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EAD NO ENSINO PRESENCIAL
PORTARIA MINISTERIAL Nº 4.059, de 10 DEZ 04

Art. 1º As instituições de ensino superior
poderão introduzir, na organização pedagógica
e curricular de seus cursos superiores
reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes
do currículo que utilizem modalidade semipresencial, com base no art. 81 da Lei n. 9.394,
de 1.996, e no disposto nesta Portaria.
§ 2º Poderão ser ofertadas as disciplinas
referidas no caput, integral ou parcialmente,
desde que esta oferta não ultrapasse 20 %
(vinte por cento) da carga horária total do
curso.

EAD segundo o Decreto 5.622
É a modalidade educacional na qual a
mediação
didático–pedagógica
nos
processos de ensino e aprendizagem
ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação,
com estudantes, professores e demais
profissionais participantes desenvolvendo
atividades educativas regulares, em
lugares e tempos diversos.

Programas de Fomento
Pro Licenciatura Fase 1
Pro Licenciatura Fase 2
Universidade Aberta do Brasil
Formação pela Escola
PAPED
TV Escola
e-Proinfo
Rádio Escola

Pro Licenciatura Fase 1
Pro Licenciatura Fase 2
DESCRIÇÃO: programa de formação
inicial

voltado

para

candidatos

a

professor ou professores em exercício
dos sistemas públicos de ensino. Os
professores em exercício são aqueles
que atuam nos anos/séries finais do
Ensino Fundamental e/ou no Ensino
Médio e não têm habilitação legal para o
exercício da função (licenciatura).
METAS DE ATENDIMENTO: 18.000 vagas
na 1ª Fase; 140.000 vagas até 2009 (2ª
Fase).

Pro Licenciatura Fase 1
Pro Licenciatura Fase 2
OBJETIVOS: democratizar, expandir e
interiorizar a oferta de ensino superior
público e gratuito no País, bem como
desenvolver projetos de pesquisa em
metodologias

inovadoras

preferencialmente

para

formação

e

inicial

professores
visando

da
ao

de
a

ensino,
área

de

continuada

de

educação

básica,

desenvolvimento

e

superação dos desequilíbrios regionais
no Brasil.

Universidade Aberta do Brasil

DESCRIÇÃO: projeto criado pelo
Ministério da Educação, em 2005, no
âmbito do Fórum das Estatais pela
Educação, para a articulação e
integração experimental de um
sistema
nacional
de
educação
superior. Esse sistema será formado
por instituições federais de ensino
superior, as quais levarão ensino
superior público de qualidade aos
Municípios
brasileiros que não têm
oferta ou cujos cursos ofertados não
são suficientes para atender a todos
os cidadãos.

Universidade Aberta do Brasil
OBJETIVOS: democratizar, expandir e
interiorizar a oferta de ensino superior
público e gratuito no País, bem como
desenvolver projetos de pesquisa em
metodologias inovadoras de ensino,
preferencialmente para a área de
formação inicial e continuada de
professores da educação básica,
visando
ao
desenvolvimento
e
superação dos desequilíbrios regionais
no Brasil.
www.uab.mec.gov.br

Formação pela Escola
DEFINIÇÃO: programa de formação
continuada a distância criado para
contribuir para o fortalecimento da
atuação dos agentes e parceiros,
estaduais/ municipais, envolvidos
com execução, acompanhamento,
avaliação e prestação de contas dos
programas voltados para educação,
financiados pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento
da
Educação
(FNDE). São eles:
PDDE - Programa Dinheiro Direto na
Escola;
PNAE - Programa Nacional de
Alimentação Escolar;
PNATE - Programa Nacional de
Transporte Escolar;
PLI - Programa do Livro;
PBA - Programa Brasil Alfabetizado.

Formação pela Escola

OBJETIVOS:
- possibilitar, aos gestores públicos e
comunidade
escolar,
formação
especial para o desempenho da
correta e adequada aplicação dos
recursos financeiros provenientes
dos programas do FNDE;
- estimular o exercício do controle
social nos programas escolares; e
- aumentar a participação dos
gestores estaduais e municipais nas
instâncias decisórias, de modo a
elevar a qualidade da gestão
democrática.

PAPED

DEFINIÇÃO: Programa de Apoio à
Pesquisa em Educação a Distância - EaD,
desenvolvido
pela
Secretaria
de
Educação a Distância - SEED, em parceria
com a Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES. O PAPED apoia
financeiramente a produção de trabalhos
acadêmicos em nível de pós-graduação
na área de EaD e a aplicação das
Tecnologias
de
Informação
e
Comunicação – TIC; outorga prêmios a
conteúdos digitais inovadores para
aplicação na Educação Básica ou
Superior.

PAPED

OBJETIVOS: apoiar o desenvolvimento
da educação presencial e/ou a distância
por meio de incentivos à pesquisa e à
construção de novos conhecimentos que
proporcionem a melhoria da qualidade,
eqüidade e eficiência do sistema nacional
de ensino, pela incorporação didáticopedagógica das novas tecnologias de
informação e comunicação.

TV Escola

DEFINIÇÃO: TV Escola é um canal de
televisão,
via
satélite,
destinado
exclusivamente à educação. A TV Escola
diferencia-se de outros canais educativos
por ter um foco específico na escola e
seus atores, ou seja, alunos, professores
e gestores.
OBJETIVOS: seus principais objetivos

são a capacitação, atualização,
aperfeiçoamento e valorização dos
professores da rede pública de
Ensino Fundamental e Médio, e o
enriquecimento do processo de
ensino-aprendizagem.

e-Proinfo
DESCRIÇÃO: o e-ProInfo é um
Ambiente
Colaborativo
de
Aprendizagem que utiliza a Tecnologia
Internet e permite a concepção,
administração e desenvolvimento de
diversos tipos de ações, como cursos
a distância, complemento a cursos
presenciais, projetos de pesquisa,
projetos colaborativos e diversas
outras formas de apoio a distância e
ao processo ensino-aprendizagem. O
e-ProInfo é composto por dois Web
Sites: o site do Participante e o site do
Administrador.
OBJETIVOS:
fomentar
o
desenvolvimento e aperfeiçoamento
de soluções técnico-pedagógicas em
educação a distância, constituir-se
como opção acessível e efetiva para a
criação e oferta de cursos.

E-Proinfo\e-Proinfo.htm

Rádio Escola
DESCRIÇÃO: o Programa Rádio Escola
desenvolve ações que utilizam a
linguagem
radiofônica
para
o
aprimoramento
pedagógico
de
comunidades
escolares,
o
desenvolvimento
de
protagonismos
cidadãos e o treinamento de grupos
profissionais. Entendemos que o salto
tecnológico que tem causado profundas
modificações culturais pode efetivamente
trazer melhorias sociais, sobretudo
quando se ampliarem as oportunidades
de apreensão do saber através das
variadas mídias existentes.
OBJETIVOS:
proporcionar
uma
democratização da produção e recepção
do conhecimento e das informações
(informações aqui entendidas como
patrimônio público, de acesso aberto a
todo o povo brasileiro).
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Outras informações
http://portal.mec.gov.br/

