcialidade nas opções, prevaleceria a de menor valor. Logo, na segunda
etapa, foi estabelecido que no item “3.21 Biblioteca virtual” que havia respostas “sim”, “não”
e vazias foram atribuídos valor 1 para “sim’, 0 para “não” e para células vazias, considerando
para este critério o valor 1 como a presença de um mínimo de acervo para acesso virtual e,
igualando o valor 0 e respostas vazias à ausência de acervo virtual.
Após, na terceira etapa foram excluídos 6 indicadores, os de número 3.15 a 3.20, que
podem ser verificados na Tabela 8, porque correspondem aos laboratórios especializados para
os cursos de graduação e como esta pesquisa delimita-se aos cursos de especialização em
Gestão lato sensu, não teria pertinência para os resultados. Assim também, na quarta etapa
foram excluídas as linhas que correspondiam aos polos que não apresentaram o relatório, para
não interferir no resultado visto que o documento que não foi apresentado e não haveria como
inferir as condições de infraestrutura para compor esta pesquisa.
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Tabela 8
Indicadores de Avaliação do Polo
Código do
indicador

Descrição do indicador

I-01

1.1 Missão e objetivo do polo UAB

I-02

1.2 Organização, estruturação e manutenção do polo UAB

I-03

2.1 Titulação acadêmica do coordenador do polo

I-04

2.2 Experiência acadêmica e administrativa do coordenador do polo

I-05

2.3 Disponibilidade de trabalho do coordenador do polo

I-06

2.4 Titulação dos tutores

I-07

2.5 Qualificação e formação dos tutores em EaD

I-08

2.6 Corpo técnico-administrativo de apoio às atividades acadêmico-administrativas do polo.

I-09

3.1 Instalações administrativas

I-10

3.2 Salas de aula/tutoria

I-11

3.3 Sala para a coordenação do polo

I-12

3.4 Sala para tutores

I-13

3.5 Auditório/Sala de conferência

I-14

3.6 Instalações sanitárias

I-15

3.7 Áreas de convivência

I-16

3.8 Recursos de informática

I-17

3.9 Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (audiovisuais e multimídia)

I-18

3.10 Biblioteca: instalações para o acervo e funcionamento

I-19

3.11 Biblioteca: instalações para estudos individuais e em grupo

I-20

3.12 Livros da bibliografia básica

I-21

3.13 Livros da bibliografia complementar

I-22

3.14 Periódicos especializados
3.15 Laboratórios especializados de física
3.16 Laboratórios especializados de biologia
3.17 Laboratórios especializados de química
3.18 Laboratórios especializados de matemática
3.19 Laboratórios especializados de ensino/Brinquedoteca

3.20 Outros laboratórios Especializados
3.21 Biblioteca virtual
I-23
Nota. Fonte: Adaptado de “Instrumento de Avaliação de Polos”, de SEED/MEC.

Na quinta etapa, foram excluídas as linhas as quais correspondiam aos polos que
haviam deixado de informar algum item de 1.1 a 3.14, do formulário da Avaliação do Polo,
para não haver enviazamento no ranking, já que não havia opção para deixar em branco as
opções dos cenários possíveis, na escala de 1 a 5. Já na sexta etapa, foram codificados os 23
indicadores que estão apresentados conforme a Tabela 8, compostos pela letra “I”
representando a inicial da palavra “indicador”, seguido de hífen e o número na ordem que o
indicador está disposto no formulário, para possibilitar tratamento dos dados com mais
facilidade.
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No mesmo sentido, na sétima etapa foram dispostos em ordem alfabética e codificados
os polos, que haviam submetido os formulários com informação completa nos indicadores de
1.1 a 3.14, compostos pela letra “P” representando a inicial da palavra “polo”, seguido de
hífen e o número de ordem alfabética em que foi classificado no curso analisado. Por fim, na
oitava etapa, foram dispostos os dados de estudo conforme a ordem alfabética dos polos e
substituídos por códigos os nomes dos polos e as descrições dos indicadores.
Assim, configuradas as informações para dados em arquivo, foi possível a submissão
ao software PRADIN para cálculo do “Indicador Multicritério” que corresponde a um valor
calculado com base nos “pesos” dos indicadores: neste caso não houve preponderância.
Embora por meio da “Análise gráfica do IMC” seja possível gerar visualização do gráfico, os
resultados foram dispostos em gráficos e tabelas do excel, devido a melhor apresentação
visual, para ilustração e interpretação dos indicadores.
Ainda, para validar estas análises, os índices foram submetidos à análise do coeficiente
de correlação de Pearson, que verifica a medida de associação entre duas variáveis, conforme
o nível de agregação pela disposição das frequências. O diagnóstico é delimitado entre -1 e 1,
conforme a direção (positiva ou negativa) e o grau de relação entre os elementos (de 0 a 1),
resultado da Figura 7 (Figueiredo & J. A. da Jr. Silva, 2009).

Figura 7. Equação do coeficiente de correlação de Pearson (r)
Fonte: Recuperado de “Desvendando os mistérios do coeficiente de correlação de Pearson (r)” de D. B.
Figueiredo Fº e J. A. da Silva Jr., 2009, Revista Política Hoje, p. 118.

O resultado -1 ou 1 corresponde a uma correlação perfeita, que significa que há
semelhança na variância entre as duas variáveis, e quanto mais próximo ao resultado extremo
0, menor a relação. Visto que os resultados frequentemente não serão inteiros, Figueiredo & J.
A. da. Jr. Silva (2009) aborda os conceitos de dois pesquisadores para interpretação da
magnitude dos coeficientes, que podem ser verificadas Tabela 9.

Tabela 9
Interpretação da Magnitude dos Coeficientes
Interpretação
Cohen (1988)
Dancey e Reidy (2005)
Pequeno/Fraco
0,10 – 0,29
0,10 – 0,30
Médio/Moderado
0,30 – 0,49
0,40 – 0,60
Grande/Forte
0,50 – 1,00
0,70 – 1,00
Nota. Fonte: Adaptado de “Desvendando os mistérios do coeficiente de correlação de Pearson (r)” de D. B.
Figueiredo Fº e J. A. da Silva Jr, 2009, Revista Política Hoje.
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Embora as interpretações dos pesquisadores apresentem diferenças, predomina o
conceito de que quanto mais próximo de 1 for o resultado, maior o grau de associação entre as
variáveis, seja o valor positivo ou negativo. Assim também, quanto mais próximo o resultado
for ao 0, menor o grau de relação entre os elementos. Como neste estudo as variáveis são o
percentual de alunos formados e o indicador multicritério de qualidade nos polos, foram
verificados o grau de relação que um pode ter em relação ao outro ou não.

3.4 Limitações Metodológicas

O método tem como limitação o resultado estatístico para inferência apenas sobre as
variáveis estudadas, sem possibilitar estimar o impacto de outros elementos sobre a
quantidade de alunos formados. Visto que há uma lacuna entre o indicador multicritério e
índice de titulação para refinamento sugere-se, como aprofundamento no tema, estudos com a
utilização de variáveis mediadoras moderadoras.
As limitações acadêmicas, no que tange ao referencial teórico sobre políticas públicas
de educação para lato sensu, foi o conciso o acervo encontrado nas bases SciELO, Spell,
Redalyc, CAPES, ENAP e Google Acadêmico, e em diversos materiais, acadêmicos e
regulatórios, encontra-se mesclado com o stricto sensu.
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4 Análise dos Resultados
Enquanto da “Lista de alunos do polo” foi extraída a quantidade total de alunos
ingressantes e a quantidade de alunos concluintes, possibilitando encontrar o índice de
titulação pela divisão do número de alunos concluintes pelo número de iniciantes, os
indicadores do “Instrumento de avaliação de polos” deram origem ao indicador multicritério.

4.1 Curso de Especialização em Gestão Pública
Como resultado dos procedimentos metodológicos apresentados na Figura 6, dos 170
polos consultados nos cursos Gestão Pública, foram excluídos 48 polos na quarta etapa devido
a não terem apresentado o relatório e excluídos 14 polos na quinta etapa devido a terem
deixado de informar algum item, contando com 108 polos para codificação na sétima etapa. A
Tabela 10 apresenta estes 108 polos em ordem alfabética, com seus respectivos códigos, IES,
percentual de alunos concluintes identificados como “Índice de titulação” e o “IMC”, valor de
indicador multicritério gerado a partir dos 23 indicadores apresentados na Tabela 8.

Tabela 10
Índice de Titulação e IMC dos Polos de Gestão Pública
Código
P-001
P-002
P-003
P-004
P-005
P-006
P-007
P-008
P-009
P-010
P-011
P-012
P-013
P-014
P-015
P-016
P-017
P-018

Polo - Gestão Pública
ÁGUA BRANCA-PI CENTRO
ÁGUA CLARA-MS JARDIM DAS PALMEIRAS
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO MANSÕES
OLINDA
ALTEROSA-MG CRUZEIRO
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO VILA BRASILIA
ARARAS-SP CENTRO
ARARUNA-PB CENTRO
ASSAÍ-PR CENTRO
ASTORGA-PR VILA SAMUEL
BÁLSAMO-SP CENTRO
BARRA DO BUGRES-MT CENTRO
BARROSO-MG SANTA MARIA
BATAGUASSU-MS JARDIM SANTA MARIA
BELA VISTA-MS COSTA E SILVA
BOA ESPERANÇA-MG OZANAN
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES DR. LUIZ
TINOCO DA FONSECA - MORRO GRANDE
CAMAÇARI-BA DO NATAL
CAMARGO-RS CENTRO

(continua)
IES
UFPI
UEMS

Índice
IMC
Titulação
35,6%
0,1321
31,5%
-0,1712

UEG

63,3%

-0,5064

UEMG
UFG
UFSCAR
IFPB
UEM
UEM
UFSCAR
UFMT
UFSJ
UFMS
UFGD
UEMG

30,6%
77,5%
64,3%
26,5%
20,8%
43,3%
81,6%
30,6%
69,8%
0,0%
60,0%
41,7%

0,4647
0,3369
-0,0076
-0,0731
0,4316
0,1771
0,0527
0,0051
-0,1351
-0,2073
-0,7651
0,2812

IFES

75,0%

0,0306

UNEB
UFSM

51,3%
72,4%

0,4142
-0,1652
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(continuação)
Código

Polo - Gestão Pública

IES

P-019
P-020
P-021
P-022
P-023
P-024
P-025
P-026
P-027
P-028
P-029
P-030
P-031
P-032
P-033
P-034
P-035
P-036
P-037
P-038
P-039
P-040
P-041
P-042
P-043
P-044
P-045
P-046
P-047
P-048
P-049
P-050
P-051
P-052
P-053
P-054
P-055
P-056
P-057
P-058
P-059
P-060
P-061
P-062
P-063
P-064
P-065
P-066
P-067
P-068

CAMPINA GRANDE-PB CENTRO
CAMPO BELO-MG CIDADE MONTESA
CAMPOS GERAIS-MG CENTRO
CANOINHAS-SC CENTRO
CARAÚBAS-RN SEBASTIÃO MALTÉS
CATALÃO-GO JARDIM PRIMAVERA
CERRO AZUL-PR CENTRO
CIDADE GAÚCHA-PR ÁREA RURAL
COELHO NETO-MA CENTRO
COLATINA-ES SANTA TEREZINHA
COLOMBO-PR JD NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
CONDE-PB CENTRO
CONGONHINHAS-PR CENTRO
COSTA RICA-MS AREA RURAL
CRUZEIRO DO OESTE-PR CENTRO
CUITÉ DE MAMANGUAPE-PB CENTRO
DUAS ESTRADAS-PB CENTRO
ENGENHEIRO BELTRÃO-PR CENTRO
FAXINAL DO SOTURNO-RS CENTRO
FLORIANÓPOLIS-SC CENTRO
FRANCA-SP CENTRO
GOIANÉSIA-GO SANTA LUZIA
GOIOERÊ-PR JARDIM LINDOIA
GURUPI-TO ZONA RURAL
ILICÍNEA-MG CENTRO
ITABUNA-BA LOMANTO JÚNIOR
ITAMARAJU-BA JAQUEIRA
ITAPEVI-SP JARDIM ITAPEVI
ITAPORANGA-PB CENTRO
JAGUARÃO-RS CENTRO
JAGUARIBE-CE NOVA BRASÍLIA
JALES-SP BAIRRO COHAB JACB2
JOÃO PESSOA-PB TORRE
LAPA-PR CENTRO
LIMOEIRO DO NORTE-CE CENTRO
LINHARES-ES NOVO HORIZONTE
LUCAS DO RIO VERDE-MT JARDIM PRIMAVERA
LUCENA-PB FAGUNDES
MARAGOGI-AL CENTRO
MARI-PB JOSE AMERICO
MINEIROS-GO IÔRIS
MIRANDA-MS COAHB
MUNDO NOVO-BA CENTRO
NOVA LONDRINA-PR CENTRO
NOVO HAMBURGO-RS CENTRO
OEIRAS-PI CENTRO
PACAJÁ-PA CENTRO
PANAMBI-RS CENTRO
PARACAMBI-RJ FÁBRICA - PARACAMBI - RJ
PARANAVAÍ-PR JARDIM SANTOS DUMOND

UFPB
UFSJ
UEMG
UFSC
IFRN
UFG
UEPG
UEM
UEMA
IFES
UFPR
UFPB
UEPG
UFGD
UEM
UFPB
UFPB
UEM
UFSM
UFSC
UFSCAR
UFG
UEM
UFT
UFJF
UESC
UNEB
UTFPR
IFPB
UFRGS
UECE
IFSC
UFPB
UFPR
UNILAB
IFES
UFMT
IFPB
UFAL
IFPB
UFG
UEMS
UNEB
UEM
UFRGS
UESPI
UFPA
UFRGS
UFF
UTFPR

Índice
Titulação
46,2%
59,5%
33,3%
71,4%
80,0%
60,5%
33,3%
47,6%
44,0%
77,4%
50,7%
30,6%
56,7%
30,8%
28,9%
33,3%
41,0%
37,3%
52,0%
68,8%
72,1%
50,0%
28,8%
46,9%
47,5%
41,7%
55,9%
43,1%
26,0%
50,0%
51,4%
54,7%
67,3%
40,5%
40,0%
75,9%
40,9%
34,0%
76,7%
37,5%
55,0%
35,6%
28,6%
32,7%
34,0%
0,0%
71,1%
37,5%
53,3%
54,0%

IMC
0,0136
0,0047
-0,2863
0,2634
-0,5149
-0,11
-0,206
0,5144
-0,1474
0,0008
0,031
0,0633
0,1946
-0,085
0,1563
-0,4957
0,1164
0,2294
-0,1861
0,5837
0,7205
0,0268
0,161
-0,0867
0,4923
0,116
-0,0455
-0,0476
-0,2353
-0,2986
-0,5518
0,3878
0,579
-0,1325
-0,5905
0,079
0,1606
-0,5909
0,1266
0,2659
-0,4558
-0,1997
-0,3101
0,0569
0,2515
-0,5667
-0,6049
0,0888
0,3726
0,2506
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(conclusão)
UFMT
IFPE
UFSM
IFES
UFF
UFGD
UFMT
UFRGS
UECE

Índice
Titulação
37,0%
65,0%
50,0%
74,5%
42,2%
31,0%
49,0%
46,7%
45,7%

-0,0501
-0,2031
0,1967
-0,0786
0,3602
-0,2077
0,3857
0,1844
0,076

UFMT

22,2%

-0,3662

UFF

65,2%

0,3687

UFPR
UEMA
UEMA
UFSM
UNIFESP
UFSCAR
UFMT
UFSC
IFSC
UFRGS
IFSC
UFRGS
UFG
UFRGS

63,2%
56,9%
56,0%
0,0%
36,7%
58,8%
38,9%
65,1%
51,1%
26,7%
55,3%
20,0%
68,4%
50,0%

-0,0013
0,3666
-0,2901
0,421
-0,6079
0,3696
-0,3861
0,2952
0,1215
0,0293
0,2247
-0,1975
-0,3296
0,5408

UEM

52,5%

-0,1189

UFRGS

46,0%

0,0221

UFPI
UFMT
IFPE
UFPA
UEMG
IFPB
IFAM
UFV
UFRGS
UFF
UFJF
UEM
UEG

27,7%
22,9%
64,7%
34,0%
51,4%
26,5%
63,3%
0,0%
40,0%
50,0%
45,0%
27,3%
51,7%

-0,2681
-0,1189
-0,209
0,0913
0,1767
-0,2179
-0,6652
0,226
-0,0421
0,0981
0,0246
0,2111
-0,2867

Código

Polo - Gestão Pública

IES

P-069
P-070
P-071
P-072
P-073
P-074
P-075
P-076
P-077

PEDRA PRETA-MT CENTRO
PESQUEIRA-PE CENTRO
PICADA CAFÉ-RS CENTRO
PINHEIROS-ES CENTRO
PIRAÍ-RJ CENTRO
PORTO MURTINHO-MS CENTRO
PRIMAVERA DO LESTE-MT CENTRO
QUARAÍ-RS CENTRO
QUIXERAMOBIM-CE CENTRO
RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT SETOR
INDUSTRIAL
RIO DAS OSTRAS-RJ ZONA ESPECIAL DE
NEGOCIOS - ZEN
RIO NEGRO-PR SEMINÁRIO
SANTA INÊS-MA SABAK
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA CENTRO
SANTA VITÓRIA DO PALMAR-RS DONATOS
SANTOS-SP VILA NOVA
SÃO CARLOS-SP VILA NERY
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT CENTRO
SÃO FRANCISCO DE PAULA-RS CENTRO
SÃO JOSÉ-SC FORQUILHINHAS
SÃO LOURENÇO DO SUL-RS AVENIDA
SÃO MIGUEL DO OESTE-SC SÃO GOTARDO
SÃO SEPÉ-RS CENTRO
SÃO SIMÃO-GO POPULAR
SAPIRANGA-RS CENTRO
SARANDI-PR JARDIM INDEPENDENCIA - PARTE
III
SERAFINA CORRÊA-RS GRAMADINHO/SANTA
LÚCIA
SIMPLÍCIO MENDES-PI CENTRO
SORRISO-MT CENTRO
SURUBIM-PE SÃO JOSÉ
TAILÂNDIA-PA NOVO
TAIOBEIRAS-MG NOSSA SENHORA DE FATIMA
TAPEROÁ-PB ALTO DA CONCEIÇÃO
TEFÉ-AM JURUÁ
TIMÓTEO-MG CENTRO NORTE
TRÊS PASSOS-RS ÉRICO VERÍSSIMO
TRÊS RIOS-RJ CENTRO
UBÁ-MG INDUSTRIAL
UMUARAMA-PR JARDIM SÃO FERNANDES
URUAÇU-GO CENTRO

P-078
P-079
P-080
P-081
P-082
P-083
P-084
P-085
P-086
P-087
P-088
P-089
P-090
P-091
P-092
P-093
P-094
P-095
P-096
P-097
P-098
P-099
P-100
P-101
P-102
P-103
P-104
P-105
P-106
P-107
P-108

IMC

Foi percebido que, se classificadas as colunas “Índice de titulação” ou “IMC” em
ordem decrescente, os polos que apresentam maior valor em um índice não são os mesmos
que prevalecem em relação ao outro. Por exemplo, os cinco polos com índices de titulação
mais altos são P-010, P-023, P-005, P-028 e P-057, e são respectivamente os 49º, 100º, 18º,
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59º e 38º colocados no ranking do IMC. Já os polos P-013, P-064, P-083 e P-103 que não
apresentaram alunos egressos, encontram-se respectivamente nas posições 26ª, 7ª, 100ª e 83ª
do IMC. E os polos P-091, P-008, P-078, P-097 e P-047, com menores índices de titulação,
foram classificados no IMC como 30º, 101º, 14º, 37º e 22º, respectivamente. Para melhor
ilustração, pode-se comparar a discrepância na Figura 8.
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Figura 8. Comparação do Indicador de Titulação e do IMC dos Polos de Gestão Pública
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A Figura 8 confirma a independência dos resultados acadêmicos em relação à estrutura
dos polos de apoio, conforme o índice de titulação e o IMC, contrariando a teoria defendida
por pesquisadores como C. J. Costa (2007) e M. de F. Vieira (2014), sobre a essencialidade de
ter o polo de apoio como uma referência durante o curso.
Da mesma forma, ao realizar a verificação do coeficiente de correlação de Pearson, o
resultado 0,08 reitera a leitura de dissociação entre percentual de alunos concluintes e
estrutura dos polos de apoio, por não representar relação nesta medida estatística. Isso pode
ser analisado na Tabela 9, porque nas escalas de interpretação da magnitude do coeficiente,
ambos pesquisadores consideram a relação pequena/fraca apenas a partir de 0,10.
Sob outra ótica, foi percebida alguma relação no quantitativo de alunos concluintes
entre os polos de uma mesma IES como, por exemplo, IFES, IFPB, IFPE, IFSC, UEMS,
UFJF, UFSC e UFSJ. Esta observação se deu pela classificação em ordem decrescente por
índice de titulação que, embora não se possa inferir que o impacto é devido à metodologia de
ensino utilizada, autores como C. J. Costa (2007), Pinho, Garcia, Esperança & Hartwig
(2011), Weidle et al. (2011) atentam que a estrutura é um meio e não o fim ressaltando que há
que se preocupar com profissionais capacitados e a qualidade o conteúdo.
Neste sentido, estas análises vão de encontro à teoria que afirma a essencialidade de
existência de um polo de apoio presencial para garantia de eficiência na EaD, mesmo que a
exceção seja no nível lato sensu e em curso de área que apresenta teoria, como a Gestão
Pública. Logo, oferta de curso sem polo de apoio presencial implica em menos gastos com
estrutura física, menos mobilização de pessoal no funcionamento em ambos locais,
singularidade no processo de elaboração quanto a atividades na sede da IES.
Pode-se concluir que, não apenas os polos, mas o sistema de ensino deve acompanhar
as necessidades de cada região, localidade e curso específicos, porque generalizar um
elemento componente para aplicação em todas as realidades estará impactando em não
adequar a devida utilização a um e exceder ao outro, enquanto deveria estimar esforços e
dedicação em medidas apropriadas adequando às pertinências.

4.2 Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal

Em relação ao curso Gestão Pública Municipal, como resultado dos procedimentos
metodológicos apresentados na Figura 6, dos 153 polos consultados foram excluídos 35 na
quarta etapa por não terem apresentado o relatório, e excluídos 18 polos na quinta etapa por
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terem deixado de informar algum item, contando com 100 polos na sétima etapa para
codificação.
A Tabela 11 apresenta estes 100 polos em ordem alfabética, com seus respectivos
códigos, IES, percentual de alunos concluintes identificados como “Índice de titulação” e o
“IMC”, valor de indicador multicritério gerado a partir dos 23 indicadores apresentados na
Tabela 8.

Tabela 11
Índice de Titulação e IMC dos Polos de Gestão Pública Municipal
Código

Polos - Gestão Pública Municipal

IES

(continua)
Índice
Titulação

IMC

P-001

ÁGUA BRANCA-PI CENTRO

UFPI

0,0%

0,1032

P-002

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO MANSÕES OLINDA

UEG

44,2%

-0,5274

P-003

ALTEROSA-MG CRUZEIRO

UNIFAL

8,0%

0,4352

P-004

ANANÁS-TO CENTRO

UFT

52,5%

-0,3461

P-005

ARACRUZ-ES CENTRO

IFES

79,2%

0,4111

P-006

ARAGUATINS-TO NOVA ARAGUATINS

UFT

82,4%

-0,758

P-007

ARARAS-SP CENTRO

UNIRIO

44,2%

-0,0329

P-008

ASSAÍ-PR CENTRO

UEM

24,3%

0,3944

P-009

ASTORGA-PR VILA SAMUEL

UEM

29,6%

0,1541

P-010

BARRA DO BUGRES-MT CENTRO

UFMT

35,6%

-0,0602

P-011

BARRETOS-SP DERBY CLUBE

UFSJ

46,5%

0,5116

P-012

BATAGUASSU-MS JARDIM SANTA MARIA

UFMS

0,0%

-0,2688

P-013

BEBERIBE-CE CENTRO

UECE

40,5%

0,1208

P-014

BELA VISTA-MS COSTA E SILVA

UFGD

50,0%

-0,7655

P-015

BOA ESPERANÇA-MG OZANAN

UNIFAL

32,0%

0,2455

P-016

UFSM

33,3%

-0,0492

IFES

66,7%

0,0061

P-018

CACHOEIRA DO SUL-RS CENTRO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES DR. LUIZ TINOCO DA
FONSECA - MORRO GRANDE
CAMAÇARI-BA DO NATAL

UNEB

0,0%

0,3715

P-019

CAMBUÍ-MG CENTRO

UEMG

61,5%

-0,4256

P-020

CAMPINA GRANDE-PB CENTRO

UFPB

49,2%

-0,0562

P-021

CAMPO BELO-MG CIDADE MONTESA

UFSJ

42,6%

-0,0553

P-022

COLOMBO-PR JD NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

UFPR

53,7%

-0,0312

P-023

CONCÓRDIA-SC CENTRO

UFSC

45,0%

0,0053

P-024

CONGONHINHAS-PR CENTRO

UEPG

63,2%

0,1238

P-025

COREMAS-PB MECÂNICA DNOCS

UFPB

44,7%

-0,4001

P-026

CRUZEIRO DO OESTE-PR CENTRO

UEM

44,4%

0,1331

P-027

CRUZEIRO DO OESTE-PR CENTRO

UFSC

35,7%

0,1331

P-028

DIAS D´ÁVILA-BA NOVA DIAS D'ÁVILA

UFBA

100,0%

-0,2007

P-029

DIVINOLÂNDIA DE MINAS-MG CENTRO

UEMG

47,2%

0,2389

P-030

ENGENHEIRO BELTRÃO-PR CENTRO

UEM

29,2%

0,1388

P-031

ESPLANADA-BA CENTRO

UNEB

0,0%

0,0808

P-032

FLORIANÓPOLIS-SC CENTRO

UFSC

38,7%

0,4963

P-017
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(continuação)
Código

Polos - Gestão Pública Municipal

IES

Índice
Titulação

IMC

P-033

FORMIGA-MG SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

P-034

FRANCA-SP CENTRO

P-035

HULHA NEGRA-RS CENTRO

P-036

IBICUÍ-BA CENTRO

P-037

ILICÍNEA-MG CENTRO

P-038
P-039
P-040

ITAPEMA-SC TABOLEIRO

P-041

ITAPERUNA-RJ PRESIDENTE COSTA E SILVA

P-042

ITAPETININGA-SP TABOAOZINHO

P-043

IÚNA-ES CENTRO

P-044

JACUIZINHO-RS CENTRO

P-045

JOÃO PESSOA-PB TORRE

P-046
P-047
P-048

MARAGOGI-AL CENTRO

IFAL

0,0%

0,0979

P-049

MATA DE SÃO JOÃO-BA CENTRO

UFBA

90,5%

-0,2292

P-050

MIGUEL PEREIRA-RJ RECREIO

UNIRIO

46,0%

-0,3272

P-051

NOVO HAMBURGO-RS CENTRO

UFRGS

50,0%

0,1757

P-052

PALMEIRA-PR CENTRO

UEPG

30,4%

0,0237

P-053

PANAMBI-RS CENTRO

UFRGS

46,7%

0,0132

P-054

PARANAVAÍ-PR JARDIM SANTOS DUMOND

UEM

38,2%

0,1686

P-055

PEDRA PRETA-MT CENTRO

UFMT

55,4%

-0,0769

P-056

PICADA CAFÉ-RS CENTRO

P-057

PIRITIBA-BA CENTRO

P-058
P-059

UFSJ

63,0%

0,0865

UNIRIO

52,0%

0,6289

FURG

37,5%

0,2332

UFBA

90,0%

-0,2486

UFJF

55,9%

0,4084

ITABUNA-BA LOMANTO JÚNIOR

UESC

36,0%

0,0496

ITAMARAJU-BA JAQUEIRA

UNEB

0,0%

-0,1058

UFSC

41,5%

0,1849

UNIRIO

32,5%

0,3469

UTFPR

49,3%

0,3346

IFES

68,1%

-0,1212

UFSM

25,0%

-0,0993

UFPB

54,9%

0,4831

LAPA-PR CENTRO

UFPR

52,0%

-0,1981

LUCAS DO RIO VERDE-MT JARDIM PRIMAVERA

UFMT

36,0%

0,0826

UFRGS

50,0%

0,1722

UNIVASF

33,3%

0,007

POMPÉU-MG MORADA DO SOL

UFSJ

67,4%

0,3702

PORTO MURTINHO-MS CENTRO

UFGD

30,0%

-0,2635

P-060

PRIMAVERA DO LESTE-MT CENTRO

UFMT

39,4%

0,3065

P-061

QUIXERAMOBIM-CE CENTRO

UECE

45,7%

0,0057

P-062

RESENDE-RJ CENTRO

UNIRIO

35,3%

0,1691

P-063

RESTINGA SECA-RS CENTRO

UFSM

34,4%

-0,0628

P-064

RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT SETOR INDUSTRIAL

UFMT

59,4%

-0,4027

P-065

UFMS

0,0%

-0,1458

UFF

44,4%

0,2986

P-067

RIO BRILHANTE-MS ZONA RURAL
RIO DAS OSTRAS-RJ ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS ZEN
SANT´ANA DO LIVRAMENTO-RS CENTRO

FURG

12,9%

-0,3667

P-068

SANTA INÊS-MA SABAK

UEMA

44,0%

0,3219

P-069

SANTA ISABEL-SP JARDIM NOVO ÉDEN

UFSJ

51,2%

-0,3289

P-070

SANTA TERESA-ES CENTRO

IFES

70,8%

0,2754

P-071

SANTA VITÓRIA DO PALMAR-RS DONATOS

FURG

22,2%

0,3329

P-072

SANTANA DO IPANEMA-AL MANIÇOBA

P-073

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA-RS CIDADE ALTA

P-074

SANTOS-SP VILA NOVA

P-066

UFAL

86,7%

-0,4638

UFRGS

34,6%

0,267

UNIFESP

2,0%

-0,5828
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(conclusão)
Código

Polos - Gestão Pública Municipal

P-075

SÃO BENTO-PB CENTRO

P-076

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT CENTRO

P-077

SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ CENTRO

P-078

SÃO FRANCISCO DE PAULA-RS CENTRO

P-079

SÃO GABRIEL DO OESTE-MS AREA RURAL

P-080

SÃO JOSÉ DO NORTE-RS GUARIDA

P-081

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP SANTANA

P-082

SÃO LOURENÇO DO SUL-RS AVENIDA

P-083
P-084

IES

Índice
Titulação

IMC

UFPB

42,0%

-0,307

UFMT

36,6%

-0,3724

UNIRIO

33,3%

-0,0496

UFRGS

55,3%

0,2503

UFMS

0,0%

0,1208

FURG

41,9%

-0,1498

UTFPR

38,4%

0,3996

UFRGS

41,2%

-0,0386

SÃO SEPÉ-RS CENTRO

UFRGS

27,6%

-0,2569

SAPUCAIA DO SUL-RS PARAÍSO

UFSM

50,0%

-0,2218

P-085

SARANDI-PR JARDIM INDEPENDENCIA - PARTE III

UEM

30,0%

-0,1217

P-086

SIMPLÍCIO MENDES-PI CENTRO

UFPI

0,0%

-0,2657

P-087

SOBRADINHO-RS VERA CRUZ

UFSM

57,7%

-0,209

P-088

SORRISO-MT CENTRO

UFMT

37,5%

-0,1296

P-089

UFVJM

28,6%

0,0966

UTFPR

35,5%

-0,516

P-091

TAIOBEIRAS-MG NOSSA SENHORA DE FATIMA
TELÊMACO BORBA-PR NOSSA SENHORA DO
PERPÉTUO SOCORRO - BNH
TEÓFILO OTONI-MG VILA SANTA CLARA

UFVJM

34,7%

0,4559

P-092

TIMÓTEO-MG CENTRO NORTE

P-093

TRÊS PASSOS-RS ÉRICO VERÍSSIMO

P-094

P-090

UFV

0,0%

0,1537

UFRGS

27,9%

-0,0716

TRÊS RIOS-RJ CENTRO

UFF

40,0%

0,0378

P-095

UBÁ-MG INDUSTRIAL

UFJF

54,4%

-0,0303

P-096

UMUARAMA-PR JARDIM SÃO FERNANDES

UEM

36,0%

0,1845

P-097

UNEB - ITAMARAJU-BA JAQUEIRA

UNEB

0,0%

-0,1058

P-098

URUAÇU-GO CENTRO

UEG

16,7%

-0,3289

P-099

VITÓRIA-ES TABUAZEIRO

IFES

83,3%

-0,2183

P-100

VOLTA REDONDA-RJ JARDIM PARAIBA

UFF

54,0%

-0,2538

Assim como no curso Gestão Pública, em Gestão Pública Municipal, se classificarmos
as colunas “Índice de titulação” ou “IMC” em ordem decrescente, os polos que apresentam
maior valor em um índice não são os mesmos que apresentam maior pontuação no outro. Para
análise exata dos cinco polos com índices de titulação mais altos encontra-se P-028, P-049, P036, P-072 e P-099 que classificados por IMC são os 74º, 78º, 79º, 95º e 76º na qualidade dos
polos.
Na análise, 11 polos não apresentaram aluno egresso e foram percebidas as seguintes
colocações 11ª, 32ª, 38ª, 39ª, 40ª, 44ª, 66ª, 67ª, 71ª, 83ª e 84ª, que são variações que não
permitem inferência em relação à infraestrutura por ausência de titulação. Por fim, analisando
o ranking de IMC dos polos com menor índice de titulação, temos em ordem decrescente P074, 98º; P-067, 90º; P-098, 88º; P-071, 15º e P-003, 6º; o que também se assemelha aos
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resultados do curso Gestão Pública que não apresentaram conexão entre ambos os índices
comparados e delineados na Figura 9.
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Figura 9. Comparação do Indicador de Titulação e do IMC dos Polos de Gestão Pública Municipal
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A Figura 9 sustenta a nulidade da relação entre a infraestrutura do polo de apoio, do
curso Gestão Pública Municipal, em relação ao percentual de alunos concluintes
correspondentes, conforme verificado na comparação dos índices de titulação e IMC, na
Tabela 11. Assim como o curso Gestão Pública, difere os resultados da pesquisa com o da
teoria de que os polos de apoio presencial são fundamentais para a eficiência da EaD.
No curso Gestão Pública Municipal, o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson
resultou 0,11, o que conforme apresentado na Tabela 9, é interpretado por ambos
pesquisadores uma representação de relação pequena/fraca entre as variáveis. Embora neste
curso o resultado da equação esteja na escala mínima considerável, os resultados
contingenciais corroboram os resultados do curso Gestão Pública sobre a independência dos
índices.
Todavia tenha sido feita a análise dos dados no curso Gestão Pública Municipal
análoga ao curso Gestão Pública para verificar relação de quantitativo de alunos concluintes
entre polos de uma mesma IES, neste não houve o mesmo comportamento. Neste curso, a
quantidade de formados por polo variou até por IES, podendo ser considerada a peculiaridade
de que como é voltado para gestão do município, os interesses locais mais específicos
impactariam em desistência ou persistência individual.
Dessa forma, analisando que não há relação entre estrutura de polos e percentual de
alunos formados, nem entre quantidade de concluintes e IES, percebe-se que o êxito na
formação nesta modalidade não está tão atrelado à metodologia mas há probabilidade de ter
influência maior o perfil do aluno levando à adaptação ou à evasão, conforme explica K. F. da
S. Silva, Pedrosa e Giffoni (2016).
Portanto, da mesma forma que se deve diagnosticar as necessidades da sociedade
sobre os investimentos, em políticas educacionais, oportunos para o desenvolvimento social,
também deve ser identificado se cabe mesclar a oferta nas modalidades, EaD e presencial,
para alcançar o objetivo do ensino. Oferecer um mesmo curso na modalidade EaD, sem polo
presencial, em grande escala e na modalidade presencial a quantidade de vagas limitada pode
ser uma solução econômica e financeira equilibrada e reajustável.

4.3 Curso de Especialização em Gestão em Saúde

Os resultados obtidos dos polos do curso Gestão em Saúde, submetido aos
procedimentos metodológicos apresentados na Figura 6, compreendem o total de 191 polos
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consultados e destes excluídos 57 na quarta etapa pelo motivo de falta do relatório e, na quinta
etapa, excluídos 16 polos por falta informar algum item dos indicadores, totalizando 118
polos na sétima etapa para codificação.
A Tabela 12 apresenta estes 118 polos em ordem alfabética, com seus respectivos
códigos, IES, percentual de alunos concluintes identificados como “Índice de titulação” e o
“IMC”, valor de indicador multicritério gerado a partir dos 23 indicadores apresentados na
Tabela 8.

Tabela 12
Índice de Titulação e IMC dos Polos de Gestão em Saúde
Código

Polos - Gestão em Saúde

P-001

AFONSO CLÁUDIO-ES CUSTODIO LEITE RIBEIRO

P-002

ÁGUA BRANCA-PI CENTRO

P-003

ÁGUA CLARA-MS JARDIM DAS PALMEIRAS

P-004

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO MANSÕES OLINDA

P-005

ANÁPOLIS-GO JUNDIAÍ

P-006

APIAÍ-SP CENTRO

(continua)
IES

Índice
Titulação

UFES

77%

IMC
0,1133

UFPI

29%

0,149

UEMS

65%

-0,1862

UEG

33%

-0,508

FIOCRUZ
UNESPREITORIA

85%

-0,1561

56%

0,1628

P-007

ARACRUZ-ES CENTRO

UFES

77%

0,44

P-008

ARAGUATINS-TO NOVA ARAGUATINS

UFT

44%

-0,7428

P-009

ARARAS-SP CENTRO

FIOCRUZ

65%

0,0052

P-010

ARARAS-SP CENTRO

UNIRIO

59%

0,0052

P-011

ASSAÍ-PR CENTRO

UEM

30%

0,4314

P-012

ASTORGA-PR VILA SAMUEL

UEM

45%

0,1817

P-013

BARRA DO BUGRES-MT CENTRO

UFMT

63%

-0,023

P-014

BARROSO-MG SANTA MARIA

UFSJ

40%

-0,1594

P-015

BATAGUASSU-MS JARDIM SANTA MARIA

UFMS

0%

-0,2278

P-016

BEBERIBE-CE CENTRO

UECE

63%

0,1379

P-017

BELA VISTA-MS COSTA E SILVA

UFGD

26%

-0,7492

P-018

BOA ESPERANÇA-MG OZANAN

UFSJ

56%

0,2913

P-019

BOM JESUS DO ITABAPOANA-RJ CENTRO

UFF
UNESPREITORIA

38%

0,5883

75%

-0,2999

P-021

BURITI DOS LOPES-PI COHAB

UESPI

35%

0,2282

P-022

UFSM

61%

-0,0089

UFES

73%

0,039

P-024

CACHOEIRA DO SUL-RS CENTRO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES DR. LUIZ TINOCO DA
FONSECA - MORRO GRANDE
CAMAÇARI-BA DO NATAL

UNEB

0%

0,4158

P-025

CAMETÁ-PA CENTRO

UFPA

58%

-0,3289

P-026

CARINHANHA-BA CENTRO

UNEB

0%

-0,2958

P-027

CAROLINA-MA SETOR UNIVERSITARIO

UEMA

57%

0,398

P-028

CATALÃO-GO JARDIM PRIMAVERA

UEG

31%

-0,1275

P-029

CAUCAIA-CE NOVO PABUSSÚ

FIOCRUZ

61%

-0,5556

P-030

CIDADE GAÚCHA-PR ÁREA RURAL

UEM

36%

0,508

P-020

P-023

BOTUCATU-SP CENTRO
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(continuação)
Código

Polos - Gestão em Saúde

IES

Índice
Titulação

IMC

P-031

COLATINA-ES SANTA TEREZINHA

UFES

70%

-0,0282

P-032

COLOMBO-PR JD NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

UFPR

63%

-0,0063

P-033

CONGONHINHAS-PR CENTRO

UEPG

56%

0,1509

P-034

CORRENTE-PI CENTRO

UESPI

40%

-0,6711

P-035

CRUZEIRO DO OESTE-PR CENTRO

UEM

35%

0,1538

P-036

DIADEMA-SP CENTRO

UNIFESP

54%

-0,0286

P-037

DIVINOLÂNDIA DE MINAS-MG CENTRO

UFSJ

28%

0,2835

P-038

ENGENHEIRO BELTRÃO-PR CENTRO

UEM

19%

0,1929

P-039

ESPLANADA-BA CENTRO

UNEB

0%

0,1137

P-040

FLORIANO-PI MELADÃO/UAB ASSOCIADO

P-041

FRANCA-SP CENTRO

P-042

GOIÁS-GO ALTO SANTANA

P-043

GOIOERÊ-PR JARDIM LINDOIA

P-044

GURUPI-TO ZONA RURAL

P-045

IGARAPÉ-MIRI-PA CIDADE NOVA

P-046

ILICÍNEA-MG CENTRO

P-047

ITABUNA-BA LOMANTO JÚNIOR

P-048

ITAMARAJU-BA JAQUEIRA

P-049

ITAPERUNA-RJ PRESIDENTE COSTA E SILVA

P-050

ITAPETININGA-SP TABOAOZINHO

P-051

IÚNA-ES CENTRO

P-052

JACAREZINHO-PR CENTRO

P-053

JALES-SP BAIRRO COHAB JACB2

P-054

JAÚ-SP CENTRO

UESPI

30%

-0,1148

UNIRIO

46%

0,6503

FIOCRUZ

65%

-0,3913

UEM

37%

0,1371

UFT

53%

-0,0609

UFPA

60%

-0,0598

UFJF

51%

0,4422

UESC

38%

0,0799

UESC

29%

-0,0792

UNIRIO

48%

0,3738

UNIFESP

58%

0,3683

UFES

73%

-0,0818

UEPG

64%

0,4158

UNIFESP
UNESPREITORIA

69%

0,3456

62%

0,0275

UFPA

65%

-0,2215

P-055

JURUTI-PA MARACANÃ

P-056

LAPA-PR CENTRO

UFPR

36%

-0,1594

P-057

LIMOEIRO DO NORTE-CE CENTRO

UNILAB

80%

-0,5864

P-058

LINHARES-ES NOVO HORIZONTE

UFES

77%

0,0446

P-059

LUCAS DO RIO VERDE-MT JARDIM PRIMAVERA

UFMT

51%

0,1197

P-060

MACAPÁ-AP CENTRO

FIOCRUZ

67%

-0,3426

P-061

MACAPÁ-AP CENTRO

UNIFAP

27%

-0,3426

P-062

MANTENÓPOLIS-ES CENTRO

UFES

57%

-0,0598

P-063

MARABÁ-PA AMAPÁ

FIOCRUZ

59%

-0,1219

P-064

MARAGOGI-AL CENTRO

UFAL

79%

0,1394

P-065

MARCELINO VIEIRA-RN CENTRO

UFRN

62%

-0,0145

P-066

MARTINS-RN CENTRO

UFRN

41%

-0,0346

P-067

MIGUEL PEREIRA-RJ RECREIO

UNIRIO

39%

-0,2858

P-068

MIRANDA-MS COAHB

UEMS

38%

-0,175

P-069

MOJU-PA LIDERANÇA

UFPA

62%

-0,401

P-070

NATAL-RN NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

UFRN

51%

0,524

P-071

NOVA LONDRINA-PR CENTRO

UEM

53%

0,013

P-072

NOVO HAMBURGO-RS CENTRO

UFRGS

62%

0,2096
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(continuação)
Código

Polos - Gestão em Saúde

IES

Índice
Titulação

IMC

P-073

PALMEIRA-PR CENTRO

UEPG

57%

P-074

PANAMBI-RS CENTRO

UFRGS

61%

0,0565

P-075

PARAGOMINAS-PA JUCELINO KUBICHECK

UFPA

76%

-0,6551

P-076

PARANAVAÍ-PR JARDIM SANTOS DUMOND

UEM

35%

0,2051

P-077

PEDRA PRETA-MT CENTRO

UFMT

38%

-0,0275

P-078

PICADA CAFÉ-RS CENTRO

UFSM

69%

0,2077

P-079

PINHEIROS-ES CENTRO

UFES

73%

-0,0977

P-080

PIÚMA-ES CENTRO

UFES

90%

0,0286

P-081

PORTO MURTINHO-MS CENTRO

UFGD

17%

-0,2259

P-082

PRIMAVERA DO LESTE-MT CENTRO

UFMT

38%

0,3359

P-083

QUARAÍ-RS CENTRO

UFRGS

70%

0,1505

P-084

QUIXERAMOBIM-CE CENTRO

UECE

63%

0,0409

P-085

RESTINGA SECA-RS CENTRO

UFSM

68%

-0,0164

P-086

RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT SETOR INDUSTRIAL

UFMT

52%

-0,372

P-087

RIO BRILHANTE-MS ZONA RURAL

UFMS

0%

-0,1067

P-088

SANTA INÊS-MA SABAK

UEMA

67%

0,3627

P-089

SANTA ISABEL-SP JARDIM NOVO ÉDEN

UFSJ

36%

-0,3159

P-090

SANTA LEOPOLDINA-ES CENTRO

UFES

71%

-0,1442

P-091

SANTANA-AP NOVA BRASILIA

UNIFAP

36%

0,4441

P-092

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA-RS CIDADE ALTA

UFRGS

38%

0,3006

P-093

SÃO CARLOS-SP VILA NERY

UNIFESP

51%

0,3266

P-094

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT CENTRO

UFMT

47%

-0,3567

P-095

SÃO FRANCISCO DE PAULA-RS CENTRO

UFSM

46%

0,298

P-096

SÃO GABRIEL DO OESTE-MS AREA RURAL

UFMS

0%

0,1702

P-097

SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI CENTRO

UESPI

15%

-0,4939

P-098

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP SANTANA

UNIFESP

56%

0,4385

P-099

SÃO LOURENÇO DO SUL-RS AVENIDA

UFRGS

13%

-0,0104

P-100

SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ NOVA SÃO PEDRO

UFF

28%

-0,126

P-101

SÃO SEPÉ-RS CENTRO

UFRGS

27%

-0,2144

P-102

SAPIRANGA-RS CENTRO

UFRGS

52%

0,4846

P-103

SARANDI-PR JARDIM INDEPENDENCIA - PARTE III

UEM

50%

-0,0974

P-104

SERAFINA CORRÊA-RS GRAMADINHO/SANTA LÚCIA

UFRGS

45%

0,0007

P-105

SERRANA-SP JARDIM CRISTINA

UFSJ

48%

0,2293

P-106

SIMPLÍCIO MENDES-PI CENTRO

UFPI

28%

-0,2326

P-107

SORRISO-MT CENTRO

UFMT

55%

-0,0959

P-108

TIMÓTEO-MG CENTRO NORTE

UFSJ

56%

0,1984

P-109

TRÊS DE MAIO-RS GLÓRIA

UFSM

70%

-0,2419

P-110

TRÊS PASSOS-RS ÉRICO VERÍSSIMO

UFRGS

23%

-0,0294

P-111

TRÊS RIOS-RJ CENTRO

UFF

32%

0,0665

P-112

TRINDADE-PE CENTRO

UNIVASF

78%

-0,4396

P-113

UBÁ-MG INDUSTRIAL

UFJF

65%

0,003

P-114

UBERLÂNDIA-MG BRASIL

FIOCRUZ

79%

0,1145

0,0665
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(conclusão)
Código

Polos - Gestão em Saúde

P-115

UMUARAMA-PR JARDIM SÃO FERNANDES

P-116

URUAÇU-GO CENTRO

P-117

VITÓRIA-ES TABUAZEIRO

P-118

VOLTA REDONDA-RJ JARDIM PARAIBA

IES

Índice
Titulação

IMC

UEM

40%

0,2196

UEG

17%

-0,2973

FIOCRUZ

90%

-0,1903

UFF

33%

-0,2066

Este curso aponta, igualmente aos cursos Gestão Pública e Gestão Pública Municipal,
distinção na categorização no ranking de “Índice de titulação” ou “IMC” entre os polos.
Logo, a qualidade da infraestrutura dos polos do curso Gestão em Saúde não justifica a
quantidade de egressos, uma vez que os polos que apresentam as maiores quantidades de
alunos concluintes não são os mais bem classificados no IMC: P-080, 53º; P-117, 90º; P-005,
85º; P-057, 111º e P-114, 43º.
Semelhante aos outros dois cursos, em Gestão em Saúde houve polos que não
contemplaram alunos egressos, mesmo nas disposições 12ª, 33ª, 44ª, 79ª, 95ª e 99ª, e, de igual
modo, os polos com menores índices de titulação não condizem com os menores IMCs,
conforme a classificação decrescente P-038, 31; P-081, 94; P-116, 100; P-097, 111 e P-099,
62. Portanto, neste curso novamente não foi encontrada relação entre os indicadores
analisados e para visualização gráfica foi elaborada a Figura 10.
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Figura 10. Comparação do Indicador de Titulação e do IMC dos Polos de Gestão em Saúde
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A Figura 10 reitera a ausência de conexão entre o Indicador de Titulação, percentual
de alunos concluintes, e o IMC, indicador multicritério de qualidade dos polos analisados do
curso de Gestão em Saúde. Assim como nos cursos Gestão Pública e Gestão Pública
Municipal, não há indício de que a infraestrutura dos polos impacta na quantidade dos alunos
concluintes neste curso.
Ainda, ratificando com o coeficiente de correlação de Pearson, o resultado -0,0011
demonstra que não há relação alguma na medida estatística, confirmado na Tabela 9 com o
limite inferior da escala mínima igual 0,1. Isso significa que o resultado está muito abaixo de
um nível considerado de relação fraca entre as duas variáveis, percentual de alunos
concluintes e indicador de qualidade dos polos, do curso Gestão em Saúde.
Contudo tenha sido analisado este curso conforme feito nos cursos Gestão Pública e
Gestão Pública Municipal, não foi observada relação entre quantidade de alunos concluintes
entre polos de uma mesma IES para supor sobre utilização da mesma metodologia. Porém,
como o curso Gestão em Saúde apresenta significativa parte do corpo discente inclinada para
a área do conhecimento biológico, a inferência é que os interesses profissionais e pessoais
predominam justificando a conclusão ou a evasão.
Nesta perspectiva a teoria propõe flexibilidade para o aluno disciplinar seus momentos
de estudo, como disserta Abreu, Sanabio & Mendonça (2013), mas há as avaliações
presenciais obrigatórias lembradas por Demarco (2013) que, para profissionais que trabalham
em horário de plantão, podem dificultar o cumprimento do requisito e até levar ao
desligamento do curso.
Conclui-se que não há modelo de EaD ideal ou curso que atenda a todos as
características individuais de um grupo, ainda que seja o público alvo, mas que pode ser
ajustado conforme avaliação da estrutura vigente e ajustes com o devido controle sequencial.
Retomando Jannuzzi (2010), uma forma de diagnosticar possíveis pontos para melhorias é
utilizar a análise multicritério, consultando envolvido experiente ou especialista, estruturando
os critérios e ponderando as alternativas de acordo com os objetivos.

5 Considerações Finais

O objetivo desta dissertação foi verificar a existência de correlação entre o percentual
de alunos concluintes por IES e a estrutura dos polos ofertantes, e mostrou-se relevante por
constatar que não são em todos os cursos que a infraestrutura do polo tem impacto direto na
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quantidade de alunos concluintes, diferente do que afirmam os autores C. J. Costa (2007),
Pinho et al. (2011) e Weidle et al. (2011).
Para esta constatação, os polos dos cursos Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e
Gestão em Saúde tiveram suas informações de estrutura analisadas por meio do relatório de
“Avaliação do Polo”, identificadas as características e a estrutura como polos UAB, e
comparadas suas estruturas por meio da mensuração em indicadores multicritérios com o
percentual dos alunos concluintes.
Enquanto os referenciais da qualidade direcionam e os autores referenciados afirmam
a necessidade do polo de apoio, as análises realizadas identificaram que não há relação entre a
estrutura do polo e a quantidade de alunos concluintes como, por exemplo, o resultado do
coeficiente de correlação de Pearson de ambos os cursos foi quase nulo, com valores de
relação mínima: -0,0011, 0,08 e 0,11. Assim, foi verificado que os polos de apoio não são
determinantes para assegurar a eficiência na EaD, nos cursos de especialização do PNAP nas
ofertas das IES deste estudo, ao contrário do que assegura o referencial teórico.
Essa discordância pode ter fundamento no sucesso que a EaD já confere desde o
período em que acontecia por correspondência, mesmo sem as novas tecnologias digitais e
encontros presenciais. De igual forma, como os cursos de especialização são
predominantemente teóricos, os polos não têm impacto direto por não utilizar laboratório
específico para realização das atividades. Visto que os meios de comunicação evoluíram, os
artefatos foram atualizados para maior comodidade e aproveito dos recursos que
proporcionam agilidade e segurança das informações se devidamente estruturadas.
Uma suposição para que seja o polo dispensável é que, devido à disseminação da
internet e acesso popular aos equipamentos de informática, é possível acessar a plataforma na
própria residência, realizar as tarefas com auxilio de tutor a distância ou até mesmo pesquisa
em bases acadêmicas. Ainda, os aplicativos e redes sociais são bastante utilizados pelos
colegas de classe para se comunicarem, para realização de tarefas e esclarecimento mútuo de
dúvidas, tornando o ambiente informal útil e prático.
Outras suposições sobre a possibilidade de desconsiderar o apoio do polo é que as
informações disponibilizadas se bastam, bem como as metodologias utilizadas para o público
alvo, conforme observado no curso de Gestão Pública onde os níveis de titulação dos polos de
algumas universidades estavam aproximados. Contudo, como há aluno com o perfil voltado
para o ensino presencial e outro com inclinação para o ensino a distância, assim também há os
interessados e desinteressados, ficando aberta a lacuna para investigação do motivo do índice
de evasão e em tempo a proposição de estrutura de curso com tarefas diversificadas para
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atender aos diversos perfis de alunos.
Todavia, há ainda o âmbito regional e geográfico, que favorece ou prejudica o acesso
até mesmo aos polos, que representam a descentralização, mas que também são físicos, sendo
uma sugestão de investigação a comparação da frequência de alunos no polo com o índice de
titulação. Também, como propostas para outras abordagens, podem ser verificados estes
procedimentos metodológicos em outros cursos lato sensu e em curso de graduação, assim
como analisados por universidades.
Então, este estudo que teve como vertentes os eixos social, acadêmico e gerencial,
trouxe uma nova perspectiva administrativa para adequação dos meios de ensino às
necessidades da sociedade, possibilitando ao gestor decidir não utilizar polo de apoio em
cursos EaD, direcionando os recursos econômicos e financeiros na ampliação de mais vagas,
investimento em capacitação dos docentes e tutores, plataforma, conteúdo didático ou apenas
economia mesmo.
Assim também, impacta em rever a teoria e a alusão de autores que defendem a
afetividade na EaD, no que tange ao perfil do aluno, anseios e objetivos, ou situação particular
delicada. Para o aluno não ter a sensação de estar cursando de forma isolada, uma proposição
é a realização de uma aula inaugural com o objetivo de situar os alunos com os
direcionamentos acadêmicos e as informações sobre a sequência do curso a distancia.
Portanto, para as políticas públicas de educação pode ser uma opção de considerar
novos arranjos em determinados cursos, com expansão em municípios e locais com menos
condições de infraestrutura. Outra ponderação para proposição de revisão é em relação à
CAPES considerar a apenas quantidade de alunos concluintes como eficiência da IES, visto
que há inúmeros motivos que levam à evasão e são impossíveis de intervir com o controle
institucional.
O resultado desta dissertação vai de encontro à teoria que explica a evolução da EaD
como se aos poucos apresentasse êxito, mas, na verdade, os artefatos que mudaram e se não
forem utilizados devidamente pode haver desperdício ou carência para atender as
necessidades. Conclui-se que, como não há regra sem exceção, todas as políticas públicas de
educação devem estar em constante avaliação e controle para adaptações e aperfeiçoamento.
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Apêndice A – Instrumento de avaliação de polos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Departamento de Regulação e Supervisão em Educação a Distância
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 1° andar

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE POLOS – SUPERVISÃO
Avaliador
Nome:
CPF:
Polo Visitado
Denominação:
Município:
U.F.:
Mantenedor:
Data:
Dados sobre o polo
1.1 Endereço
Logradouro:
Número
Bairro
CEP
Complemento:
Município sede
UF
Telefone 1
Telefone 2
Fax
Email 1:
Email 2:
Endereço Web do
polo:
Este polo encontrase:
Sobre a edificação
do polo, está
localizada em:

a)
b)

Ativo (com oferta de cursos)
Inativo (sem oferta de cursos)

a)
a.a)
a.b)
a.c)
b)
c)

Sede própria
Campus de IES:
Do Estado
Do Município
Prédio alugado
Prédio cedido

Especifique o cedente do prédio (IES/Prefeitura/Estado/outro):

d)

Compartilhado com:

Especifique o responsável principal pelo prédio: (IES/ Prefeitura/ Estado/outro):
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Cursos
Número de cursos de graduação ofertados no polo – (___)
Entre com os dados dos cursos UAB/Prolic/Piloto ofertados neste polo.

Nome do curso:
IES que diploma:
Tipo de curso:

Programa de
referencia deste
curso:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Licenciatura
Bacharelado
Especialização
Extensão
Tecnólogo
Sequencial

a)
b)
c)
d)
e)

Pró-Lic
Piloto
UAB 1
UAB 2
UAB 3

Nº de vagas no ano
em curso:
Nº de alunos
matriculados:
Quantidade de
tutores presenciais:
Quantidade de
tutores a distância:
Recursos tecnológicos
Informe quanto à internet no polo:

Acesso a internet:

a)
b)
c)

Antena GESAC
ADSL Programa Banda Larga nas Escolas
ADSL Recursos próprios

Velocidade da Internet
(declarada):

a)
b)
c)
d)

256 Kbps
256 à 512 Kbps
512 à 1Mb
Acima de 1Mb

Velocidade da Internet (medida):
Indique site utilizado para medir a
velocidade da internet:
Relato sobre a efetividade da conexão de Internet no Polo:

Informe a quantidade dos equipamentos listados abaixo
Computadores no polo:

a) Quantidade:

Computadores para uso

a) Quantidade:

85

administrativo:
Computadores com Internet
para uso dos alunos:

a) Quantidade:

Computadores que funcionam
como servidores.

a)
b)

Possui
Quantidade:
Não possui

Compartilhado com:

a)
b)

Escola
Comunidade

Informe a quantidade dos equipamentos listados abaixo
Retroprojetor:

a)
b)

Possui
Quantidade:
Não possui

No-break:

a)
b)

Possui
Quantidade:
Não possui

Impressoras:

a)
b)

Possui
Quantidade:
Não possui

KIT multimídia:

a)
b)

Possui
Quantidade:
Não possui

Tela de projeção:

a)
b)

Possui
Quantidade:
Não possui

Webcam:

a)
b)

Possui
Quantidade:
Não possui

Estabilizador:

a)
b)

Possui
Quantidade:
Não possui

Scanner:

a)
b)

Possui
Quantidade:
Não possui

Roteador:

a)
b)

Possui
Quantidade:
Não possui

Condicionador de AR:

a)
b)

Possui
Quantidade:
Não possui

Equipamento de
videoconferência/webconferência:
Fax:

a)
b)

Possui
Quantidade:
Não possui

a)
b)

Possui
Quantidade:
Não possui (utiliza a Prefeitura)

Copiadoras:

a)
b)

Possui
Quantidade:
Não possui

Relato sobre as condições de uso dos equipamentos instalados no polo:

Atendimento no polo
Os campos abaixo deverão ser preenchidos conforme o horário de funcionamento do polo

Turno:
a)

Manhã

a.a)
a.b)
a.c)
a.d)
a.e)
a.f)
a.g)

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo
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b)

Tarde

c)

Noite

b.a)
b.b)
b.c)
b.d)
b.e)
b.f)
b.g)

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

c.a)
Segunda-feira
c.b)
Terça-feira
c.c)
Quarta-feira
c.d)
Quinta-feira
c.e)
Sexta-feira
c.f)
Sábado
c.g)
Domingo
Relato sobre os horários de funcionamento do polo:

Técnico em informática

Turno de atuação:

a.a)
a.b)
a.c)
a.d)
a.e)
a.f)
a.g)

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

Tarde

b.a)
b.b)
b.c)
b.d)
b.e)
b.f)
b.g)

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

Noite

c.a)
c.b)
c.c)
c.d)
c.e)
c.f)
c.g)

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

a)

Manhã

b)

c)

Grau de escolaridade:

a)
b)

Completo
Incompleto

a)
b)

Sim
Não

Especifique a área de formação:
Possui curso técnico em Informática?

Especificar:

Técnico em para laboratório de física

Turno de atuação:
a)

Manhã

a.a)
a.b)
a.c)

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
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a.d)
a.e)
a.f)
a.g)

Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

b)

Tarde

b.a)
b.b)
b.c)
b.d)
b.e)
b.f)
b.g)

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

c)

Noite

c.a)
c.b)
c.c)
c.d)
c.e)
c.f)
c.g)

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

Grau de escolaridade:

a)
b)

Completo
Incompleto

a)
b)

Sim
Não

Especifique a área de formação:
Possui curso de Laboratório?

Especificar:

Técnico para laboratório de biologia

Turno de atuação:

a.a)
a.b)
a.c)
a.d)
a.e)
a.f)
a.g)

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

Tarde

b.a)
b.b)
b.c)
b.d)
b.e)
b.f)
b.g)

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

Noite

c.a)
c.b)
c.c)
c.d)
c.e)
c.f)
c.g)

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

a)

Manhã

b)

c)

Grau de escolaridade:
Especifique a área de formação:

a)
b)

Completo
Incompleto
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Possui curso técnico de Laboratório?

a)
b)

Sim
Não

Especificar:

Entrevista com pessoal de apoio
As perguntas abaixo deverão ser direcionadas ao pessoal de apoio (Inclusive tutores e coordenador
de polo).
Infraestrutura do polo de apoio presencial (construção/mobiliário/equipamentos)

Excelente

Bom

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste

Comentários, criticas e sugestões:
Acesso ao polo

Excelente

Bom

Comentários, criticas e sugestões:
Laboratório de informática (considere a infraestrutura e o acesso dos alunos).

Excelente

Bom

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste

Comentários, criticas e sugestões:
Biblioteca do polo (considere a infraestrutura, o acervo para os cursos e o acesso dos alunos).

Excelente

Bom

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste

Comentários, criticas e sugestões:
Laboratórios pedagógicos (Considere a infraestrutura e o acesso dos alunos).

Excelente

Bom

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste

Comentários, criticas e sugestões:
Entrevistas
As perguntas abaixo deverão ser direcionadas aos alunos, tutores e coordenadores.
Infraestrutura do polo de apoio presencial (construção/mobiliário/equipamentos)

Excelente

Bom

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste

Comentários, criticas e sugestões:
Acesso ao polo

Excelente

Bom

Comentários, criticas e sugestões:
Laboratório de informática (considere a infraestrutura e o acesso).

Excelente

Bom

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste

Comentários, criticas e sugestões:
Biblioteca do polo (considere a infraestrutura, o acervo para os cursos e o acesso).

Excelente

Bom

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste

Comentários, criticas e sugestões:
Laboratórios pedagógicos (Considere a infraestrutura e o acesso dos alunos).

Excelente

Bom

Comentários, criticas e sugestões:
Ambiente Virtual de Aprendizagem

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste
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Excelente

Bom

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste

Insuficiente

Precário/Inexiste

Comentários, criticas e sugestões:

Material didático utilizado para oferta do curso

Nome do curso:
Instituição ofertante:

Excelente

Bom

Tipo de material utilizado:

Regular
Impresso

a)
b)
c)

Virtual
Outro. Especificar:

Comentários, criticas e sugestões:

Processo de avaliação da aprendizagem

Excelente

Bom

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste

Comentários, criticas e sugestões:

As perguntas abaixo têm por objetivo colher informações quanto à atuação das Instituições.
Sistema de tutoria a distância

Excelente

Bom

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste

Comentários, criticas e sugestões:
Momentos presenciais em laboratório pedagógico.

Excelente

Bom

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste

Comentários, criticas e sugestões:
Momentos presenciais de práticas de ensino (licenciaturas).

Excelente

Bom

Regular

Insuficiente

Precário/Inexiste

Comentários, criticas e sugestões:

Problemas identificados em relação a infraestrutura
As perguntas abaixo deverão ser respondidas conforme a visão do AVALIADOR sobre o polo visitado.
Pontos fortes:
Fragilidades:

Propostas:

O polo comporta outros cursos? Justifique:

Qualificação final do Polo:

5

4

3

2

Síntese-prévia do avaliador sobre a infraestrutura do polo:

1
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AVALIAÇÃO DO POLO
1 - Categoria de análise: Missão, Objetivo e Organização do Polo
Para as análises dos indicadores desta Categoria, o avaliador deverá entrevistar, principalmente,
estudantes, coordenador do polo, tutores presenciais, pessoal do corpo técnico-administrativo.

Indicadores
1.1 Missão e objetivo do polo
UAB

Conceito

1

2

3

4

5

Indicadores
1.2 Organização,
estruturação e manutenção
do polo UAB

Conceito

1

2

3
4

5

2 - Categoria de análise: Corpo social

Critérios de análise
Quando o mantenedor do polo não justifica
adequadamente a missão e objetivo do polo para sua
região ou não assume os compromissos com a formação
continuada de professores e com o desenvolvimento
científico e tecnológico da sociedade local.
Quando o mantenedor do polo justifica insuficientemente
a missão e objetivo do polo para sua região ou assume
insuficientemente os compromissos com a formação
continuada de professores e com o desenvolvimento
científico e tecnológico da sociedade local.
Quando o mantenedor do polo justifica suficientemente a
missão e objetivo do polo para sua região e assume os
compromissos com a formação continuada de
professores e com o desenvolvimento científico e
tecnológico da sociedade local.
Quando o mantenedor do polo justifica plenamente a
missão e objetivo do polo para sua região e assume
plenamente os compromissos com a formação
continuada de professores e com o desenvolvimento
científico e tecnológico da sociedade local.
Quando o mantenedor do polo justifica de modo
excelente a missão e objetivo do polo para sua região e
assume de modo excelente os compromissos com a
formação continuada de professores e com o
desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade
local.
Critérios de análise
Quando o mantenedor do polo não propicia as condições
necessárias para o funcionamento e o bom
desenvolvimento do polo junto à comunidade e às IES
ofertantes.
Quando o mantenedor do polo propicia condições
insuficientes ou inadequadas para o funcionamento e o
bom desenvolvimento do polo junto à comunidade e às
IES ofertantes, descumprindo com as obrigações
estabelecidas.
Quando o mantenedor do polo propicia condições
suficientes e aceitáveis para o funcionamento e o bom
desenvolvimento do polo junto à comunidade e às IES
ofertantes.
Quando o mantenedor do polo propicia boas condições
para o funcionamento e o bom desenvolvimento do polo
junto à comunidade e às IES ofertantes
Quando o mantenedor do polo propicia excelentes
condições
de
implantação
desenvolvimento
e
manutenção de apoio presencial na região indicada,
assumindo compromissos com a formação continuada de
professores e com o desenvolvimento científico e
tecnológico da sociedade local.

91

Para as análises dos indicadores desta Categoria, o avaliador deverá solicitar, ao entrevistado, as
informações sobre: o coordenador de polo, tutores presenciais e pessoal do corpo técnicoadministrativo, em relação à formação acadêmica, experiência profissional e vinculação aos cursos e
polo.

Indicadores
2.1 Titulação acadêmica do
coordenador do polo

Conceito

1
2
3
4
5

Indicadores
2.2 Experiência acadêmica e
administrativa do
coordenador do polo

Conceito

1
2
3
4
5

Indicadores
2.3 Disponibilidade de
trabalho do coordenador do
polo

Conceito

1
2
3
4
5

Indicadores
2.4 Titulação dos tutores

Conceito

1
2
3

Critérios de análise
Quando o coordenador do polo não tem formação em
nível de graduação e não tem formação específica em
EaD.
Quando o coordenador do polo não tem formação em
nível de graduação ou não tem formação específica em
EaD.
Quando o coordenador do polo tem formação em nível de
graduação e formação específica em EaD.
Quando o coordenador do polo tem formação em nível de
pós-graduação lato sensu e formação específica em EaD.
Quando o coordenador do polo tem formação em nível de
pós-graduação stricto sensu e formação específica em
EaD.
Critérios de análise
Quando o coordenador do polo não tem experiência
docente ou não tem experiência em administração
acadêmica.
Quando o coordenador do polo tem experiência docente
inferior a dois (2) anos, ou não tem experiência em
administração acadêmica.
Quando o coordenador do polo tem experiência docente
de, pelo menos, dois (2) anos, e um (1) ano de
experiência em administração acadêmica.
Quando o coordenador do polo tem experiência docente
de, pelo menos, três (3) anos, e um (1) ano de
experiência em administração acadêmica.
Quando o coordenador do polo tem experiência docente
de, pelo menos, quatro (4) anos, e dois (2) anos de
experiência em administração acadêmica.
Critérios de análise
Quando o coordenador de polo de apoio presencial tem
previsão de trabalho inferior a dez (10) horas semanais.
Quando o coordenador de polo de apoio presencial tem
previsão de trabalho inferior a vinte (20) horas semanais.
Quando o coordenador de polo de apoio presencial tem
previsão de trabalho de, pelo menos, vinte (20) horas
semanais.
Quando o coordenador de polo de apoio presencial tem
previsão de trabalho de, pelo menos, trinta (30) horas
semanais.
Quando o coordenador de polo de apoio presencial tem
previsão de trabalho de, pelo menos, quarenta (40) horas
semanais.
Critérios de análise
Quando até 50% dos tutores presenciais têm titulação em
nível de graduação.
Quando nem todos os tutores presenciais têm titulação
de graduação, mas são, pelo menos, graduandos.
Quando o corpo de tutores tem titulação de graduação.
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4
5

Indicadores
2.5 Qualificação e formação
dos tutores em EaD

Conceito

1
2
3
4
5

Indicadores
2.6 Corpo técnicoadministrativo de apoio às
atividades acadêmicoadministrativas do polo.

Conceito

1
2
3
4
5

3 - Categoria de análise: Infraestrutura
Indicadores
Conceito
3.1 Instalações
1
administrativas

2

3

Quando, pelo menos, 1/3 do corpo de tutores presenciais
têm titulação mínima em nível de pós-graduação lato
sensu.
Quando, pelo menos, 50% do corpo de tutores
presenciais têm titulação mínima em nível de pósgraduação lato sensu.

Critérios de análise
Quando até 25% dos tutores presenciais têm qualificação
específica em educação a distância e formação superior
na área do conhecimento em que atua.
Quando de 25% a 50% dos tutores presenciais têm
qualificação específica em educação a distância e
formação superior na área do conhecimento em que atua.
Quando, pelo menos, 50% dos tutores presenciais têm
qualificação específica em educação a distância e
formação superior na área do conhecimento em que atua.
Quando, pelo menos, 75% dos tutores presenciais têm
qualificação específica em educação a distância e
formação superior na área do conhecimento em que atua.
Quando todos os tutores presenciais têm qualificação
específica em educação a distância e formação superior
na área do conhecimento em que atua.

Critérios de análise
Quando o polo não possui ou não prevê (ou prevê, mas
de maneira precária) profissionais técnico-administrativos
em quantidade e formação adequadas.
Quando
o
polo
possui
profissionais
técnicoadministrativos em quantidade e formação insuficientes.
Quando
o
polo
possui
profissionais
técnicoadministrativos em quantidade e formação suficientes.
Quando
o
polo
possui
profissionais
técnicoadministrativos em quantidade e formação adequadas.
Quando
o
polo
possui
profissionais
técnicoadministrativos em quantidade e formação plenamente
adequadas.

Critérios de análise
Quando as instalações administrativas envolvidas nas
atividades de polo são, em todos os sentidos, precárias.
Quando as instalações administrativas envolvidas nas
atividades de polo atendem insuficientemente aos
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, segurança, conservação e comodidade
necessária à atividade proposta.
Quando as instalações administrativas envolvidas nas
atividades do polo atendem, suficientemente, aos
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, segurança, conservação e comodidade
necessária à atividade proposta.
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4

5

Indicadores
3.2 Salas de aula/tutoria

Conceito

1
2

3

4

5

Indicadores
3.3 Sala para a coordenação
do polo

Conceito

1
2

3

4

5

Quando as instalações administrativas envolvidas nas
atividades do polo atendem, adequadamente, aos
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, segurança, conservação e comodidade
necessária à atividade proposta.
Quando as instalações administrativas envolvidas nas
atividades do polo, atendem, plenamente, aos requisitos
de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
segurança, conservação e comodidade necessária à
atividade proposta.
Critérios de análise
Quando as salas de aula/tutoria são, em todos os
sentidos, precárias.
Quando as salas de aula/tutoria estão insuficientemente
equipadas segundo a finalidade ou atendem,
insuficientemente, aos requisitos de dimensão, limpeza,
iluminação, acústica, ventilação, conservação e
comodidade necessária à atividade proposta.
Quando as salas de aula/tutoria estão equipadas
segundo a finalidade e atendem, suficientemente, aos
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, conservação e comodidade necessária à
atividade proposta.
Quando as salas de aula/tutoria estão equipadas
segundo a finalidade e atendem, adequadamente, aos
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, conservação e comodidade necessária à
atividade proposta.
Quando as salas de aula/tutoria estão equipadas
segundo a finalidade, e atendem, plenamente, aos
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, conservação e comodidade necessária à
atividade proposta.
Critérios de análise
Quando a sala da coordenação do polo é precária, em
todos os sentidos.
Quando a sala da coordenação do polo está
insuficientemente equipada, segundo a finalidade, ou
atende, insuficientemente, aos requisitos de dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e
comodidade necessária à atividade proposta.
Quando a sala da coordenação do polo está equipada,
segundo a finalidade, e atende, suficientemente, aos
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, conservação e comodidade necessária à
atividade proposta.
Quando a sala da coordenação do polo está equipada,
segundo a finalidade, e atende, adequadamente, aos
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, conservação e comodidade necessária à
atividade proposta.
Quando a sala da coordenação do polo está equipada,
segundo a finalidade, e atende, plenamente, aos
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, conservação e comodidade necessária à
atividade proposta.
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Indicadores
3.4 Sala para tutores

Conceito

1
2

3

4

5

Indicadores
3.5 Auditório/Sala de
conferência

Conceito

1
2

3

4

5

Indicadores
3.6 Instalações sanitárias

Conceito

1
2
3
4

Critérios de análise
Quando a sala para a equipe de tutores presenciais é, em
todos os sentidos, precária.
Quando a sala para a equipe de tutores presenciais está
insuficientemente equipada, segundo a finalidade, ou
atende, insuficientemente, aos requisitos de dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e
comodidade necessária à atividade proposta.
Quando a sala para a equipe de tutores presenciais está
equipada,
segundo
a
finalidade,
e
atende,
suficientemente, aos requisitos de dimensão, limpeza,
iluminação, acústica, ventilação, conservação e
comodidade necessária à atividade proposta.
Quando a sala para a equipe de tutores presenciais está
equipada,
segundo
a
finalidade,
e
atende,
adequadamente, aos requisitos de dimensão, limpeza,
iluminação, acústica, ventilação, conservação e
comodidade necessária à atividade proposta.
Quando a sala para a equipe de tutores presenciais está
equipada, segundo a finalidade, e atende, plenamente,
aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, conservação e comodidade
necessária à atividade proposta.
Critérios de análise
Quando não há auditório ou sala de conferência.
Quando o(s) auditório ou sala(s) de conferência
atende(m), insuficientemente, aos requisitos de
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
segurança conservação e comodidade necessária à
atividade proposta.
Quando o(s) auditório ou sala(s) de conferência
atende(m), suficientemente, aos requisitos de dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança,
conservação e comodidade necessária à atividade
proposta.
Quando o(s) auditório ou sala(s) de conferência
atende(m), adequadamente, aos requisitos de dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança,
conservação e comodidade necessária à atividade
proposta.
Quando o(s) auditório ou sala(s) de conferência
atende(m), plenamente, aos requisitos de dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança,
conservação e comodidade necessária à atividade
proposta.
Critérios de análise
Quando as instalações sanitárias são precárias.
Quando as instalações sanitárias atendem aos requisitos
de espaço físico, iluminação, ventilação e limpeza, porém
de maneira insuficiente.
Quando as instalações sanitárias atendem de maneira
suficiente aos requisitos de espaço físico, iluminação,
ventilação e limpeza.
Quando as instalações sanitárias atendem de maneira
adequada aos requisitos de espaço físico, iluminação,
ventilação e limpeza.
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5
Indicadores
3.7 Áreas de convivência

Conceito

1
2
3

4

5

Indicadores
3.8 Recursos de informática

Conceito

1

2

3

4

5

Indicadores
3.9 Recursos de Tecnologias
de Informação e
Comunicação (audiovisuais e
multimídia)

Conceito

1

Quando as instalações sanitárias atendem de maneira
plena aos requisitos de espaço físico, iluminação,
ventilação e limpeza.
Critérios de análise
Quando a infraestrutura de espaços previstos para
atender às necessidades de convivência, lazer e
expressão político-cultural dos alunos não estão previstos
ou são precários.
Quando a infraestrutura de espaços previstos para
atender às necessidades de convivência, lazer e
expressão político-cultural dos alunos é insuficiente.
Quando está prevista a implantação de infraestrutura com
espaços que atendam, suficientemente, às necessidades
de convivência, lazer e expressão político-cultural dos
alunos.
Quando está prevista a implantação de infraestrutura com
espaços que atendam, adequadamente, às necessidades
de convivência, lazer e expressão político-cultural dos
alunos.
Quando está prevista a implantação de infraestrutura,
com
espaços
que
atendam,
plenamente,
às
necessidades de convivência, lazer e expressão políticocultural dos alunos.
Critérios de análise
Quando o polo não disponibiliza recursos de informática
ou quando disponibiliza o faz em quantidade e qualidade
precárias e inadequadas com as necessidades das
atividades propostas e com as demandas individuais dos
alunos.
Quando o polo disponibiliza recursos de informática, com
acesso à Internet, mas em quantidade e qualidade
insuficientemente compatíveis com as necessidades das
atividades propostas ou que não atendam as demandas
individuais dos alunos.
Quando o polo disponibiliza recursos de informática, com
acesso à Internet, em quantidade e qualidade
compatíveis com as necessidades das atividades
propostas e que atendam, suficientemente, às demandas
individuais dos alunos.
Quando o polo disponibiliza recursos de informática
atualizados, com acesso à Internet, em quantidade e
qualidade compatíveis com as necessidades das
atividades propostas e que atendam, adequadamente, às
demandas individuais dos alunos.
Quando o polo disponibiliza recursos de informática
atualizados, com acesso à Internet, em quantidade e
qualidade compatíveis com as necessidades das
atividades propostas e que atendam, plenamente, às
demandas individuais dos alunos.
Critérios de análise
Quando o polo não apresenta recursos de TIC
(audiovisuais, incluindo multimídia) ou apresenta em
quantidade ou qualidade precária, para atender às
necessidades de professores, tutores, técnicos e
estudantes.
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2

3

4

5

Indicadores
3.10 Biblioteca: instalações
para o acervo e
funcionamento

Conceito

1
2

3

4

5

Indicadores
3.11 Biblioteca: instalações
para estudos individuais e em
grupo

Conceito

1
2
3
4
5

Indicadores
3.12 Livros da bibliografia
básica

Conceito

1

Quando o polo apresenta recursos de TIC (audiovisuais,
incluindo multimídia) em quantidade ou qualidade
insuficiente, para atender às necessidades de
professores, tutores, técnicos e estudantes.
Quando o polo apresenta recursos de TIC (audiovisuais,
incluindo multimídia) em quantidade e qualidade
suficientes
para
atender,
suficientemente,
às
necessidades de professores, tutores, técnicos e
estudantes.
Quando o polo apresenta recursos de TIC (audiovisuais,
incluindo multimídia) em quantidade e qualidade
suficientes,
para
atender,
adequadamente,
às
necessidades de professores, tutores, técnicos e
estudantes.
Quando o polo apresenta recursos de TIC (audiovisuais,
incluindo multimídia) em quantidade e qualidade
suficientes, para atender, plenamente, às necessidades
de professores, tutores, técnicos e estudantes.
Critérios de análise
Quando as instalações para o acervo e funcionamento da
biblioteca são precárias.
Quando as instalações para o acervo e funcionamento da
biblioteca atendem, insuficientemente, aos requisitos de
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
segurança, conservação.
Quando as instalações para o acervo e funcionamento da
biblioteca atendem, suficientemente, aos requisitos de
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
segurança, conservação e comodidade.
Quando as instalações para o acervo e funcionamento da
biblioteca atendem, adequadamente, aos requisitos de
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
segurança, conservação e comodidade.
Quando as instalações para o acervo e funcionamento da
biblioteca atendem, plenamente, aos requisitos de
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
segurança, conservação e comodidade.
Critérios de análise
Quando não existem instalações para estudos individuais
e em grupos, ou se existem, são precárias.
Quando as instalações para estudos individuais e em
grupo são insuficientes.
Quando existem instalações para estudos individuais e
em grupo e elas atendem, suficientemente, às
necessidades do(s) curso(s).
Quando existem instalações para estudos individuais e
em grupo e elas atendem, adequadamente, às
necessidades do(s) curso(s).
Quando existem instalações para estudos individuais e
em grupo e elas atendem, plenamente, às necessidades
do(s) curso(s).
Critérios de análise
Quando o acervo referente aos títulos indicados na
bibliografia básica não atende aos programas do curso ou
tem um (1) exemplar para mais de vinte (20) estudantes,
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2

3

4

5

Indicadores
3.13 Livros da bibliografia
complementar

Conceito

1
2
3
4
5

Indicadores
3.14 Periódicos
especializados

Conceito

1
2
3

4

5

Quando o acervo atende aos programas das disciplinas,
com um (1) exemplar para mais de doze (12) alunos,
referentes aos títulos indicados na bibliografia básica
(mínimo de 3 bibliografias) ou não está atualizado e
tombado junto ao patrimônio do polo.
Quando o acervo atende aos programas das disciplinas,
em quantidade suficiente, com um (1) exemplar para até
doze (12) alunos, referentes aos títulos indicados na
bibliografia básica (mínimo de 3 bibliografias), e é
atualizado e tombado junto ao patrimônio do polo.
Quando o acervo atende aos programas das disciplinas,
em quantidade suficiente, com um (1) exemplar para até
dez (10) alunos, referentes aos títulos indicados na
bibliografia básica (mínimo de 3 bibliografias), e é
atualizado e tombado junto ao patrimônio do polo.
Quando o acervo atende aos programas das disciplinas,
em quantidade suficiente, com um (1) exemplar para até
oito (8) alunos, referentes aos títulos indicados na
bibliografia básica (mínimo de 3 bibliografias), e é
atualizado e tombado junto ao patrimônio do polo.
Critérios de análise
Quando o acervo não atende as indicações bibliográficas
complementares feitas pelos programas das disciplinas
Quando o acervo atende de forma, insuficiente, as
indicações bibliográficas complementares feitas pelos
programas das disciplinas.
Quando o acervo atende, suficientemente, as indicações
bibliográficas complementares feitas pelos programas
das disciplinas.
Quando o acervo atende, adequadamente, as indicações
bibliográficas complementares feitas pelos programas
das disciplinas.
Quando o acervo atende, plenamente, as indicações
bibliográficas complementares feitas pelos programas
das disciplinas.
Critérios de análise
Quando os periódicos especializados, sob a forma
impressa ou informatizada, não existem, ou atendem
precariamente as demandas do curso.
Quando os periódicos especializados, sob a forma
impressa ou informatizada, atendem, de maneira
insatisfatória, as principais áreas do curso.
Quando existe assinatura de periódicos especializados,
indexados e correntes, sob a forma impressa ou
informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas,
distribuídos entre as principais áreas do curso.
Quando existe assinatura de periódicos especializados,
indexados e correntes, sob a forma impressa ou
informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas,
distribuídos entre as principais áreas do curso e a maioria
deles assinados nos últimos dois anos.
Quando existe assinatura de periódicos especializados,
indexados e correntes, sob a forma impressa ou
informatizada, abrangendo todas as áreas temáticas,
distribuídos entre as principais áreas do curso e a maioria
deles assinados nos últimos três anos.
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Indicadores
3.15 Laboratórios
especializados de física

Conceito

1
2
3

4

5

Indicadores
3.16 Laboratórios
especializados de biologia

Conceito

1
2
3

4

5

Indicadores
3.17 Laboratórios
especializados de química

Conceito

1
2
3

4

5

Indicadores

Conceito

Critérios de análise
Quando não estão previstos (ou estão previstos, mas de
maneira precária) laboratórios para as atividades práticas
do(s) curso(s).
Quando os laboratórios especializados previstos
atendem, insuficientemente, as demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva suficiente
de atendimento das demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva de
adequado atendimento das demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva de pleno
atendimento das demandas do(s) curso(s).
Critérios de análise
Quando não estão previstos (ou estão previstos, mas de
maneira precária) laboratórios para as atividades práticas
do(s) curso(s).
Quando os laboratórios especializados previstos
atendem, insuficientemente, as demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva suficiente
de atendimento das demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva de
adequado atendimento das demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva de pleno
atendimento das demandas do(s) curso(s).
Critérios de análise
Quando não estão previstos (ou estão previstos, mas de
maneira precária) laboratórios para as atividades práticas
do(s) curso(s).
Quando os laboratórios especializados previstos
atendem, insuficientemente, as demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva suficiente
de atendimento das demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva de
adequado atendimento das demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva de pleno
atendimento das demandas do(s) curso(s).
Critérios de análise
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3.18 Laboratórios
especializados de
matemática

1
2
3

4

5

Indicadores
3.19 Laboratórios
especializados de
ensino/Brinquedoteca

Conceito

1
2
3

4

5

Indicadores
3.20 Outros laboratórios
Especializados
(ESPECIFICAR:__________)

Conceito

1
2
3

4

5

Indicadores
3.21 Biblioteca virtual

Quando não estão previstos (ou estão previstos, mas de
maneira precária) laboratórios para as atividades práticas
do(s) curso(s).
Quando os laboratórios especializados previstos
atendem, insuficientemente, as demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva suficiente
de atendimento das demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva de
adequado atendimento das demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva de pleno
atendimento das demandas do(s) curso(s).
Critérios de análise
Quando não estão previstos (ou estão previstos, mas de
maneira precária) laboratórios para as atividades práticas
do(s) curso(s).
Quando os laboratórios especializados previstos
atendem, insuficientemente, as demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva suficiente
de atendimento das demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva de
adequado atendimento das demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva de pleno
atendimento das demandas do(s) curso(s).
Critérios de análise
Quando não estão previstos (ou estão previstos, mas de
maneira precária) laboratórios para as atividades práticas
do(s) curso(s).
Quando os laboratórios especializados previstos
atendem, insuficientemente, as demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva suficiente
de atendimento das demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva de
adequado atendimento das demandas do(s) curso(s).
Quando está prevista a implantação de laboratórios
especializados com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva de pleno
atendimento das demandas do(s) curso(s).

Descrever se há e modo de operação
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REQUISITOS LEGAIS
Estes itens não fazem parte do cálculo do conceito da avaliação. Os avaliadores apenas farão o
registro do cumprimento ou não do dispositivo legal por parte da Instituição para que o Ministério da
Educação, de posse dessa informação, possa tomar as decisões regulatórias cabíveis. Tratando-se
de disposições legais, esses itens são de atendimento obrigatório.

Dispositivo legal

1 - Condições de acesso
para
portadores de
necessidades especiais
(Dec. N. 5.296/2004, a
vigorar a partir de 2009)
2 - Responsabilidade pelo
polo (Decretos n°
5.622/2005, n°
5.773/2006)
3 - Responsabilidade pelo
polo (Decretos n°
5.622/2005, n°
5.773/2006)

4 - Previsão de realização
de atividades presenciais
obrigatórias (Decretos n°
5.622/2005)
5 - Previsão de realização
de atividades presenciais
obrigatórias (Decretos n°
5.622/2005)
6 - Previsão de realização
de atividades presenciais
obrigatórias (Decretos n°
5.622/2005)
7 - Previsão de realização
de atividades presenciais
obrigatórias (Decretos n°
5.622/2005)

Explicitação do dispositivo

Sim

Não

Não
se
aplica

A IES apresenta condições de acesso para
portadores de necessidades especiais?

O polo em credenciamento é mantido pela
IES em imóvel próprio ou alugado, com
garantia das condições de funcionamento
durante o período do(s) curso(s) previstos?
O polo em credenciamento é mantido pela
Instituição conveniada em imóvel próprio ou
alugado, com garantia das condições de
funcionamento durante o período do(s)
curso(s) previstos?
Há previsão de realização da atividade
presencial obrigatória avaliação de
estudantes.
Há previsão de realização de estágios
obrigatórios quando previstos na legislação
pertinente.
Há previsão de realização da defesa de
trabalhos de conclusão de cursos, quando
previstos na legislação pertinente
Há previsão de realização de atividades
relacionadas a laboratório de ensino,
quando for o caso?

Para subsidiar os relatos nos campos abaixo, o avaliador deverá utilizar os dados coletados, confirmados e
avaliados neste instrumento, bem como levar em conta as entrevistas realizadas para posteriormente atribuir
uma nota final na escala de 1 a 5.
O formato do relatório final deverá seguir os modelos disponibilizados pela Secretaria de Educação a Distância
e, na eventualidade de nota final 3 (ou inferior) o avaliador deverá citar o(s) responsável(eis) pelos
insucessos/fragilidades/deficiências,outros, de modo explícito.
A estrutura abaixo serve como referência para a elaboração do Parecer Final do avaliador, que deve conter,
entre outros pontos julgados pertinentes, os seguintes tópicos:
1 – Introdução (relato no primeiro quadro)
2 – Infraestrutura do polo (relato no primeiro quadro)
2.1 Biblioteca
2.2 Laboratório de informática
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2.3 Laboratórios técnicos (específicos)
2.4 Salas de aula (descrição geral considerando número de alunos e de cursos):
3 – Dinâmica dos cursos (modelo da oferta) (relato no segundo quadro)
3.1 Modelo de oferta de EaD
3.2 Interação docentes, tutores e alunos
3.3 Sistema de tutoria (plantão do tutor presencial, tutoria eletrônica, horário e formas de atendimento, AVA,
etc):
3.4 Sistema de Avaliação (avaliações presenciais, outros modelos de avaliação)
3.5 Material didático (Condições de acesso ao material impresso e virtual)
4 – Conclusão: (relato no segundo quadro)
4.1 Considerações e recomendações
Campo de Relato global da infraestrutura do polo

○ 5 Excelente

○ 4 Bom

○ 3 Regular

○ 2 Insuficiente

NOTA –
○ 1 Precário

Campo de Relato global sobre as condições acadêmicas de funcionamento do polo

○ 5 Excelente

○ 4 Bom

○ 3 Regular

○ 2 insuficiente

NOTA –
○ 1 Precário

NOTA FINAL DO POLO
(Pode ser considerada a média das notas acima)

○ 5 Excelente

○ 4 Bom

○ 3 Regular

○ 2 insuficiente

○ 1 Precário

A seguir, o avaliador deverá indicar objetivamente as sugestões de encaminhamento de melhorias/correção de
deficiências/irregularidades, entre outros, aos partícipes responsáveis pela estruturação do Sistema UAB:
AÇÕES QUE DEVERÃO SER TOMADAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS POR
PARTE DOS RESPONSÁVEIS PELO SISTEMA UAB
Responsabilidade da
Responsabilidade da
Responsabilidade da(s) IES
CAPES
Prefeitura/Estado
vinculadas

Fonte: https://sisuab2.capes.gov.br/sisuab2/login.xhtml
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Apêndice B – Relação de polos ofertantes e respectivas IES dos cursos
(continua)
POLOS UAB
AFONSO CLÁUDIO-ES CUSTODIO LEITE
RIBEIRO
ÁGUA BOA-MT JARDIM TROPICAL
ÁGUA BRANCA-PI CENTRO
ÁGUA CLARA-MS JARDIM DAS
PALMEIRAS
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO MANSÕES
OLINDA
ALAGOA GRANDE-PB CONJUNTO
CEHAP I
ALTEROSA-MG CRUZEIRO

GESTÃO
PÚBLICA

GESTÃO EM
SAÚDE
UFES

UFMT

UFMT

UFMT

UFPI

UFPI

UFPI

UEMS
UEG

UEMS
UEG

UEG

UFPB
UEMG

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO CENTRO

UFG

ALVORADA-TO CENTRO

UFT

ANANÁS-TO CENTRO
ANÁPOLIS-GO JUNDIAÍ
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO VILA
BRASILIA

GESTÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL

UNIFAL
UFT
UFT
FIOCRUZ

UFG

UNICENTRO

UNESPREITORIA
UNICENTRO

ARACRUZ-ES CENTRO

IFES

UFES

ARAGUATINS-TO NOVA ARAGUATINS
ARAPIRACA-AL BOM SUCESSO/UAB
ASSOCIADO

UFT

UFT

UFAL

UFAL

UFAL

UFSCAR

UNIRIO

FIOCRUZ

APIAÍ-SP CENTRO
APUCARANA-PR CENTRO

ARARAS-SP CENTRO
ARARUNA-PB CENTRO
ARAUÁ-SE CENTRO

UNICENTRO

UNIRIO
IFPB
FUFSE

FUFSE

FUFSE

UNEMAT

UNEMAT

UNEMAT

ARRAIAS-TO CENTRO

UFT

UFT

ASSAÍ-PR CENTRO

UEM

UEM

UEM

ASTORGA-PR VILA SAMUEL

UEM

UEM

UEM

UFMT

UFMT

ARENÁPOLIS-MT VILA NOVA

BÁLSAMO-SP CENTRO
BARRA DO BUGRES-MT CENTRO

UFSCAR
UFMT

BARRETOS-SP DERBY CLUBE

UFSJ

BARROSO-MG SANTA MARIA
BATAGUASSU-MS JARDIM SANTA
MARIA
BEBERIBE-CE CENTRO

UFSJ
UFMS

BELA VISTA DO PARAÍSO-PR CENTRO

UFSJ
UFMS

UFMS

UECE

UECE

UEM

UEM

UEM

BELA VISTA-MS COSTA E SILVA

UFGD

UFGD

UFGD

BOA ESPERANÇA-MG OZANAN

UEMG

UNIFAL

UFSJ
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(continuação)
POLOS UAB

GESTÃO
PÚBLICA

GESTÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL

BOM JESUS DO ITABAPOANA-RJ
CENTRO

UFF
UNESPREITORIA
UFPA

BOTUCATU-SP CENTRO
BREVES-PA AEROPORTO
BRUMADO-BA DO TANQUE

UNEB

UNEB

BURITI DOS LOPES-PI COHAB
UFPB

CAÇADOR-SC CENTRO

IFSC

IFES

UFSM

UFSM

IFES

UFES
UFRN

CAMAÇARI-BA DO NATAL

UNEB

CAMAPUÃ-MS VILA DIAMANTINA

UEMS

CAMARGO-RS CENTRO

UFSM

CAMBUÍ-MG CENTRO

UNEB

UNEB
UEMS

UEMG

CAMETÁ-PA CENTRO

UFPA

CAMOCIM-CE SÃO FRANCISCO

FIOCRUZ

CAMPINA GRANDE-PB CENTRO

UFPB

UFPB

CAMPO BELO-MG CIDADE MONTESA

UFSJ

UFSJ

CAMPO MAIOR-PI SÃO LUIS
CAMPO VERDE-MT JARDIM CAMPO
VERDE I
CAMPOS GERAIS-MG CENTRO

UNEB
UESPI

CABACEIRAS-PB CENTRO
CACHOEIRA DO SUL-RS CENTRO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES DR.
LUIZ TINOCO DA FONSECA - MORRO
GRANDE
CAICÓ-RN PENEDO/UAB ASSOCIADO

GESTÃO EM
SAÚDE

UESPI
UNEMAT

UNEMAT

UNEMAT

UEMG

CANOINHAS-SC CENTRO

UFSC

CARAÚBAS-RN SEBASTIÃO MALTÉS

IFRN

CARINHANHA-BA CENTRO

UNEB

CAROLINA-MA SETOR UNIVERSITARIO

UEMA

CATALÃO-GO JARDIM PRIMAVERA

UFG

UEG

CAUCAIA-CE NOVO PABUSSÚ
CERRO AZUL-PR CENTRO

FIOCRUZ
UEPG

CÉU AZUL-PR CENTRO

UEL

CIDADE GAÚCHA-PR ÁREA RURAL

UEM

COELHO NETO-MA CENTRO
COLATINA-ES SANTA TEREZINHA
COLÍDER-MT SANTA CLARA
COLOMBO-PR JD NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA
COMODORO-MT NOVA VACARIA
CONCÓRDIA-SC CENTRO

UEM

UEMA
IFES

UFES

UNEMAT

UNEMAT

UNEMAT

UFPR

UFPR

UFPR

UNEMAT

UNEMAT

UNEMAT

UFSC
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(continuação)
POLOS UAB

GESTÃO
PÚBLICA

CONDE-PB CENTRO

UFPB

CONGONHINHAS-PR CENTRO

UEPG

COREMAS-PB MECÂNICA DNOCS

GESTÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL

GESTÃO EM
SAÚDE

UEPG

UEPG

UFPB

CORRENTE-PI CENTRO
COSTA RICA-MS AREA RURAL
CRUZEIRO DO OESTE-PR CENTRO

UESPI
UFGD
UEM

UEM
UFSC

CUITÉ DE MAMANGUAPE-PB CENTRO
CURRAIS NOVOS-RN VALFREDO
GALVÃO/UAB ASSOCIADO
DIADEMA-SP CENTRO

UFPB

DIAMANTE DO NORTE-PR RODOVIA

UEL

UFRN
UNIFESP

DIAMANTINA-MG CENTRO

UEM
UFVJM

DIAS D´ÁVILA-BA NOVA DIAS D'ÁVILA

UFBA

DIVINOLÂNDIA DE MINAS-MG CENTRO

UEMG

DOMINGOS MARTINS-ES CENTRO

IFES

DUAS ESTRADAS-PB CENTRO

UFPB

ENGENHEIRO BELTRÃO-PR CENTRO

UEM

ESPLANADA-BA CENTRO
FAXINAL DO SOTURNO-RS CENTRO
FLORIANO-PI MELADÃO/UAB
ASSOCIADO
FLORIANÓPOLIS-SC CENTRO
FORMIGA-MG SAGRADO CORAÇÃO DE
JESUS
FOZ DO IGUAÇU-PR ITAIPU
BINACIONAL
FRANCA-SP CENTRO

UFSJ
UFES

UEM

UEM

UNEB

UNEB

UFSM
UESPI
UFSC

UFSC
UFSJ

UFPR

UFSC

UFSCAR

UNIRIO

FRANCISCO SÁ-MG CENTRO

UNIRIO

UFSJ

FRUTAL-MG UNIVERSITÁRIO

UEMG

GOIANÉSIA-GO SANTA LUZIA

UFG

GOIÁS-GO ALTO SANTANA

FIOCRUZ

GOIOERÊ-PR JARDIM LINDOIA

UEM

GUAMARÉ-RN CENTRO

IFRN

GUARAÍ-TO SETOR VANDERLITO

UFT

GUARULHOS-SP MACEDO

UNIFESP

GURUPI-TO ZONA RURAL

UFT

UEM

UNIFESP

UNIFESP
UFT

HULHA NEGRA-RS CENTRO

FURG

IBICUÍ-BA CENTRO

UFBA

IGARAPÉ-MIRI-PA CIDADE NOVA
ILHÉUS-BA CENTRO

UEM

UFPA
UESC

UESC

UESC
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POLOS UAB

GESTÃO
PÚBLICA

ILICÍNEA-MG CENTRO

UFJF

IPANEMA-MG CENTRO

UFV

IPIRANGA-PR CENTRO

GESTÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL
UFJF

GESTÃO EM
SAÚDE
UFJF
UFSJ

UEPG

UEPG

ITABUNA-BA LOMANTO JÚNIOR

UESC

UESC

UESC

ITAMARAJU-BA JAQUEIRA

UNEB

UNEB

UESC

ITAMARANDIBA-MG FLORESTAL

UFSJ

ITAMBÉ-PR PARQUE INDUSTRIAL

UEM

UEM

UEM

ITAPEMA-SC TABOLEIRO
ITAPERUNA-RJ PRESIDENTE COSTA E
SILVA
ITAPETININGA-SP TABOAOZINHO
ITAPEVI-SP JARDIM ITAPEVI
ITAPORANGA-PB CENTRO

UFSC
UNIRIO

UNIRIO

UTFPR

UNIFESP

IFES

UFES

UNICENTRO

UNICENTRO

UNICENTRO

UEMG

UEMG

UFSJ

UTFPR
IFPB

IÚNA-ES CENTRO
IVAIPORÃ-PR CENTRO
JABOTICATUBAS-MG SÃO VICENTE
JACAREZINHO-PR CENTRO

UEPG

JACUIZINHO-RS CENTRO
JAGUARÃO-RS CENTRO

UFSM
UFRGS

JAGUARIAÍVA-PR CIANÊ

UEPG

JAGUARIBE-CE NOVA BRASÍLIA

UECE

JALES-SP BAIRRO COHAB JACB2

IFSC

UNIFESP

JANDIRA-SP JARDIM EUROPA

UTFPR

UNIFESP

JAPARATUBA-SE CENTRO

FUFSE

FUFSE

JOÃO PESSOA-PB TORRE

UFPB

UFPB

FUFSE
UNESPREITORIA
FIOCRUZ

JOINVILLE-SC CENTRO

IFSC

JAÚ-SP CENTRO

JUAZEIRO-BA SÃO GERALDO

UNIVASF

UNIVASF

UNIVASF

JUÍNA-MT CENTRO

UNEMAT

UNEMAT

UNEMAT

JURUTI-PA MARACANÃ
LAGOA SANTA-MG CENTRO

UFPA
UFV

UFV

LAGUNA-SC PORTINHO

FIOCRUZ

LAJES-RN CENTRO
LAPA-PR CENTRO

UFRN
UFPR

UFPR

UFPR

LIMOEIRO DO NORTE-CE CENTRO

UNILAB

UNILAB

LINHARES-ES NOVO HORIZONTE
LUCAS DO RIO VERDE-MT JARDIM
PRIMAVERA
LUCENA-PB FAGUNDES

IFES

UFES

MACAPÁ-AP CENTRO

UFMT

UFMT

UFMT

IFPB
FIOCRUZ
UNIFAP
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(continuação)
POLOS UAB

GESTÃO
PÚBLICA

GESTÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL

MACAU-RN PORTO SAO PEDRO/UAB
ASSOCIADO
MANTENÓPOLIS-ES CENTRO

UFRN
UFES

MARABÁ-PA AMAPÁ
MARAGOGI-AL CENTRO

FIOCRUZ
UFAL

IFAL

MARCELINO VIEIRA-RN CENTRO
MARI-PB JOSE AMERICO

IFPB
UFRN

MATA DE SÃO JOÃO-BA CENTRO

UFBA

MATEIROS-TO CENTRO

UFT

MIGUEL PEREIRA-RJ RECREIO
MIRANDA-MS COAHB

UFAL
UFRN

MARTINS-RN CENTRO

MINEIROS-GO IÔRIS

GESTÃO EM
SAÚDE

UNIRIO

UNIRIO

UFG
UEMS

UEMS

MOJU-PA LIDERANÇA

UFPA

MUNDO NOVO-BA CENTRO

UNEB

NANUQUE-MG ROMILDA RUAS
NATAL-RN NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ
NITERÓI-RJ FONSECA
NOVA CRUZ-RN ALTO DE SANTA
LUZIA/UAB ASSOCIADO
NOVA LONDRINA-PR CENTRO

UEMG

NOVA SANTA ROSA-PR CENTRO
NOVA XAVANTINA-MT JARDIM
ALVORADA
NOVO HAMBURGO-RS CENTRO

UEM

UEM

UFMT

UFMT

UFMT

UFRGS

UFRGS

UFRGS

OEIRAS-PI CENTRO

UESPI

OSASCO-SP CENTRO

UTFPR

UNIFESP

UNIVASF

UNIVASF

OURICURI-PE ESTRADA VICINAL
PACAJÁ-PA CENTRO

UEMG
UFRN
UFF
UFRN

UEM

UEM

UNESPREITORIA
UNIVASF

UFPA

PALHOÇA-SC BELA VISTA

IFSC

PALMAS-TO PLANO DIRETOR NORTE
PALMEIRA DAS MISSÕES-RS VISTA
ALEGRE/UAB ASSOCIADO
PALMEIRA DOS ÍNDIOS-AL PALMEIRA
DE FORA/UAB ASSOCIADO
PALMEIRA-PR CENTRO

UFT

PALMITAL-PR VILA PARQUE JUNIOR
PANAMBI-RS CENTRO
PARACAMBI-RJ FÁBRICA - PARACAMBI
- RJ
PARAGOMINAS-PA JUCELINO
KUBICHECK
PARANAGUÁ-PR JARDIM GUARAITUBA

UFSM

UFSM

IFAL
UEPG
UNICENTRO

UNICENTRO

UFRGS

UFRGS

UEPG
UFRGS

UFF
UFPA
UFPR

UFPR

UFPR
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(continuação)
GESTÃO
PÚBLICA

GESTÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL

GESTÃO EM
SAÚDE

UTFPR

UEM

UEM

UNIVASF

UNIVASF

UNIVASF

UFMT

UFMT

UFMT

UNIVASF

UNIVASF

UNIVASF

PICADA CAFÉ-RS CENTRO

UFSM

UFRGS

UFSM

PICOS-PI JUNCO

UESPI

UFPI

UFPI

POLOS UAB
PARANAVAÍ-PR JARDIM SANTOS
DUMOND
PARAUAPEBAS-PA CIDADE NOVA
PAULO AFONSO-BA PANORAMA
PEDRA PRETA-MT CENTRO
PESQUEIRA-PE CENTRO
PETROLINA-PE VILA EDUARDA

UFPA

IFPE

PINHEIROS-ES CENTRO

IFES

UFES

PINTADAS-BA CENTRO

UNIVASF

UNIVASF

PIRAÍ-RJ CENTRO

UFF

PIRIPIRI-PI PETECAS

UESPI

PIRITIBA-BA CENTRO

UNIVASF

PIÚMA-ES CENTRO

UFES

POMPÉU-MG MORADA DO SOL

UFSJ

PORTO MURTINHO-MS CENTRO

UFGD

UFGD

UFGD

PRIMAVERA DO LESTE-MT CENTRO

UFMT

UFMT

UFMT

QUARAÍ-RS CENTRO

UFRGS

QUIXERAMOBIM-CE CENTRO
REDENÇÃO-CE CENTRO/UAB
ASSOCIADO
RESENDE-RJ CENTRO
RESTINGA SECA-RS CENTRO
RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT SETOR
INDUSTRIAL
RIO BRILHANTE-MS ZONA RURAL
RIO DAS OSTRAS-RJ ZONA ESPECIAL DE
NEGOCIOS - ZEN
RIO NEGRO-PR SEMINÁRIO
SALGUEIRO-PE NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS
SANT´ANA DO LIVRAMENTO-RS
CENTRO
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE
CENTRO
SANTA INÊS-MA SABAK

UECE

UECE

UECE

UNILAB

UNILAB

UNILAB

UNIRIO

UFMT

UFF

UFSM

UFSM

UFMT

UFMT

UFMS

UFMS

UFF

UFPR
UNIVASF

UNIVASF

UNIVASF

FURG
IFPE
UEMA

SANTA ISABEL-SP JARDIM NOVO ÉDEN
SANTA LEOPOLDINA-ES CENTRO
SANTA MARIA-RS CAMOBI/UAB
ASSOCIADO
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA
CENTRO
SANTA TERESA-ES CENTRO

UFRGS

UEMA

UEMA

UFSJ

UFSJ
UFES

UFSM

UFSM

UEMA
IFES
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(continuação)
POLOS UAB
SANTA VITÓRIA DO PALMAR-RS
DONATOS
SANTANA DO IPANEMA-AL MANIÇOBA
SANTANA-AP NOVA BRASILIA
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA-RS
CIDADE ALTA
SANTOS-SP VILA NOVA

GESTÃO
PÚBLICA

GESTÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL

UFSM

FURG
UFAL
UNIFAP
UFRGS

UNIFESP

SÃO BENTO-PB CENTRO
SÃO CARLOS-SP VILA NERY
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT CENTRO
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ
CENTRO
SÃO FRANCISCO DE PAULA-RS CENTRO
SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA
CENTRO
SÃO GABRIEL DO OESTE-MS AREA
RURAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP CENTRO
SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI CENTRO
SÃO JOÃO DOS PATOS-MA SÃO
RAIMUNDO
SÃO JOSÉ DO NORTE-RS GUARIDA

UFRGS

UNIFESP
UFPB

UFSCAR
UFMT

UNIFESP
UFMT

UFMT

UNIRIO
UFSC

UFRGS

UFSM

UNILAB

UNILAB

UNILAB

UFMS

UFMS

UNIFAL
UESPI
UEMA

UEMA
FURG

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP SANTANA
SÃO JOSÉ-SC FORQUILHINHAS

GESTÃO EM
SAÚDE

UTFPR

UNIFESP

IFSC

SÃO LOURENÇO DO SUL-RS AVENIDA

UFRGS

UFRGS

UFRGS

SÃO LUÍS-MA RENASCENÇA I

UEMA

UEMA

UEMA

UNICENTRO

UNICENTRO

UNICENTRO

SÃO MATEUS DO SUL-PR CENTRO
SÃO MIGUEL DO OESTE-SC SÃO
GOTARDO
SÃO PAULO-SP BALNEÁRIO SÃO
FRANCISCO- PEDREIRA
SÃO PAULO-SP CIDADE TIRADENTES

IFSC
FIOCRUZ
FIOCRUZ

SÃO PAULO-SP INTERLAGOS

FIOCRUZ

SÃO PAULO-SP JARDIM ESMERALDA
SÃO PAULO-SP JARDIM GUAPIRAJAÇANA
SÃO PAULO-SP JARDIM MIRANGAIA
SÃO PAULO-SP JARDIM NARDINIJARAGUA
SÃO PAULO-SP JARDIM NOVO
PARELHEIROS
SÃO PAULO-SP JARDIM PAULISTANO
SÃO PAULO-SP JARDIM SANTA
TEREZINHA
SÃO PAULO-SP PIRAJUSSARA

FIOCRUZ

SÃO PAULO-SP VILA DAS BELEZAS

FIOCRUZ

FIOCRUZ
FIOCRUZ
FIOCRUZ
FIOCRUZ
FIOCRUZ
FIOCRUZ
FIOCRUZ
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POLOS UAB
SÃO PAULO-SP VILA FORMOSA
SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ NOVA SÃO
PEDRO
SÃO SEPÉ-RS CENTRO
SÃO SIMÃO-GO POPULAR
SAPEZAL-MT CENTRO
SAPIRANGA-RS CENTRO
SAPUCAIA DO SUL-RS PARAÍSO
SARANDI-PR JARDIM INDEPENDENCIA PARTE III
SERAFINA CORRÊA-RS
GRAMADINHO/SANTA LÚCIA
SERRANA-SP JARDIM CRISTINA
SIMPLÍCIO MENDES-PI CENTRO

GESTÃO
PÚBLICA

GESTÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL

FIOCRUZ
UFF
UFRGS

UFRGS

UFRGS

UNEMAT

UNEMAT

UFG
UNEMAT
UFRGS

UFRGS
UFSM

UEM

UEM

UFRGS

UFSJ
UFPI

UFPI
UFBA

SOBRADINHO-RS VERA CRUZ

UFSM

SORRISO-MT CENTRO

UFMT

SURUBIM-PE SÃO JOSÉ

IFPE

TAGUATINGA-TO SETOR NORTE

UFT

TEFÉ-AM JURUÁ
TELÊMACO BORBA-PR NOSSA
SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO BNH
TEÓFILO OTONI-MG VILA SANTA
CLARA
TIMBIRAS-MA CENTRO
TIMÓTEO-MG CENTRO NORTE
TIO HUGO-RS DO LORO

UFMT

TRÊS RIOS-RJ CENTRO

UEMG
IFPB
IFAM

UTFPR
UFVJM
UEMA
UFV

UFV

UFSJ

UFSM
UFSM
UFRGS

UFRGS

UFRGS

UFF

UFF

UFF
UNIVASF

TUBARÃO-SC HUMAITA DE CIMA

IFSC

TUCUMÃ-PA BAIRRO DAS FLORES

UFPA

TURMALINA-MG VILA NOVA

IFSC
UFVJM

UFJF

UFJF

UBERLÂNDIA-MG BRASIL
UBIRATÃ-PR JARDIM SÃO PAULO
UMUARAMA-PR JARDIM SÃO
FERNANDES

UFMT

UFVJM

TRINDADE-PE CENTRO

UBÁ-MG INDUSTRIAL

UFPI

UFPA

TRÊS DE MAIO-RS GLÓRIA
TRÊS PASSOS-RS ÉRICO VERÍSSIMO

UEM
UFRGS

SÍTIO DO QUINTO-BA CENTRO

TAILÂNDIA-PA NOVO
TAIOBEIRAS-MG NOSSA SENHORA DE
FATIMA
TAPEROÁ-PB ALTO DA CONCEIÇÃO

GESTÃO EM
SAÚDE

UFJF
FIOCRUZ

UEL

UEM

UEM

UEM

UEM

UEM
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POLOS UAB

GESTÃO
PÚBLICA

UNEB - ITAMARAJU-BA JAQUEIRA
URUAÇU-GO CENTRO
VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES
CENTRO
VITÓRIA-ES TABUAZEIRO

UEG

VOLTA REDONDA-RJ JARDIM PARAIBA
VOTORANTIM-SP CENTRO

UFSJ

GESTÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL
UNEB

GESTÃO EM
SAÚDE

UEG

UEG

IFES

UFES

IFES

FIOCRUZ

UFF

UFF

UNIRIO

UNIRIO
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