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da ABRUEM na pandemia



























      PRÓXIMA ETAPA DA 
PESQUISA

AVALIAR OS IMPACTOS E APRENDIZADOS 
DAS AÇÕES DAS IES NA PANDEMIA

Elaborar e-book com a compilação das 
experiências exitosas na e após à 
pandemia nas IES da ABRUEM 



Mobilidade Acadêmica Virtual 



MOBILIDADE 
ACÊMICA VIRTUAL

OBJETIVO

• Ofertar disciplinas na modalidade de 
educação a distância das matrizes dos 
cursos em nível superior para ampliação 
de oportunidades de integralização e 
auxiliar na retenção de estudantes nos 
cursos.  



Projeto Piloto: 2020.1
• Participantes
• Ofertas
• Inscrições 

  Adesão ao Projeto: 4 IES  

(UEG, UEMA,UNIOESTE UNEB) 

 Disciplinas oferecidas: 70 

 Matrículas efetivadas: 40



   Projeto (2) 
2021.1
• Participantes
• Ofertas
• Matrículas

  Adesão ao Projeto
     14 IES  
FAE, UEG, UEM, UEMA, UEMG, UEPB, UERGS, 
UECE
UERN, UNEB, UNEMAT, UNESP, UNITAU, 
UNIOSTE. 

 Disciplinas oferecidas 
     207 em 67 cursos

 Vagas oferecidas
      1520

• Matrículas efetuadas 
     320



Impactos do Projeto

 Possibilitou aos estudantes cursarem 

disciplinas em atraso.

 Antecipar disciplinas de um dado  Curso.

 Aproveitamento de disciplinas como 

“Atividades Complementares”

 Disciplinas cursadas para enriquecimento 

curricular.

 Oportunizou à IES a retenção de estudantes 

em finalização de curso.

 Auxiliou no combate à evasão oferecendo 

oportunidade da continuidade de estudos.



Atividades Realizadas
 Câmara de EaD

 Edital de Mobilidade 

 III SIIES  (Paraná)

 Relatório Técnico: “Atuação das Universidades 

filiadas à ABRUEM na oferta de cursos na  

modalidade a distância  e a parceria com a UAB”.

 I Encontro de Gestores de EaD das IES filiadas à 

Abruem

 Pesquisa na pandemia para auxilio das IES 

Associadas à ABRUEM

  Consultoria a IES filiadas à ABRUEM

 Construção e disponibilização de  cursos e 

produção de material 

 Elaboração de dossiê sobre metodologias ativas e 

Educação Híbrida.

 Ofertas de Cursos MOOC



Atividades Futuras
 Câmara de EaD

 Lançamento de  Edital de Mobilidade (junho)

 Elaboração de pesquisa qualitativa (pós-

pandemia)

 Elaboração de e-book sobre experiências 

exitosas na e após à pandemia nas IES da 

ABRUEM 

 Planejamento e realização do IV SIIES 

 Realização do II Encontro de Gestores da EaD 

das IES da Abruem

 Elaboração projetos de formação continuada 

em rede

 Consultoria às IES Associadas à ABRUEM

 Ampliação da mobilidade virtual no âmbito 

internacional.



Rumos da EaD nas universidades 
públicas: a institucionalização como 
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O que é institucionalização da 
EaD?

Quando a aprendizagem e a execução das ideias são transformadas em regras e 
normas disponíveis e implementadas por todos os envolvidos, sejam eles 
gestores, implementadores ou executores de políticas públicas, ocorre a 
institucionalização. (ALMEIDA SANTOS et.al. 2021)

Quando ocorre a 
institucionalização?

Trata-se de um movimento integrado na IES que se constitui por normas, 
procedimentos e atitudes para a implementação de políticas e ações permanentes 
para a EaD  com a padronização de fluxos,  processos que garantam uma 
organização ajustada aos documentos e rotinas institucionais, consideradas às 
especificidades da EaD ou das práticas equivalentes.



Quais os principais 
movimentos da 

Institucionalização?• Identificação da Cultura Organizacional: legislação, 
rotinas, pessoas, processos, tecnologias, enquadramento 
funcional etc.... 

• Modificação da estrutura Organizacional: rotinas, 
documentos, recursos humanos, tecnologia, pedagogia das 
práticas, etc...



Fases e processos da 
institucionalização

Fonte: ALMEIDA SANTOS, C. et. al. (Org.)Institucionalização da 
Educação Superior a Distância nas Universidades Federais da 
Região Centro-Oeste: Temática em questão, 2021.



Pré-
institucionalização• Verificar crenças sobre a EaD  dos atores envolvidos.

• Mobilizar atores para a relevância da institucionalização da EaD e sua 
contribuição.,

• Mobilizar atores para a relevância da institucionalização da EaD e sua 
contribuição.

• Observar as relações entre os atores no que diz respeito à EaD.
 
• Analisar o histórico da EaD na  instituição – sua trajetória e dependências 

instauradas.



Institucionalização
• Articular e garantir a presença da EaD nos documentos 

institucionais.
• Definir claramente os objetivos e finalidades da modalidade.
• Construir valores e normas próprias da modalidade no contexto 

global da IES, de
• forma estável e consensual.
• Considerar a participação de todos os envolvidos no processo – alto 

escalão, gestores e implementadores.
• Promover ajustes organizacionais (gestão e organização) para dar 

suporte e garantir a estabilidade, padronização e rotinização de 
todos os procedimentos por todos os envolvidos na instituição. 

. 



Institucionalização
• Desenvolver ações que atendam às especificidades da própria 

modalidade: tecnologia adequada, infraestrutura, acesso à 
internet.

• Promover formação continuada e permanente.
• Dar continuidade à oferta de cursos, programas e ações, sem 

dependência de fomento externo.
• Fortalecer e instituir política profissional à equipe efetiva na 

modalidade.
• Criar mecanismos de acompanhamento e avaliação das ações 

próprias da modalidade. 
• Implementar uma política de transitabilidade permanente para os 

estudantes da EaD.



Questões...
• Em que fase a sua IES se encontra?
• A EaD  está inserida no planejamento e normatização da sua IES?
• Há representação em conselhos e órgão?
• Como está organizada a política docente nos Cursos EaD?
• Há reconhecimento de carga horária online?
• Há distinção na política estudantil para os alunos EaD e presenciais?
• Há participação dos alunos EaD nos programas institucionais?
• Como está organizada a EaD na legislação interna da Instituição?
• Qual a posição da EaD na estrutura da Instituição?
• Há previsão orçamentária e financeira para a EaD?
• Há estrutura e infraestrutura adequada?
• Há equipes especializadas  e agentes específicos (Equipe multidisciplinar, tutor, 

coordenador) para atuar na EaD? Esses agentes estão previstos no plano de cargos e 
salários?

• A EaD responde avaliação institucional? institucionalizado?
• O ambiente de aprendizagem virtual é



  MUITO OBRIGADO!!!


