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RESUMO 

 

Com o intuito de diminuir desigualdades sociais, diversas políticas públicas são 

criadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Neste contexto, a Educação 

a Distância é uma importante política viabilizada pelo Ministério da Educação (MEC) 

e tem possibilitado a formação de muitas pessoas, independente de questões 

geográficas ou financeiras. Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo principal 

identificar as contribuições da Educação a Distância como política de expansão e 

democratização do ensino superior, a partir da visão de egressos dos cursos do 

Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), ofertados pela 

Universidade Federal do Vale do São Francisco. Aliado a isso, foram analisadas, a 

partir da visão dos Coordenadores de Polos de Apoio Presencial e Tutores 

presenciais, as contribuições da expansão de cursos EaD para o desenvolvimento 

regional e local. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, 

com Coordenadores de Polo e Tutores, e uso de questionário online, instrumento 

principal, enviado aos egressos de turmas compreendidas entre o período de 2013 e 

2017. Para a análise, foram utilizadas abordagens qualitativa e quantitativa. A 

análise dos resultados sugere, a partir dos atores pesquisados, a efetiva 

contribuição da Educação a Distância tanto na formação dos egressos quanto para o 

desenvolvimento local e regional. 

 

Palavras-Chave: Desenvolvimento. Educação a Distância. PNAP. Egressos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ABSTRACT 

 

In order to reduce social inequalities, several public policies are created to improve 

people's quality of life. In this context, Distance Education is an important policy 

made possible by the Ministry of Education (MEC) and has made it possible to train 

many people, regardless of geographical or financial issues. Therefore, the main 

objective of the research is to identify the contributions of Distance Education as a 

policy of expansion and democratization of higher education from the vision of the 

graduates of the National Program for training courses in Public Administration 

(PNAP) courses offered by the Universidade Federal do Vale do São Francisco. In 

addition, the contributions of the expansion of EaD courses to regional and local 

development were analyzed from the view of the Coordinators of face to face support 

centers and face to face tutors. The data were collected through of semi structured 

interview with Polo Coordinators and Tutors, and the use of an online questionnaire, 

the main instrument, sent to graduates from the period between 2013 and 2017. For 

the analysis, qualitative and quantitative approaches were used. The analysis of the 

results suggests, from the researched actors, the effective contribution of Distance 

Education in the formation of graduates as well as in local and regional development. 

 

Keywords: Development. Distance Education. PNAP. Graduates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

 
Figura 1: Políticas setoriais e transversais da política social brasileira ................................. 21 

Figura 2: Ciclo das Políticas Públicas .................................................................................. 22 

Figura 3:  Macroestrutura do Sistema UAB .......................................................................... 26 

Figura 4: Atores do Sistema UAB ........................................................................................ 27 

Figura 5: Cinco gerações de educação a distância .............................................................. 30 

Figura 6: Mapa dos Polos PNAP.......................................................................................... 41 

Figura 7: Análise de Componentes Principais na temática PECL ........................................ 53 

Figura 8– ACP na temática CDLR ....................................................................................... 54 

Figura 9 – ACP com as questões ligadas ao desenvolvimento ............................................ 56 

Figura 10– ACP índice geral ................................................................................................ 57 

 

 

 

 



  LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 1: Indicadores ano base 2015 dos municípios (Polos PNAP) ................................... 42 

Tabela 2: Quantitativo de egressos PNAP (semestres 2013.1 a 2017.2) ............................. 42 

Tabela 3: Quantitativo de egressos por Polo – Bacharelado em Administração Pública ...... 43 

Tabela 4: Egressos por Polos - Especializações PNAP (semestres 2013.1 a 2017.2) ......... 43 

Tabela 5: Perfil dos respondentes ........................................................................................ 44 

Tabela 6 – Perfil dos respondentes por curso ...................................................................... 46 

Tabela 7:  Nota desenvolvimento x primeiro curso EaD ....................................................... 48 

Tabela 8 – Nota desenvolvimento x Curso PNAP ................................................................ 48 

Tabela 9 – Nota desenvolvimento x Polo ............................................................................. 49 

Tabela 10 – Nota desenvolvimento x semestre de conclusão .............................................. 50 

Tabela 11 – Nota desenvolvimento x renda ......................................................................... 50 

Tabela 12 – Nota desenvolvimento x Estado civil ................................................................ 51 

Tabela 13 – Correlação entre perguntas relevantes............................................................. 52 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANDIFES - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CES – Câmara de Educação Superior 

CNE – Conselho Nacional de Educação 

DED - Diretoria de Educação a Distância 

EAD – Educação a Distância 

EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

ENAP - Escola Nacional de Administração Pública 

EXAPANDIR - Programa de Expansão das Universidades Públicas 

IPES - Instituições Públicas de Ensino Superior 

MEC – Ministério da Educação 

PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação 

PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 

PNAP – Programa Nacional de Formação em Administração Pública 

PNE - Plano Nacional de Educação 

PROUNI - Programa Universidade para Todos 

REUNI - Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

SEAD – Secretaria de Educação a Distância 

SIGA - Sistema de Informações e Gestão Acadêmica 

SRCA - Secretaria de Registro e Controle Acadêmico 

TICs - Tecnologias de Informação e Comunicação 

UAB - Universidade Aberta do Brasil 

UNIVASF – Universidade Federal do Vale do São Francisco 

 



SUMÁRIO  

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 11 

1.1 Motivação para pesquisa ............................................................................................ 11 

1.2 Contextualizando o tema ............................................................................................ 12 

2 REVISÃO DE LITERATURA ......................................................................................... 14 

2.1 Desenvolvimento Regional ......................................................................................... 14 

2.2 Desenvolvimento Territorial ........................................................................................ 17 

2.3 Novas ruralidades e desenvolvimento local ................................................................ 19 

2.4 Políticas Públicas ....................................................................................................... 20 

2.6 A Política Pública Educacional: Universidade Aberta do Brasil ................................... 24 

2.7 Considerações sobre Educação a Distância e a EAD na UNIVASF ........................... 29 

3 JUTIFICATIVA .............................................................................................................. 34 

4 OBJETIVOS ................................................................................................................. 36 

4.1 Geral ...................................................................................................................... 36 

4.2 Específicos ............................................................................................................ 36 

5 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................. 36 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES .................................................................................. 41 

6.1 Análise Estatística ...................................................................................................... 44 

6.2 Análise de Conteúdo .................................................................................................. 58 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 71 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 74 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS EGRESSOS DO PNAP EAD/UNIVASF
 ............................................................................................................................................ 81 

APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA (COM 
COORDENADORES DE POLOS/TUTORES PRESENCIAIS?) ........................................... 85 

APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ENTREVISTA)86 

APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(QUESTIONÁRIO) ........................................................................................................... 90 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

 A presente pesquisa aborda a Educação a distância (EaD) como Política 

Pública de Promoção e Democratização do Ensino Superior, destacando as 

contribuições da modalidade para o desenvolvimento local e regional, tendo como 

unidade de análise os cursos ofertados pela Secretaria de Educação a Distância 

(SEaD) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). 

 Para a o desenvolvimento da temática, foram utilizadas, como embasamento 

teórico, pesquisas existentes sobre a participação social nas discussões acerca da 

implementação de políticas públicas para o desenvolvimento territorial, incluindo a 

expansão de cursos superiores a distância e suas contribuições para a 

democratização do acesso, consequentemente, para o desenvolvimento regional e 

local. 

 Nessa perspectiva, foram destacados conceitos sobre avaliação de políticas 

públicas educacionais, especialmente, no que concerne à expansão e interiorização 

da oferta de cursos e programas de educação superior na modalidade EaD. 

 Como parte inicial da pesquisa, esta introdução traz os motivos que levaram 

a autora à sua elaboração, bem como apresenta a contextualização da temática 

escolhida.  

1.1 Motivação para pesquisa 

 A opção pela temática teve início com a vivência profissional e acadêmica no 

âmbito da Secretaria de Educação a Distância da Univasf. Em relação à vivência 

profissional, esta teve início no ano de 2012, fazendo parte da equipe da SEaD, 

ocasião em que foram  implementados os primeiros projetos de cursos na 

modalidade a distância, iniciando com os cursos de Formação Pedagógica 

(PARFOR) e avançando com os cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

 Esse interesse pela Educação a Distância despontou quando tive a 

oportunidade de atuar como Tutora a distância no Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Educação Superior, Contemporaneidade e Novas Tecnologias, e no 

Bacharelado em Administração Pública, ambos ofertados pela Univasf, na 

modalidade a distância. 

 Assim sendo, a motivação para a investigação da temática em questão 

aportou-se no amadurecimento teórico-prático sobre as especificidades da EaD 
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adquiridas durante a vivência como aluna em cursos de capacitação e como Tutora 

a distância. 

1.2 Contextualizando o tema 

 A expansão e a democratização da educação superior integram os eixos do 

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), política criada pelo Ministério da 

Educação (MEC), em 2005, por meio de parceria com a Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e Empresas 

Estatais (CAPES, 2016). Como política educacional, a UAB visa à expansão da 

educação superior no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) por 

meio da articulação entre a Secretaria de Educação a Distância (SEED), do MEC e a 

Diretoria de Educação a Distância (DED) da CAPES. A Ênfase do Sistema UAB é 

para as políticas e a Gestão da Educação Superior. 

 No contexto dessa política, a Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF) vem implementando programas educacionais direcionados para o 

desenvolvimento local e regional. Neste sentido, tais programas vêm possibilitando a 

formação de profissionais, independentemente de questões geográficas ou 

financeiras, contribuindo, portanto, para o desenvolvimento territorial. Isso graças à 

adoção de nova concepção formativa por meio de aparatos virtuais e de execução 

descentralizada por meio de Polos de Apoio Presencial em parcerias com Estados e 

municípios brasileiros (BRASIL, 2005; 2008).   

Os programas no âmbito do sistema UAB contemplam uma diversidade de 

atores, consideram as demandas locais e possibilitam o ensino superior público de 

qualidade aos municípios brasileiros que não possuem cursos de formação superior 

ou cujos cursos ofertados são insuficientes para atender a todos os cidadãos 

(SANTOS, 2016). 

Essas ações do Estado são importantes e promovem o acesso ao ensino 

superior de forma mais justa e igualitária. Nesta direção, com os avanços 

tecnológicos de magnitudes nunca vistas anteriormente, a educação a distância 

(EaD) surge como uma possibilidade de acesso à educação. Graças à utilização de 

ferramentas oriundas das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), 

propicia acesso e compartilhamento de informações nas mais diversas formas, a 

partir de qualquer lugar e tempo, conforme apontam Souza, Gomes e Moreira 

(2014).  
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Desta maneira, como forma de democratizar o ensino superior no Brasil, a 

EaD vem crescendo, expressivamente, nos últimos anos, colaborando para que a 

educação de nível superior seja cada vez mais acessível, possibilitando o aumento 

de vagas, avançando na questão do acesso e, ainda, interiorizando as Instituições 

de Ensino Superior (IES) em praticamente todo território nacional, conforme afirma 

Borges (2015). 

Neste sentido, o desenvolvimento desta pesquisa justifica-se diante da 

possibilidade de considerar a opinião que os atores da EaD têm sobre essa 

modalidade de ensino, o que pode ser observado por meio dos resultados da análise 

das contribuições do Programa Nacional de Formação em Administração Pública 

(PNAP/UNIVASF) para o desenvolvimento local e regional. Assim, a ênfase é dada 

para as contribuições dos cursos pesquisados, considerando a opinião de egressos 

desses cursos e de suas práticas nas instituições e comunidades onde estão 

inseridos.  

Nessa problemática, busca-se identificar as contribuições da Educação a 

Distância como política de expansão e democratização do ensino superior para o 

desenvolvimento regional e local, tendo como base os cursos do Programa PNAP 

ofertados pela UNIVASF. 

Como resultados práticos, a temática pesquisada traz subsídios à 

implantação de novos cursos, a partir de atores de diversos polos, o que pode 

contribuir para a melhoria contínua da qualidade dos cursos ofertados, pela 

instituição, nos diversos municípios dos Estados Bahia e Pernambuco. Nesse 

sentido, além da pesquisa com egressos, foram analisados, a partir da visão dos 

gestores, em especial, dos Coordenadores de Polos de Apoio Presencial, as 

contribuições da expansão de cursos EaD para o desenvolvimento local. 

Vale destacar que a pesquisa traz reflexões sobre a importância das políticas 

públicas educacionais, principalmente, diante do atual cenário brasileiro, e da 

dissipação crescente de verbas governamentais em áreas importantes, a exemplo 

de cortes educacionais do orçamento destinado à educação. 

Metodologicamente, o estudo utilizou-se de estratégias de análises de 

informações com abordagens qualitativa e quantitativa. Para a coleta dessas 

informações, foram utilizados métodos como registros em arquivos, documentação 

(documental), entrevista com Coordenadores de Polo e Tutores e questionário online 



14 
 

(instrumento principal) enviado aos egressos de cursos do PNAP, turmas 

compreendidas entre o período de 2013 e 2017.  

A análise das contribuições, a partir dos atores pesquisados, aponta para a 

efetiva contribuição da Educação a Distância, bem como apresenta relevância para 

o desenvolvimento local e regional nos municípios estudados. 

A fim de contemplar os objetivos propostos, a estrutura desta dissertação foi 

organizada em sete capítulos, incluindo esta Introdução que contextualiza a temática 

escolhida. O segundo capítulo trata do esboço teórico, destacando-se o 

entendimento de diversos autores sobre o desenvolvimento regional e o 

desenvolvimento territorial, bem como as novas ruralidades.  Também se destacam 

as considerações relativas às políticas públicas com enfoque na implementação e na 

avaliação, contextualizando a Educação a Distância no âmbito da Univasf, 

perpassando pelo programa PNAP. A partir desse capítulo, optamos por inserir os 

itens: justificativa, problema de pesquisa e objetivos do estudo. No quinto capítulo, 

trazemos a metodologia utilizada para alcançar os resultados do trabalho. Os 

resultados e discussões são apresentados no sexto capítulo. Por último, são tecidas 

as considerações finais. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Para o alcance dos objetivos desta pesquisa, apresenta-se o referencial teórico 

com base nos conceitos de desenvolvimento regional, desenvolvimento territorial, 

novas ruralidades, políticas públicas e educação a distância. 

2.1 Desenvolvimento Regional 

De acordo com Madureira (2015), os termos crescimento e desenvolvimento 

econômico foram considerados sinônimos até a Segunda Guerra Mundial. No 

entanto, a política do Welfare State (estado do bem-estar) propiciou a distinção 

desses termos: crescimento econômico passou a ser entendido como aumento na 

renda per capita do país, enquanto o desenvolvimento econômico passou a ser visto 

como uma melhoria da qualidade de vida da população em geral. 

Nesse sentido, Madureira (2015), analisando a Teoria de Perroux, destaca 

que o desenvolvimento econômico de uma região não acontece ao mesmo tempo e 

de uma mesma maneira. Desta forma, é importante compreender as teorias que 
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versam sobre o desenvolvimento de uma região, e entender a influência que o 

Estado desempenha nesse processo, gerando subsídios para que os gestores 

públicos posicionem-se ativa e criticamente, auxiliando no processo de promoção do 

desenvolvimento econômico. 

Já Antunes (2015) reforça que, dentro do campo marxista, o conceito de 

desenvolvimento ainda precisa de uma definição clara. O autor procura sintetizar o 

debate em torno do desenvolvimento, em busca de uma definição não-etapista, 

universalista (não-eurocêntrica), e relacional para esse conceito. Nesse contexto, 

Rist (2002, 2007) enfatiza que ainda não há uma definição clara para o 

“desenvolvimento”, entendendo que o termo pode se referir a suposições sobre o 

progresso social. Sendo assim, “desenvolvimento” passa a ser uma crença 

compartilhada por liberais, sociais democratas e comunistas, baseada em mitos 

(RIST, 2002; ANTUNES, 2015).  

Assim, a ideia do desenvolvimento é rejeitada, tendo em vista que o termo 

implica a imposição de um padrão social e cultural, reforçando a falsa promessa de 

que todos os países eventualmente convergiriam aos níveis de consumo de países 

tidos como “desenvolvidos”, e pior, desvalorizaria conhecimentos e formas de vidas 

tradicionais, classificando-os, como “atrasados” (ANTUNES, 2015). 

Claudino de Sá (2013), diante da polêmica em relação ao termo 

desenvolvimento e dos vários adjetivos que o caracterizam: humano, sustentável, 

econômico, territorial, local, local sustentável, endógeno, holístico etc, considera que 

não existe um padrão a ser alcançado, existindo, contudo, valores universais, tais 

como liberdade, acesso à saúde e à alimentação, moradia e educação. Nesse 

sentido, indicadores de políticas educacionais e suas contribuições para o público 

alcançado podem sugerir o que se espera do desenvolvimento. 

Assim sendo, ao se tratar do desenvolvimento regional, deve-se ter em mente 

a “[...] participação da sociedade local no planejamento contínuo da ocupação, do 

espaço e na distribuição dos frutos do processo de crescimento” (OLIVEIRA; LIMA, 

2015, p.31). As teorias do desenvolvimento regional servem para dar suporte às 

políticas econômicas que alavancam a sociedade regional, conforme aponta 

Madureira (2015). 

Os anos de 1980, no Brasil, após o fim do regime militar, foram marcados por 

lutas agrárias, com a consolidação no processo de intensificação das transações 

econômicas, tecnológicas, político e sociais, resultante do advento da modernização 
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da agricultura, especialmente, nas regiões sul e centro-oeste do país. As novas 

configurações sociais surgem diante das profundas transformações acerca da 

urbanização, industrialização e fortalecimento da agricultura, promovidas pelo 

desenvolvimento centrado na produtividade e capitalismo, repercutindo fortemente 

no meio urbano e rural. 

No entanto, Martins (2001) reforça a existência de um débito social muito 

considerável com as populações rurais, uma vez que a mesma esteve a serviço da 

difusão de inovações, onde na verdade o camponês foi prejudicado, tendo que 

migrar para outros locais com poucas oportunidades. Ainda, de acordo com o autor: 

 
A modernização é um valor dos sociólogos rurais e não necessariamente 
das populações rurais, porque, de fato, para estas não raro ela tem 
representado desemprego, desenraizamento, desagregação da família e da 
comunidade, dor e sofrimento (MARTINS, 2001, p.32). 
 
 

No mesmo sentido, Ivo (2012) aponta que a modernização conservadora e 

excludente contém dimensões sociais, políticas e institucionais legitimadoras do 

regime de concentração de riqueza, onde no caso brasileiro, produziu uma massa de 

excluídos e padrões de desigualdade de renda extremamente elevados entre 

trabalhadores, grupos e (ou) regiões. 

A reformulação de um novo modelo de desenvolvimento agrícola já foi 

assunto discutido de pesquisas, incluindo as representações que os técnicos 

agrícolas constroem a respeito dos agricultores (NEVES, 1987), no controle da 

agricultura e das políticas agrícolas, visando ultrapassar as medidas e os recursos 

antes viabilizadores do crescimento dessa atividade (expansão da fronteira, uso 

intensivo de mão de obra, sistema de extensão rural e política dos preços mínimos).  

Esse modelo passa a fundamentar o uso intensivo dos fatores de produção e 

aumento da produtividade agrícola, com a incorporação de novas tecnologias 

agrícolas, políticas de crédito e de preços mínimos. Neste contexto, foram criadas a 

Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária (EMBRAPA), em 1972, e a Empresa 

Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), em 1974. Entretanto, 

este processo não se limitou a aplicação de tecnologias. Desta forma, aponta Neves 

(1987, p. 350): 

 
Os técnicos agrícolas, detentores do saber fundamentado nos 
conhecimentos constituídos das Ciências Agronômicas, aplicam este 
saber, mediatizado por pressupostos políticos e ideológicos, 
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veiculados pelas políticas agrícolas, e são orientadores das relações 
de poder que os hierarquizam positivamente diante dos produtores e 
pelo jogo de forças sociais que consubstanciam a ação deles e a dos 
produtores. 

 
           

Esse cenário de modernização da agricultura envolveu mudanças de 

comportamento social, visão de mundo, projetos e filiações institucionais, o que 

gerou muitos conflitos, pois carregava um modelo de desenvolvimento que 

superasse os modos tradicionais, e desta forma, negando ou desqualificando as 

ações anteriormente dirigidas à agricultura. Processo o qual fez com que 

começassem a surgir a partir desse momento, estudos e visões mais abrangentes e 

que buscassem questionar e contribuir de forma mais localizada e direcionada para 

o campo e para o camponês para resolução dos reais problemas existentes na 

Extensão Rural. 

Assim, tal modernização não trouxe automaticamente a transformação social, 

contrapondo a ideia inicial dos sociólogos com relação ao “desenvolvimento”, então, 

estes passaram a reconhecer que nos espaços rurais existe um mundo de 

criatividade, de inovação e de lutas contra as aberrações econômicas (MARTINS, 

2001).  

2.2 Desenvolvimento Territorial 

O desenvolvimento territorial tem como pressuposto o reconhecimento político 

da necessidade de integração aos processos gerais do desenvolvimento nacional e 

macrorregional dos espaços e das populações, marginalizados ou excluídos, por 

meio da valorização dos recursos naturais, sociais e culturais de cada território, 

sejam eles ou não associados às atividades agrícolas (WANDERLEY, 2000). 

O desenvolvimento territorial refere-se a uma ação coletiva intencional de 

caráter local, um modo de regulação territorial, portanto, uma ação associada a uma 

cultura, a um plano e instituições locais, tendo em vista arranjos de regulação das 

práticas sociais (MORAIS, 2015).  
Rocha (2008), em seu estudo sobre Estratégias territoriais de 

desenvolvimento e sustentabilidade no semiárido brasileiro, apontou que a dimensão 

local como base para o processo de inovação e de produção vem sendo explorada, 

desde os anos 1990, em estudos sobre o desenvolvimento econômico. Isso 
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converge para a relação entre proximidades geográfica e organizacional das 

instituições no desenvolvimento local (OLIVEIRA, 2003). 

Sobre o desenvolvimento territorial, é importante destacar a valorização da 

participação social para as decisões que envolvem a implementação de políticas 

públicas. Neste cenário, os anos de 1980, foram marcados por lutas pela 

democratização, sendo os movimentos sociais propulsores deste processo, o qual 

contribuiu fortemente para proliferação de conselhos (saúde, educação, 

desenvolvimento, dentre outros), promovendo o debate sobre a gestão democrática 

das políticas públicas (LEITE; MEDEIROS; DIAS, 2011). 

Gomes (2012, p. 688) afirma que: 
 
São também os movimentos sociais, principalmente os de caráter identitário 
(indígenas, negros, quilombolas, feministas, LGBT, povos do campo, 
pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais, entre outros), 
que, a partir dos anos de 1980, no Brasil, contribuem para a entrada do 
olhar afirmativo da diversidade na cena social. Eles reivindicam que a 
educação considere, nos seus níveis, etapas e modalidades, a relação entre 
desigualdades e diversidade. Indagam o caráter perverso do capitalismo de 
acirrar não só as desigualdades no plano econômico, mas também de tratar 
de forma desigual e inferiorizante os coletivos sociais considerados diversos 
no decorrer da história. 
 
 

De acordo com a autora, o foco central da educação e das suas políticas são 

os sujeitos sociais, entendidos como cidadãos e sujeitos de direitos, considerando 

toda diversidade (raça, etnia, credo, gênero, orientação sexual e idade, entre 

outros). 

No mesmo sentido, Ivo (2012) considera relevante a agenda social do 

desenvolvimento, tendo em vista o papel decisivo do Estado na distribuição e no 

enfrentamento da dimensão estruturante e qualificada de inserção pelo mercado de 

trabalho e na proteção sustentada em direitos sociais, ou na regulação das relações 

não mercantis (base de que tratam as políticas sociais). Esse apoio institucional, 

bem como as parcerias estabelecidas com instituições locais, surge para o 

atendimento às novas demandas e para a conquista de novos espaços, contribuindo 

para o desenvolvimento territorial (ROCHA, 2008; OLIVEIRA, 2003). Surgem, então, 

novos modelos de construção de políticas públicas de promoção do 

desenvolvimento, a exemplo de programas nacionais de formação de quadros para 

a gestão pública, executados a partir de parcerias com estados e municípios com o 

uso de tecnologias educacionais por meio do Sistema UAB (RODRIGUES, 2016). 
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Nascimento (2018) considera relevante a expansão e interiorização da rede 

federal de universidades, uma vez que estas são vetores do desenvolvimento 

territorial ao proporcionar às pessoas o acesso à educação superior pública e de 

qualidade em suas próprias regiões, potencializando o crescimento profissional. 

2.3 Novas ruralidades e desenvolvimento local 

Diante do histórico de êxodo rural (ROCHA, 2008) e a existência de relatos de 

dificuldades para permanência no meio rural (DOUTO, 2011), existe a visão 

estereotipada do campo como um local atrasado. No entanto, as políticas públicas 

existentes nos centros urbanos estão cada vez mais se convergindo para as áreas 

rurais. Segundo Wanderley (2000, p. 214):  
No espaço diversificado, em que se tornou o meio rural, em cuja paisagem 
convivem indústrias, serviços, vias de comunicação e distintos tipos de 
residências ao lado dos estabelecimentos agropecuários, a presença destes 
diversos grupos sociais pode ser fator de dinamismo ou fonte de conflito. 

 

 Diante disso, gera-se, nos espaços rurais, confronto nos diversos grupos 

sociais, relacionados a questões importantes como: agricultura x outras atividades; 

eficiência econômica x preservação ambiental; espaço de produtivo x espaço de 

lazer; produção x consumo, etc (WANDERLEY, 2000). Assim, o desenvolvimento 

dos espaços rurais se relaciona não apenas com o setor agrícola, mas, atrai outras 

atividades econômicas e outros interesses sociais, inclusive, contribui para a 

demanda por qualificação profissional, ponto que motivou este estudo. 

 Neste cenário, as famílias estão cada vez mais pluriativas, visto que 

passaram a desenvolver atividades agrícolas e não-agrícolas, segundo Graziano da 

Silva (1998). De acordo com o autor, a queda no nível de emprego nas atividades 

agrícolas fez com que a população rural buscasse outras formas de ocupação. 

Assim, alguns fenômenos são promotores da pluriatividade, dentre eles o 

crescimento do emprego qualificado no meio rural, de profissões técnicas e de 

profissões tipicamente urbanas, tais como: administradores, motoristas, contadores 

ou de outros profissionais ligados às atividades não agrícolas, pois “à medida que os 

países vão se desenvolvendo, estendem para as áreas rurais seus serviços 

públicos, em particular, os serviços de educação e de saúde, assim como cresce o 

emprego público ligado à administração” (GRAZIANO DA SILVA, 1998, p. 168). 

 Nesse sentido, surgem novas ruralidades, impostas pelo processo de 

globalização, onde se promove a diversidade de relações: rural-urbano e campo-
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cidade, contribuindo, portanto, para o desenvolvimento territorial (SCHNEIDER, 

BLUME, 2004; MARQUES, 2002; JEAN, 2002; ANJOS, CALDAS, 2008; DOUTO, 

2011). 

Emerge, portanto, a necessidade de intensificação dessa pluriatividade por 

meio do investimento em programas e políticas para as atividades no espaço rural. 

Nessa linha de pensamento, Madureira (2015) destaca o desempenho importante 

das universidades, por meio da pesquisa e do desenvolvimento de novas técnicas 

de organização e de produção, além de capacitar a região para competir com outras, 

bem como com países estrangeiros. Assim, a localidade constitui o seu potencial de 

desenvolvimento. 

2.4 Políticas Públicas 

 A sociedade se constitui da diferenciação social e seus membros possuem 

características diversas (sexo, idade, estado civil, renda, religião, escolaridade, setor 

de atuação profissional etc.), como também carregam ideias, valores, interesses e 

aspirações diversas e desempenham papéis diferentes no decorrer da sua 

existência. Neste sentido, esta diferenciação traz certa complexidade à vida em 

sociedade, decorrente das interações sociais, provocando até competição e conflito 

de interesses, conforme afirma Rua (2009). 

 De acordo com Brezinski (2011), o resgate de conceitos e a essência da 

política remetem a questionamentos sobre qual a importância das políticas públicas 

para o desenvolvimento da sociedade e como estas podem afetar os cidadãos.  As 

políticas públicas são resultantes da ação do Estado e representam o interesse 

público. Trata-se do reconhecimento dos interesses e necessidades da sociedade, 

resultado de um processo de decisão política e garantidos pelo instrumento legal 

(BREZINSKI, 2011). 

 Sobre a definição de política pública, Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 6): 
Numerosas definições de "política pública" tentam captar a ideia de que a 
policy-making é um processo técnico-político que visa definir e 
compatibilizar objetivos e meios entre atores sociais sujeitos a restrições. 
Essas definições postulam que as políticas são ações intencionais de 
governos que contêm tanto algum ou alguns objetivos articulados, por mais 
que esses objetivos tenham sido precariamente identificados, justificados e 
formulados, quanto alguns meios para alcançá-los, de novo, 
independentemente de quão bem ou mal interligados estejam estes meios 
ao(s) objetivo(s). 
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Assim, política pública envolve um conjunto de processos, decisões e ações 

quanto à alocação de recursos, que reúnem diferentes atores e concentram 

esforços, utilizados pelos governos com vistas a mudar uma realidade, promover o 

desenvolvimento, efetivar direitos e atender necessidades público-sociais (PALUDO, 

2016).  
Sobre o assunto, Madeira, Castro e Oliveira (2014) propõem um esquema 

apresentado na figura 1, no qual gera forte influência nos diversos fatores do 

desenvolvimento, divididos em cinco grandes dimensões: social, econômica, 

ambiental, territorial e político-institucional. Os autores salientam que os resultados 

esperados do processo de desenvolvimento, considerando essas dimensões, 

dependerão das combinações de políticas públicas conduzidas pelo diversos 

Estados nacionais.  

 
Figura 1: Políticas setoriais e transversais da política social brasileira 

 

 
Fonte: Avaliação de Políticas Públicas (MADEIRA, CASTRO e OLIVEIRA, 2014). 

 
No tocante a políticas sociais, o crescente aumento dos investimentos, aliado à 

ação reguladora do Estado, proporciona a diminuição da desigualdade, bem como 

alavanca o aumento da demanda interna, estimulando a economia. Assim, acontece 

um círculo virtuoso em que a justiça social promove o crescimento econômico e vice-

versa (MADEIRA; CASTRO; OLIVEIRA, 2014). 
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O processo/ciclo de políticas públicas vem sendo utilizado desde a década de 

1950 para explicar como a política pública é concebida, escolhida, executada e 

avaliada, conforme aponta Paludo (2016). 

Os estágios correspondentes ao processo da política pública estão ilustrados na 

Figura 2. 
 

Figura 2: Ciclo das Políticas Públicas 
 

 
 

Fonte: Rua (2009) 
 

 O ciclo de políticas públicas é uma abordagem para o estudo das políticas 

públicas na qual identifica fases sequenciais no processo de produção de uma 

política (RUA, 2009). Para tanto, devem ser observados os seguintes passos: 

a) Formação da agenda – quando uma situação qualquer é reconhecida como 

um problema político. A discussão passa a integrar as atividades de 

autoridades dentro e fora do governo. 

b) Definição do problema – etapa que se combina com a formação da Agenda. 
c) Análise do problema – semelhante à fase anterior. 

d) Formação de alternativas e tomada de decisão – após a inclusão do 

problema na agenda e realizada a análise, os atores apresentam propostas 

para sua resolução. Tais propostas estão relacionadas a interesses diversos, 
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de modo que devem ser combinados, e a solução contemple o maior número 

de envolvidos. Desta maneira, ocorre a tomada de decisão.  

e) Implementação – as decisões inicialmente tomadas deixam de ser, apenas, 

intenções e passam a se tornar intervenção na realidade. 

f) Monitoramento, Avaliação, Ajustes – o monitoramento acompanha a fase 

de implementação, composto de um instrumento de gestão das políticas 

públicas, cuja finalidade é facilitar a consecução dos objetivos pretendidos 

com a política. A avaliação refere-se aos procedimentos de julgamento dos 

resultados de uma política. Ambas as fases andam em consonância, de forma 

a fornecerem subsídios para os gestores da política quanto aos ajustes 

necessários para obtenção dos resultados esperados. 

 

 Nesta pesquisa, será dado enfoque aos conceitos referentes às etapas de 

implementação e avaliação de políticas públicas educacionais, entendendo que 

ambas são voltadas para verificação da intervenção pública, realizada com seus 

beneficiários, sendo baseada em critérios explícitos e mediante procedimentos de 

coleta e análise de informação sobre seu conteúdo, estrutura, processo, resultados, 

qualidade e/ou impactos (RUA, 2009). 

 No contexto da avaliação, é interessante ter em mente os conceitos de 

eficiência, eficácia e efetividade. A primeira está associada aos meios utilizados na 

implantação de uma política, um programa, projeto ou uma atividade. A segunda 

refere-se à contribuição de um evento para o cumprimento dos objetivos do projeto. 

E a ultima, tratam-se dos efeitos mais amplos, chamados de secundários ou 

imprevistos ou colaterais (RUA, 2009).  

 Quanto à temporalidade, a avaliação pode ser ex ante, realizada antes do 

inicio da implementação de um programa, com a comparação dos custos e 

benefícios envolvidos. E avaliação ex post, realizada após a consolidação ou na fase 

final de um programa, com a finalidade de mensurar os resultados obtidos pelo 

programa, como ocorre, por exemplo, na análise de processos, de resultados e de 

impactos (PALUDO, 2016). 

A avaliação, como instrumento de monitoramento da elaboração da execução 

e dos resultados das políticas educacionais pode fornecer informações importantes 

e necessárias à execução dos programas tanto na função formativa quanto no papel 

somativo. Assim, o uso de diversas abordagens, desde as utilitaristas até as 
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participativas, vem sendo utilizado na avaliação de políticas educacionais 

(RODRIGUES, 2016) como instrumento de gestão, na busca de informações sobre o 

alcance de metas e cumprimento dos objetivos, bem como na identificação das 

contribuições da política para a melhoria dos profissionais formados (RODRIGUES; 

PAIXÃO; DUARTE, 2017). 

Cassundé (2015) aponta, na dimensão organizacional-administrativa, a 

necessidade da institucionalidade da EaD na sua implementação, através da gestão 

das partes interessadas, levando em consideração as necessidades dos diferentes 

atores envolvidos (professores, alunos e técnicos), e como estratégia, considerar a 

avaliação das atividades de EaD, a fim de verificar a melhoria da qualidade do 

ensino universitário a partir da perspectiva das principais partes interessadas e, com 

base nos resultados da avaliação, planejar e implementar novas (quando 

necessário) atividades de EaD. 

O estudo de Jesus (2016) salienta que a qualidade da EaD ainda é muito 

questionada, e sinaliza a importância de desenvolver uma matriz de indicadores 

para a avaliação própria na UNIVASF, a fim de qualificar sua atuação e a tomada de 

decisão, a partir de critérios qualitativos e quantitativos.  

2.6 A Política Pública Educacional: Universidade Aberta do Brasil  

A universalização da educação básica pública e a expansão da oferta da 

educação superior são premissas do Plano Nacional de Educação (PNE 2011-

2020). Nesse sentido, desde o advento da lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (BRASIL, 1996), diversas políticas públicas foram desenvolvidas e 

implantadas, com o intuito de alavancar o crescimento e desenvolvimento do país 

através da educação superior, a exemplo do Programa de expansão das 

Universidades Públicas (EXPANDIR) e do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), criados em 2005, assim como o Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), implantado a partir de 2007, os 

quais buscaram ampliar o número de vagas no ensino superior (JESUS, 2016). Em 

2006, foi instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), programa 

articulador para fomento da Educação a Distância, política pública criada pelo 

Ministério da Educação, em 2005, tendo como base as políticas e a gestão da 

educação superior. Refere-se a uma política pública que, inicialmente, se 

desenvolveu mediante a articulação entre a Secretaria de Educação a Distância 
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(SEED/MEC) e a Diretoria de Educação a Distância (DED/CAPES), com vistas à 

expansão da educação superior, no âmbito do PDE. 

O Decreto nº 5.622/ 2005 foi revogado pelo Decreto de número 9.057/2017, 

no qual consta que a Educação a Distância é considerada: 
a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 
outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais 
da educação que estejam em lugares e tempos diversos. (BRASIL, 2017). 

 

É salutar apresentarmos também o Decreto nº 5.800 de 08 de junho de 2006, 

que institui o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) como: “voltado para o 

desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de 

expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País” 

(BRASIL, 2006). 

São objetivos do Sistema UAB: 

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 

continuada de professores da educação básica; 

II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e 

trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;  

IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 

V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes 

regiões do País; 

VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e  

VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação 

a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior 

apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.  

A figura 3 representa a fundamentação do Sistema UAB em três pilares de 

sustentação, conforme aponta Vieira (2018). O fomento da modalidade da Educação 

a Distância nas Instituições Públicas de Ensino Superior é realizado através do 

Sistema UAB. Através do MEC/CAPES, a coordenação nacional do processo, é 

responsável pelas ações de articulação institucional, avaliação, fomento e indução 

de modelos de qualidade; As IES públicas (Universidades Federais, Universidades 
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Estaduais e Institutos Federais de Educação Tecnológica), são responsáveis pela 

elaboração do projeto pedagógico, pela gestão acadêmico-pedagógica e 

administrativa dos cursos na metodologia a distância e pela certificação dos alunos. 

 
Figura 3: Macroestrutura do Sistema UAB 

 
 

Fonte: Adaptado de Vieira (2018, p. 63, apud Costa e Pimentel, 2009) 
 

O sistema UAB incentiva a colaboração entre a União e os entes federativos e 

ainda estimula a criação de centros de formação permanentes por meio dos Polos 

de Apoio Presencial (BRASIL, 2014).  

Os Polos de Apoio Presencial são definidos no Decreto n.º 5.800/2006, art. 2º, 

§ 1º, como uma “unidade operacional para o desenvolvimento descentralizado de 

atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados 

a distância pelas instituições públicas de ensino superior” (BRASIL, 2006). 

De acordo com Matos (2014, p. 54) citando Diniz (2001, p. 4): 
A aprovação dos Polos Presencias apoia-se nos princípios de 
descentralização de investimentos dos grandes centros urbanos para as 
periferias, num movimento que busca equacionar as diferenças históricas 
entre Sul e Nordeste, por exemplo, através de ação governamental com 
objetivo de promover o acesso à educação superior pública. Mais 
especificamente no caso o Nordeste, as causas das diferenças sociais em 
relação ao Sul e Sudeste do país devem-se a inúmeros fatores, sendo que 
alguns remontam à colonização, como por exemplo o vínculo entre a 
economia nordestina e o trabalho escravo e o surgimento de uma 
população camponesa que não detinha meios de produção, além das secas 
constantes. 
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De acordo com Souza (2015), o objetivo dos Polos é oferecer o espaço físico 

de apoio presencial aos alunos da sua região, mantendo as instalações físicas 

necessárias para atender aos alunos em questões tecnológicas, de laboratório, de 

biblioteca, entre outras.  O autor enfatiza que o acesso à internet em vários lugares 

ainda é precário, mas reforça que este aspecto tem grande importância, uma vez 

que o Polo é o local que os acadêmicos matriculados nos cursos na modalidade a 

distância têm acesso ao ambiente virtual com maior facilidade. Isso garante 

qualidade nas ações previstas pelos cursos, como a realização de atividades 

presenciais que demandam certa estrutura do Polo, inclusive internet de qualidade. 

Vários atores integram o Sistema UAB, conforme apresenta a figura 4: 

 

Figura 4: Atores do Sistema UAB 

 
 

Fonte: Baseada em Costa e Duran (2012 apud VIEIRA, 2018) 
 

Os pilares de sustentação da macroestrutura do sistema UAB, representados 

na Figura 3, são integrados mediante a participação dos atores representados na 

Figura 4 (VIEIRA, 2018), cada grupo de interesse desenvolvendo suas atribuições: 

a) Mantenedores estaduais e municipais - responsáveis pela infraestrutura 

dos Polos; 

b) Coordenadores UAB nas IES - representante da IES junto a Capes na estão 

acadêmico-administrativa de cursos no âmbito da UAB;  

c) Coordenadores de Polo - responsáveis pela administração acadêmica e 

administrativa do Polo;  
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d) Coordenadores de cursos e corpo docente - responsáveis pela execução 

acadêmica dos cursos da UAB;  

e) Professores conteudistas - responsáveis pelos conteúdos dos materiais 

didáticos desses cursos, com apoio de equipe multidisciplinar nas IES;  

f) Tutores a distância e os tutores presenciais - mediadores do processo de 

ensino-aprendizagem. Auxiliam os alunos em suas atividades acadêmicas. 

Neste contexto, o Sistema UAB desempenha um importante papel no 

desenvolvimento, uma vez que possibilita a correção de assimetrias de cunho 

regional, reforçando a necessidade de ampliação dos investimentos nas regiões que 

historicamente foram preteridas em razão de um dado modelo de desenvolvimento, 

promovendo assim o acesso destas populações às políticas públicas, e 

especialmente, ao ensino superior (MATOS, 2014).  

Nesse sentido, o Polo de Apoio Presencial do sistema UAB é fundamental 

para o funcionamento da EaD, constituindo-se uma unidade operacional das IES na 

cidade do estudante ou mais próxima dele e é onde acontecem os encontros 

presenciais, o acompanhamento e orientação para os estudos, as práticas 

laboratoriais e as avaliações presenciais (SILVA et al., 2010). 

Apontados os principais documentos que regulamentam a Educação a 

Distância e o Sistema UAB, vale ressaltar que ambos referem-se a importantes 

políticas nacionais, pois visam possibilitar que o ensino superior chegue a lugares 

distantes por meio dos Polos de apoio presencial, e deste modo, permitindo a 

descentralização das oportunidades educacionais e, consequentemente, 

contribuindo para a democratização do acesso. Entretanto, sobre a questão de 

democratizar o ingresso ao ensino superior, Silva (2015, p. 59) pondera: 

 
representa um desafio muito grande para o país, uma vez que são muitos 
os fatores que colaboram para dificultar essa democratização, 
principalmente quando se pensa na extensão territorial do Brasil e nas 
diferenças regionais e econômicas. É necessário que a expansão do ensino 
superior agregue não apenas mais alunos, mas seja uma oportunidade de 
equidade entre as regiões e de acesso das classes historicamente 
excluídas desse nível de ensino a uma formação que realmente atenda às 
necessidades de melhoria da educação brasileira. 

 

De acordo com Artes e Ricoldi (2015), desde 2010, os programas de ação 

afirmativa estão presentes em grande parte das instituições públicas de ensino 
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superior, com o intuito de minimizar as desigualdades existentes na educação. 

Mesmo com a implementação destes programas pelo Estado, contemplando a 

diversidade étnico-racial e cultural do povo brasileiro, estas desigualdades ainda 

existem e são mais exacerbadas para a população negra e nas regiões menos 

desenvolvidas, economicamente, Norte e Nordeste (ARAÚJO, 2014). 

Pinto e Gomes (2018, p.12) consideram a EaD como uma ferramenta 

catalizadora da expansão e democratização do acesso à Educação Superior: 

 
 A expansão ocorrida revela que a EaD veio para ficar. O desafio da 
qualidade do ensino só será garantido se houver investimento em ações de 
monitoramento e avaliação. Além disso, consideram-se relevantes ações e 
políticas assertivas que promovam a democratização da Educação Superior 
com qualidade. 
 

 

Esta expansão e democratização do ensino superior favorece o conhecimento, 

a qualidade de vida do indivíduo, reflete também na autoestima e na realidade 

social. Para Silva, Pinheiro e Chagas (2016, p. 4-5): 
o empoderamento apresenta um posicionamento ideológico 
declaradamente definido, voltado para os interesses dos desfavorecidos 
social e economicamente. Se o empoderamento representa uma forma de 
os sujeitos, individual e/ou coletivamente, alcançarem autonomia e 
emancipação por meio de um exercício permanente do poder (para, com e 
de dentro) de que dispõem para se empoderarem, a noção de poder a ser 
seguida é aquela em que coloca as pessoas – principalmente as 
desempoderadas – no centro do processo de empoderamento. Significa 
eleger aquele poder que permite o desenvolvimento das capacidades 
manual, intelectiva, crítica, criativa, comunicativa, humana, afetiva, de 
expressão e manifestação dos sentimentos, anseios e inquietações que 
precisam ser estimulados.  

 

Assim sendo, a EaD vem possibilitando a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas e crescendo cada vez mais no cenário educacional, ganhando espaço e 

comprovando, diante das estatísticas, a sua eficiência tanto qualitativa quanto 

quantitativamente, expandindo vagas e democratizando o ensino superior 

(BORGES,2015). 
 

2.7 Considerações sobre Educação a Distância e a EaD na UNIVASF 

 Educação a distância (EaD) consiste na ideia de que alunos e professores 

estão em locais diferentes durante todo ou grande parte do tempo em que aprendem 

e ensinam, munidos de algum tipo de tecnologia que lhes permitem interação 
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(MOORE; KEARSLEY, 2008). Deste modo, corroboram os autores com a definição 

para a terminologia:  
é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente 
do local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de 
instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 
organizacionais e administrativas especiais (MOORE; KEARSLEY, 2008, p. 
2). 
 

 A educação a distância iniciou com os cursos de instrução via correio. Na 

década de 1880, as pessoas que desejassem estudar em casa ou no trabalho 

poderiam, pela primeira vez, obter instrução de um professor a distância (MOORE; 

KEARSLEY, 2008). Entretanto, na segunda guerra mundial a modalidade obteve 

aceleração com os programas de treinamento, sendo desenvolvida de forma exitosa, 

na Inglaterra. Para os autores, a história da educação a distância pode ser dividida 

em cinco gerações, conforme ilustra a figura 5: 
 
 

Figura 5: Cinco gerações de educação a distância 

 
Fonte: Moore e Kearsley (2008) 

 
Na contemporaneidade, a EaD se caracteriza pela distância espaço-temporal 

entre professor e aluno e pela existência da tecnologia e de meios eletrônicos para a 

distribuição dos conteúdos educacionais (VIEIRA, 2018).  

Cassundé (2015) aponta que dentre as relevâncias da modalidade EaD, 

podem ser percebidas a adequação cultural e ambiental, principalmente para a 

capacitação de colaboradores nas organizações, bem como a utilização da EaD em 

treinamentos, o que permite um aumento do interesse dos colaboradores em tal 

modalidade. Somado a isso, a modalidade conta com um aprendizado disponível a 
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qualquer momento, e tem como principal benefício à redução de custo e flexibilidade 

de horários para o aluno; além do fato do diploma não diferir da modalidade 

presencial. 

A EaD se configura como uma oportunidade de qualificação e requalificação, 

possibilitando abertura de novos caminhos mesmo para quem já tenha escolhido 

uma carreira e deseja mudar, e se apresenta como uma excelente alternativa para a 

formação continuada de professores (PORTO, NEVES, MACHADO, 2012), também 

possibilita a realização das atividades acadêmicas sem prejuízos às atividades de 

trabalho (RODRIGUES, 2016). 

O público-alvo da modalidade a distância é formado por pessoas adultas que 

encontraram na educação a distância uma alternativa viável de continuar os 

estudos, conciliando-os com suas ocupações profissionais e familiares (BORGES et 

al., 2016). De acordo com o Censo EaD (2014), a idade média dos alunos que 

optam pela EaD é de 30 anos. O estudo de Rodrigues (2016) aponta para existência 

de um público jovem nos cursos do Programa Nacional de Formação em 

Administração Pública (modalidade a distância), demonstrando que 61,4% com faixa 

etária até os 35 anos, concluíram o curso. 

Ainda em relação a este perfil, no estudo de Martins et al. (2012), foi 

verificado  a concentração de renda média até 3 salários mínimos. Estes alunos 

possivelmente vislumbram uma possibilidade de crescimento ou progressão na 

carreira, realizando um curso através da modalidade. Fiuza (2012) concluiu na sua 

pesquisa que a renda familiar influencia no desempenho do aluno na EaD. 

Ferreira e Figueiredo (2011) confirmam na sua pesquisa que a maioria dos 

alunos investigados eram casados e com filhos, sendo provável esta opção de 

ensino pela autonomia no aprendizado e por minimizar o deslocamento para o 

ambiente escolar.  

A EaD e a utilização das tecnologias de informação e comunicação permitem 

às pessoas encontrar, na sala de aula virtual, uma possibilidade de completar suas 

necessidades de aprendizagem, considerando a flexibilidade dos horários e  

conveniências ao perfil do aluno que trabalha, que tem família e outras obrigações 

(BRITTO et al., 2016). 

Entretanto, com todas estas vantagens, Silva (2012) pondera que o estudante 

EaD necessita de três pontos fundamentais para desenvolver a identidade do aluno 

virtual: atuação estratégica - organizar o tempo, comunicar-se, motivar-se; 
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compreensão das características do grupo, das tarefas, dos objetivos do curso e do 

contexto em que está inserido; condições tecnológicas - conexão, utilização das 

ferramentas e familiaridade com a tecnologia. 

 A Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), instituição 

pesquisada, foi criada com pela lei Nº 10.473/2002 e nasceu com o propósito de 

promover o desenvolvimento socioeconômico da região Nordeste, especificamente 

no semiárido, através dos campi de Petrolina/PE, Juazeiro/BA e São Raimundo 

Nonato/PI, com a missão de “Ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas nas 

diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária” 

(PDI/UNIVASF, 2009). Acrescenta-se que mais três campi regionais foram criados, o 

de Senhor do Bonfim, Paulo Afonso, ambos no estado da Bahia, e, em fase de 

construção, o de Salgueiro, no estado de Pernambuco. 

 A UNIVASF possui 30 cursos de graduação, e cerca de 40 cursos, entre 

especializações e mestrados acadêmicos e profissionais. Recentemente a instituição 

conquista seus quatro primeiros cursos de doutorado.  

No contexto do sistema UAB, a UNIVASF começou a ofertar cursos na 

modalidade EaD em 2012, iniciando com cursos de Formação Pedagógica e 

avançando com cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Desse modo, a 

instituição vem possibilitando a formação de muitas pessoas e contribuindo para 

diminuir desigualdades sociais ao capacitar profissionais, independentemente de 

questões geográficas ou financeiras, em parceria com os Polos de apoio presencial, 

aprovados pela CAPES, promovendo, assim, a expansão e a interiorização da 

educação superior no Brasil, metas do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-

2024). 

A Secretaria de Educação a Distância é um órgão suplementar a Reitoria da 

universidade, e foi criada através da portaria nº 363, de 27 de abril de 2010, com as 

atribuições de fomentar e apoiar na produção de material, capacitar pessoal (tutores, 

professores, coordenadores de curso e coordenadores de Polos), oferecer suporte à 

atividade de tutoria e supervisão nos Polos de Apoio Presencial dos cursos de 

graduação, extensão e pós-graduação aprovados. 

Dente os cursos ofertados pela SEAD estão os cursos do Programa Nacional 

de Formação em Administração Pública (PNAP), foco desta pesquisa, composto de 

um Bacharelado em Administração Pública, e três cursos de especialização: em 

Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde. O PNAP foi criado 
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através de parcerias com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), o 

Conselho Federal de Administração e a Fundação Osvaldo Cruz, com cursos de 

especialização voltados para a formação de quadro de gestores para a 

Administração Pública em todo o país. 

O Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), no 

âmbito do Sistema UAB, foi divulgado para Instituições Públicas de Ensino Superior 

(IPES), participantes do Sistema, através do Edital nº 01, de 27 de abril de 2009, da 

Capes com os seguintes objetivos: 
(i) capacitar quadros de gestores para atuarem na administração de macro 
(governo) e micro (unidades organizacionais) 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. 

 

Em consonância com os objetivos do PNAP, acima elencados, e o público-

alvo do programa, Demarco (2013) aponta que em relação à primeira edição do 

Programa PNAP, na UFRGS, constou que do ponto de vista do vínculo institucional 

dos alunos, observou-se um percentual de 72,11% possuindo vinculação ao Serviço 

público, em alguma modalidade/nível: municipal ou estadual ou Federal. 

Nessa direção, sobre o desenvolvimento territorial em relação ao PNAP, a 

pesquisa de Farias (2009) aponta que: 

 
O PNAP revela, em sua lógica intrínseca, que o governo faz sua aposta na 
EaD como principal ferramenta para políticas públicas destinadas à 
democratização do ensino. Para tanto, um grande esforço tem sido feito 
pelos entes municipais e federais para criar verdadeiras redes de inclusão 
digital representadas pela construção de Polos UAB. No Maranhão, são 
mais de 20 Polos recém construídos no interior, levando Universidade 
pública e gratuita a municípios de baixo IDH-M. A grande perspectiva da 
Educação a Distância hoje é ser o motor de um processo de 
desenvolvimento sócio-educacional. A gestão universitária tem a 
possibilidade de recuperar parte relevante de seu papel, talvez sua missão 
mais importante: a responsabilidade social pelo desenvolvimento sócio-
educacional regional (FARIAS, 2009, p.55). 
 

 
O estudo de Farias (2009) reflete sobre a capacidade do programa PNAP de 

influenciar a cultura política das cidades, pela capacidade transformadora do 

processo educacional sobre o espaço humano, mais particularmente, sobre a 
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cidade, possibilitando ainda perceber a expectativa pela melhoria da qualidade do 

gestor e o possível impacto da eficiência gerencial sobre o município. 

De acordo com Vieira (2018), a EaD, como processo educacional de 

qualidade, não é uma modalidade de educação de massa. Pelo contrário, funciona 

como alternativa de acesso à educação, representando oportunidades e 

desenvolvimento regional nas áreas carentes e distantes dos grandes centros. 

Vale destacar que, em se tratando de EaD, nem tudo são “flores”, existe muito 

preconceito envolvido e desafios. Alguns autores criticam a modalidade, mesmo 

assim, com todos os problemas e dificuldades, a EaD tem desempenhado seu papel 

no processo de expansão e democratização do acesso ao restrito ensino superior 

brasileiro (BORGES, 2015).  

 

3 JUTIFICATIVA 
 

Em que pese à instituição do sistema UAB, em 2006 (BRASIL, 2006), as 

diretrizes e normas nacionais para a oferta de programas e cursos de Educação 

Superior na Modalidade EaD, bem como as políticas e processos de avaliação e de 

regulação dos cursos só foram implementadas pela Câmara de Educação Superior 

(CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE) a partir da publicação da 

Resolução CNE/CES nº 1/2016 (BRASIL, 2016), ocasião em que foram definidos os 

profissionais da modalidade educacional. 

A temática vem despertando interesse de pesquisadores com abordagens em 

diversas dimensões, a exemplo de avaliação de cursos por egressos (RODRIGUES, 

2016), desenvolvimento de E-competências para professores que atuam no ensino a 

distância (CASSUNDÉ, 2015) e publicações sobre aceitação da modalidade a partir 

da percepção de diversos atores (coordenadores, tutores, discentes), além de 

pesquisa sobre avanços e entraves a partir da implementação da política de 

expansão e interiorização da educação superior/UAB, no Vale do Submédio São 

Francisco (JESUS, 2016). 

Contudo, não foi verificado a existência de estudo, nesses cursos, que aborde 

a modalidade como política para o desenvolvimento local e regional, de modo 

especial, como esses atores (alunos de diferentes municípios do semiárido 

nordestino) têm colaborado, como egressos, para o desenvolvimento e 
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melhoramento das instituições e comunidades onde estão inseridos, uma vez que a 

formação profissional gera benefícios para o desenvolvimento econômico e social, 

potencializando o crescimento de uma região e promovendo a mobilidade social 

(ANDRADE, 2011; GUBIANI et al., 2010; SOUZA et al., 2014).  

 Nesse contexto, surgiu o interesse em conhecer o perfil dos discentes dos 

cursos do Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), 

ofertados pela SEaD/Univasf, a fim de identificar as contribuições da modalidade 

EaD, bem como descrever possíveis fatores que favorecem a formação, tendo em 

vista o desenvolvimento profissional, pessoal e regional, procurando responder a 

seguinte questão norteadora: quais as contribuições da Educação a Distância como 

política de expansão e democratização do ensino superior para o desenvolvimento 

regional e local, tendo como base os cursos do Programa PNAP ofertados pela 

UNIVASF? 

Sendo assim, o estudo justifica-se diante da possibilidade de considerar a 

opinião que os atores da EaD têm sobre a modalidade de ensino, a fim de subsidiar 

a implantação de novos cursos, além de contribuir para a melhoria contínua da 

qualidade dos cursos ofertados na instituição, contemplando diversos municípios 

dos Estados da Bahia e de Pernambuco. 

A escolha do PNAP deu-se em razão de tal programa contemplar uma 

diversificação de profissionais atuantes nas áreas de saúde, educação, segurança, 

dentre outros e, de necessitarem de uma formação voltada para gestão pública.  

Espera-se que os resultados encontrados possam impactar a promoção e 

discussão sobre cursos de educação a distância como forma de promover o acesso 

à educação superior em todas as regiões do país e, de modo especial no semiárido 

nordestino, identificando os propósitos da política educacional estudada e a visão 

dos atores sobre a resposta dessa política às demandas locais. 

 Como subsídios, os dados coletados poderão nortear as ações da gestão de 

cursos, contribuindo para implantação de possíveis melhorias e/ou inovações na 

oferta de novos cursos tendo como base as respostas obtidas pelos egressos e os 

profissionais da Educação a Distância. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Geral 

O estudo tem como objetivo identificar as contribuições da Educação a 

Distância como política de expansão e democratização do ensino superior para o 

desenvolvimento regional e local, tendo como base os cursos do Programa PNAP 

ofertados pela UNIVASF. 

4.2 Específicos 

Para nortear a pesquisa, são propostos os seguintes passos: 

 

a) Mapear o perfil dos egressos dos cursos do Programa PNAP da 

SEaD/Univasf. 

b) Descrever as contribuições da EaD a partir dos egressos desses cursos nas 

instituições e comunidades onde estão inseridos. 

c) Compreender o que os profissionais qualificados pelo PNAP entendem como 

contribuições dessa política para o desenvolvimento local regional. 

d) Analisar, a partir da visão dos gestores, em especial dos Coordenadores de 

Polos de Apoio Presencial, as contribuições da expansão de cursos EaD para 

o desenvolvimento das localidades onde os cursos do PNAP/Univasf estão 

inseridos. 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Com o intuito de desenvolver a investigação foi utilizada a abordagem 

metodológica baseada na triangulação. Tal abordagem consiste na convergência de 

fontes diversas, o que possibilita um excelente grau de confiabilidade, visando a 

melhor compreensão e interpretação de um fenômeno (MARTINS; THEÓPHILO, 

2016). Nesta direção, foi desenvolvida a pesquisa de natureza quantitativa e 

qualitativa, de caráter descritivo. 

A abordagem quantitativa é utilizada de forma a quantificar, com o emprego 

de instrumentos estatísticos, os dados obtidos, visando descobrir e classificar suas 

relações. A abordagem qualitativa também utiliza instrumentos estatísticos para 
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análise do problema, porém utilizando técnicas alternativas para transformação da 

informação qualitativa em quantitativa, um exemplo é a escala Likert que transforma 

opiniões sobre determinado tema em uma nota.  

A pesquisa qualitativa trabalha com variáveis de natureza Nominal ou Ordinal. 

Assim sendo, existe um universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes, ou seja, fenômenos humanos que compõem a 

realidade social (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2010).  

A pesquisa proposta é de caráter descritivo e exploratória. A pesquisa 

descritiva visa descrever as características de certa população ou fenômeno a partir 

de uma amostra ou aplicação de alguma técnica de amostragem, estabelecer 

relações entre as variáveis e reduzir a possibilidade de viés na inferência. A 

pesquisa exploratória busca conhecer de forma mais profunda o assunto abordado. 

A coleta de dados ocorreu através de consultas nos arquivos da instituição, 

documentação (documental) e questionário eletrônico disponibilizado na plataforma  

GoogleDocs e entrevista.  

A primeira fase da investigação consistiu no aprofundamento teórico da 

temática em estudo, por meio da pesquisa bibliográfica, cuja característica principal 

é o fato de que o campo onde é realizada a coleta dos dados é a própria bibliografia 

sobre o tema ou o objeto que se pretende investigar (TOZONI-REIS, 2009). A 

pesquisa bibliográfica e documental foi sobre temas ligados ao desenvolvimento, 

políticas públicas, Educação a Distância, e o Programa Nacional de Formação em 

Administração Pública (PNAP). 

Na segunda fase do estudo, foi aplicado o questionário online com questões 

estruturadas (utilizando software de internet, através do Google Docs), com o auxílio 

do survey, visando identificar as contribuições da Educação a Distância, como 

política de expansão e democratização do ensino superior, para o desenvolvimento 

regional e local, tendo como base a visão dos egressos dos cursos do Programa 

PNAP ofertados pela UNIVASF.  

De acordo com Ramos (2011), a utilização do método Survey tem como 

finalidade obter dados ou informações a respeito de opiniões (conceitos, 

paradigmas), ações ou características de uma determinada população. Para tanto, 

seleciona uma população alvo, a qual é a amostra. 

O questionário trata-se de um importante e popular instrumento de coleta de 

dados para uma pesquisa social com um conjunto ordenado e consistente de 
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perguntas a respeito de variáveis e situações que se deseja medir ou descrever 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2016).  

Na composição do questionário foram utilizadas 30 questões com respostas 

em escala Likert (7 pontos: discordo totalmente, discordo parcialmente, discordo, 

nem concordo nem discordo, concordo, concordo parcialmente e concordo 

totalmente), verificando características do objeto em estudo que possivelmente são 

influenciadas pela atitude do indivíduo. O refinamento foi feito de forma a manter 

apenas as afirmações com maior capacidade de discriminar entre atitudes 

favoráveis e desfavoráveis (Malhotra, 2011). 

Utilizou-se a técnica multivariada de Análise de Componentes Principais 

(ACP). Esta técnica permite verificar a importância das próprias variáveis originais 

escolhidas (Moita & Moita, 1998).  

Algumas perguntas foram retiradas do mesmo questionário por acreditar que 

estas iriam refletir o nível de desenvolvimento local e regional dos Polos UAB. Estas 

perguntas foram submetidas às mesmas análises estatísticas dentro do sistema de 

análise.  

A análise de componentes principais ocorreu a partir do grupo de perguntas 

propostas por temática: Práticas dos Egressos nas Comunidades Locais (PECL), 

Contribuições da EaD para o Desenvolvimento Local e Regional (CDLR) e a seleção 

das cinco perguntas mais estreitas com o tema desenvolvimento. 

Foram selecionadas para análise, as questões mais estreitas com a temática 

“desenvolvimento” (24, 32, 39, 41 e 43). Este grupo de questões foi comparado pela 

escala Likert, interligando com algumas características dos egressos do PNAP, tais 

como: primeiro curso EaD, curso PNAP, Polo, semestre de saída, renda e estado 

civil.  

Os sujeitos de pesquisa foram egressos dos cursos dos cursos do PNAP: 

Bacharelado em Administração Pública e das especializações em Gestão Pública, 

Gestão em Saúde e Gestão Pública Municipal, ofertados pela unidade pesquisada. 

O critério de inclusão contemplou todos os egressos dos cursos do Programa 

Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), ofertados pela 

SEaD/Univasf, corte temporal referente aos semestres 2013.1 a 2017.2.  

O questionário foi aplicado no período de 14 de dezembro de 2018 a 04 de 

fevereiro de 2019, com 149 (cento e quarenta e nove) respondentes, contemplando 

egressos de dez Polos de Apoio Presencial: Capim Grosso/BA, Juazeiro/BA, Paulo 
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Afonso/BA, Pintadas/BA, Piritiba/BA, Campo Formoso/BA, Ouricuri/PE, Petrolina/PE, 

Salgueiro/PE, Trindade/PE.  

Apesar dos Polos Cabrobó/PE, Águas Belas/PE, Afrânio/PE e Irecê/BA 

integrarem as ofertas do PNAP/Univasf, estes não foram considerados para efeito 

da pesquisa por envolverem Polos com turmas que se encontram em andamento. 

 Na terceira fase da pesquisa, foi utilizada como técnica de coleta a entrevista 

(semiestruturada), estratégia mais utilizada no processo de trabalho de campo e tem 

por objetivo construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa (MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2010). 

As entrevistas foram realizadas com gestores e tutores presenciais de quatro 

Polos de Apoio Presencial onde os cursos do PNAP estão inseridos (Polos de 

Juazeiro e Pintadas, no estado da Bahia, Ouricuri e Trindade no estado de 

Pernambuco), a fim de conhecer as implicações para implementação da política de 

expansão, bem como as contribuições para o desenvolvimento local e regional.  

Os entrevistados foram selecionados, por atuarem diretamente nas 

localidades onde os egressos estão inseridos, sendo conhecedores dos fatores de 

sucesso e de dificuldades alcançados na oferta dos cursos EaD, especialmente do 

programa PNAP. Tais Polos foram escolhidos por envolverem maior quantidade de 

egressos, como é o caso dos Polos de Juazeiro e Ouricuri; e por se tratarem de 

municípios de pequeno porte e distantes, geograficamente, como os Polos de 

Pintadas e Trindade.  

As entrevistas aconteceram no período de 05 de fevereiro a 01 de março de 

2019, por meio de gravação, instrumento mais usual que garante a fidedignidade 

(MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2010), assim como utilização do recurso de 

webconferência.  

Todos os participantes manifestaram o interesse por meio da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, oportunidade onde foi garantida a 

preservação dos dados obtidos e do anonimato dos respondentes, bem como 

informado os riscos e benefícios com a participação. 

Os aspectos éticos da pesquisa foram apreciados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas da UNIVASF, conforme Parecer consubstanciado de número 2.850.873, 

conclusivo à aprovação, disponível na Plataforma Brasil. 

Quanto à estratégia de análise das informações, os dados primários obtidos 

por meio do questionário foram analisados por meio de estatística descritiva, através 
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da organização, sumarização e descrição dos dados (MARTINS; THEÓPHILO, 

2016).  Os dados foram tabulados em planilha excel, transferidos para arquivo txt e a 

leitura dos mesmos ocorreu com o programa R Statistics versão 3.2.2. 

As informações obtidas por meio de entrevistas foram interpretadas com a 

utilização da análise de conteúdo (BARDIN, 2006), técnica que admite tanto 

abordagem quantitativa como a qualitativa ou a combinação das duas. Segundo 

Bardin (2006, p. 38) a análise de conteúdo é:  
um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens.  

 

Bardin (2006) refere-se a três etapas que compõem a execução da análise de 

conteúdo: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação.  

A pré-análise é a fase de organização que começa com a realização de uma 

“leitura flutuante”, aberta a ideias e reflexões, permitindo situar certo número de 

observações formuláveis a título de hipóteses provisórias e elaboração de 

indicadores que fundamentem a interpretação.  

Na segunda etapa (exploração do material), os dados são codificados a partir 

das unidades de registro. Na última etapa, os dados são classificados em temas 

principais, resultantes do agrupamento progressivo dos elementos durante a 

realização das etapas de pré-análise e de exploração do material.  

Assim, é feita a categorização (classificação dos elementos segundo suas 

semelhanças e por diferenciação, com posterior reagrupamento, em função de 

características comuns). 

Objetivando atender uma das exigências do PGExR/Univasf quanto ao 

produto originário da pesquisa, foi elaborado um e-book (livro digital) com os 

resultados obtidos na investigação, fortalecendo, assim, a atividade científica e  

acadêmica sobre a relevância da temática abordada.  

A escolha deste produto foi motivada pela vantagem da simplicidade de 

realizar a publicação, além do baixo investimento e praticidade. 

Salientamos que os atores envolvidos (egressos do PNAP, Coordenadores de 

Polo e Tutores presenciais) terão acesso aos resultados por meio do e-book. 
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Além do e-book, estima-se a publicação de artigo em revista na área 

interdisciplinar.  

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Por meio da pesquisa documental, foi possível coletar dados utilizando 

documentos internos obtidos através da Secretaria de Educação a Distância da 

Univasf, bem como Secretaria de Registro e Controle Acadêmico (SRCA). 

O foco da pesquisa é o Programa Nacional de Formação em Administração 

Pública (PNAP), tendo como análise os Cursos de Bacharelado em Administração 

Pública, especialização em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em 

Saúde. O público principal é composto por egressos dos quatro cursos com corte 

temporal de 2013/2017. Os cursos são ofertados pela Secretaria de Educação a 

Distância em parceria com o sistema UAB. 

Em consulta a documentos do Processo Seletivo da Secretaria de Educação 

a Distância, visando subsidiar a elaboração do instrumento de coleta, foi possível 

obter o mapa dos Polos de Apoio Presencial contemplados pelo programa desde o 

início de sua implementação na Univasf. 
 

Figura 6: Mapa dos Polos PNAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
  

Tendo como base a figura 6, pode-se observar que quatorze municípios são 

contemplados com a oferta do PNAP/Univasf. Desses, sete são oriundos do estado 

da Bahia e sete do Estado de Pernambuco.  
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Tabela 1: Indicadores ano base 2015 dos municípios (Polos PNAP) 
Cidades/Estados População PIB per capita PIB total IDH 

BAHIA 
CAPIM GROSSO 30.451 R$   11.737,29 R$    357.412.217,79 0,621 

JUAZEIRO 215.183 R$   14.341,42 R$ 3.086.029.779,86 0,677 
PAULO AFONSO 117.014 R$   18.665,50 R$ 2.184.124.817,00 0,674 

PINTADAS 10.482 R$     6.817,07 R$      71.456.527,74 0,612 
PIRITIBA 24.538 R$     5.505,97 R$    135.105.491,86 0,578 

CAMPO FORMOSO 70.912 R$     8.502,25 R$    602.911.552,00 0,586 
IRECÊ 72.386 R$   13.440,10 R$    972.875.078,60 0,691 

PERNAMBUCO 
OURICURI 68.939 R$     7.407,32 R$    510.653.233,48 0,572 

PETROLINA 343.865 R$   16.670,83 R$ 5.732.514.957,95 0,697 
SALGUEIRO 60.604 R$   12.455,06 R$    754.826.456,24 0,669 
TRINDADE 30.222 R$     9.594,46 R$    289.963.770,12 0,595 
CABROBÓ 33.934 R$     9.570,43 R$    324.762.971,62 0,623 

ÁGUAS BELAS 43.195 R$     6.700,34 R$    289.421.186,30 0,526 
AFRÂNIO 19.456 R$     7.535,09 R$    146.602.711,04 0,588 

Fonte: IBGE (2015) 
 

Acerca da população nos municípios onde há oferta do PNAP, pela Univasf, 

observa-se pelos dados expressos na Tabela 1 que maior parte das localidades são 

de pequeno porte. Considerando, por exemplo, a cidade de Pintadas/BA, localizada 

a 309 Km de distância do campus Univasf Petrolina-Sede, a população é de 10.482 

habitantes. Na mesma linha de raciocínio, os demais Polos/municípios onde a 

atividade econômica predominante é a agricultura, cabe verificar, por meio dos 

egressos, os impactos da política da EaD, bem como as contribuições do programa 

PNAP na vida pessoal e profissional, e no desenvolvimento regional e local. 

Através da Secretaria de Registro e Controle Acadêmico da Univasf, foi 

possível obter, com maior precisão, o quantitativo de egressos oriundos dos cursos 

do PNAP, relativos aos semestres 2013.1 a 2017.2, extraídos do Sistema de Gestão 

Acadêmica da Univasf (SIG@), conforme apresentado na tabela 2: 
 

Tabela 2: Quantitativo de egressos PNAP (semestres 2013.1 a 2017.2) 
 

CURSO QUANTIDADE DE EGRESSOS 
Bacharelado em Administração Pública 40 
Especialização em Gestão em Saúde 130 

Gestão Pública 125 
Gestão Pública Municipal 67 

TOTAL 362 
Fonte: Elaboração própria 
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O Bacharelado em Administração Pública foi o primeiro curso ofertado na 

modalidade à distância da Univasf. O Curso recebeu nota cinco da avaliação in loco 

da CAPES em 2018. A primeira colação de grau aconteceu no dia 06 de abril de 

2018. Vale ressaltar que duas turmas se encontram em andamento. A seguir, será 

apresentado na tabela 3, o quantitativo de egressos da primeira turma/Polo: 

 
Tabela 3: Quantitativo de egressos por Polo – Bacharelado em Administração Pública 

Bacharelado em Administração Pública 
POLO QUANTIDADE DE EGRESSOS 

Juazeiro/BA 10 
Petrolina/PE 8 
Ouricuri/PE 8 

Capim Grosso/BA 7 
Salgueiro/PE 4 
Trindade/PE 3 

TOTAL 40 
Fonte: Elaboração própria 

 
  

As primeiras turmas dos cursos de especialização do PNAP tiveram início em 

junho de 2013. O quantitativo de egressos por Polo apresenta-se na tabela 4: 

  
Tabela 4: Egressos por Polos - Especializações PNAP (semestres 2013.1 a 2017.2) 

Gestão em Saúde Gestão Pública Gestão Pública Municipal 
Polo Quantidade 

de egressos 
Polo Quantidade de 

egressos 
Polo Quantidade de 

egressos 
Salgueiro/PE 32 Juazeiro/BA 49 Juazeiro/BA 20 
Petrolina/PE 19 Petrolina/PE 22 Paulo 

Afonso/BA 
12 

Pintadas/BA 16 Paulo 
Afonso/BA 

19 Petrolina/PE 8 

Ouricuri/PE 15 Ouricuri/PE 16 Piritiba/BA 8 
Paulo 

Afonso/BA 
14 Pintadas/BA 10 Campo 

Formoso/BA 
6 

Juazeiro/BA 14 Salgueiro/PE 9 Salgueiro/PE 6 
Campo 

Formoso/BA 
10   Ouricuri/PE 5 

Trindade/PE 10   Pintadas/BA 2 
Total 130  125  67 

Fonte: Elaboração própria 
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 6.1 Análise Estatística 

Nesta sessão foram analisados os dados, com o intuito de responder aos 

objetivos “a”, “b” e “c” desta pesquisa. Na tabela 5 é apresentado o perfil 

sociodemográfico dos participantes com n=149 questionários válidos e seus 

resultados expressos em percentuais: 

 
Tabela 5: Perfil dos respondentes 

 Variáveis % 

Gênero Masculino 50,34% 

 Feminino 49,66% 
Idade 18 a 29 anos 14,10% 

 30 a 39 anos 49,66% 

 40 a 49 anos 29,53% 

 Mais de 50 anos 6,71% 
Raça Amarelo 11,41% 

 Branco 57,05% 

 Índio 1,34% 

 Preto 30,20% 
Estado Civil Solteiro 34,90% 

 Casado 51,01% 

 União estável 8,72% 

 Separado 4,03% 
Outra 1,34% 

Renda 1 Salário mínimo 2,80% 

Entre 1 e 2 salários mínimos 21,68% 

Entre 2 e 5 salários mínimos 60,84% 
Acima de 10 salários mínimos 14,69% 

Trabalha Não trabalho 4,03% 

Sim, serviço público e iniciativa privada 12,08% 

Sim, serviço público 71,81% 
Sim, iniciativa privada 12,08% 

Trabalho na mesma localidade que resido Sim 76,92% 
Não 23,08% 

Fonte: Elaborada com base na pesquisa de campo 
 

Analisando-se o perfil dos entrevistados, a quantidade de pessoas do sexo 

masculino (50,34%) é, estatisticamente, igual ao gênero feminino (49,66%). A 

maioria, quase 50%, apresenta idade entre 30 e 39 anos (49,66%). Em relação à cor 

da pele: 57,05% são brancos, seguidos por 30,2% negros e 12,7% demais cores. 

União estável ou casado representam 59,7% dos participantes. A renda está entre 2 

e 5 salários mínimos (60,84%). Quase a totalidade dos egressos são servidores 
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públicos (83,8%). Para 76,9% dos participantes o local de trabalho fica na cidade 

onde reside. 

O perfil dos respondentes é similar ao perfil do aluno EaD, formado por 

pessoas adultas que encontraram na educação a distância uma alternativa viável de 

continuar os estudos, conciliando-os com suas ocupações profissionais e familiares 

(BORGES et al., 2016). Essas informações se convergem com o Censo EaD (2014), 

onde a idade média dos alunos que optam pela EaD é de 30 anos.  

Essa maturidade pode interferir nos estudos dos alunos, pois o fato de serem 

mais velhos, casados e com filhos indica a existência de várias responsabilidades 

profissionais e familiares além dos estudos. Mas, por outro lado, as dificuldades em 

encontrar tempo para dedicação aos estudos podem interferir no desempenho 

acadêmico.  

Todavia, mesmo com essas dificuldades, deve-se reconhecer os benefícios da 

Educação a Distância para esse público, além do caráter flexível e inclusivo que a 

modalidade apresenta (Censo EaD, 2014). Colaborando para a análise, o estudo de 

Rodrigues (2016) aponta para existência de um público jovem nos cursos do 

Programa Nacional de Formação em Administração Pública, demonstrando que 

61,4% com faixa etária até os 35 anos, concluíram o curso. 

Entretanto, chama a atenção à questão da cor dos respondentes, a maioria 

composta pela cor branca (57,05%).  De acordo com Artes e Ricoldi (2015), desde 

2010, os programas de ação afirmativa estão presentes em grande parte das 

instituições públicas de ensino superior, com o intuito de minimizar as desigualdades 

existentes na educação. Mesmo com a implementação destes programas pelo 

Estado, contemplando a diversidade étnico-racial e cultural do povo brasileiro, estas 

desigualdades ainda existem e são mais exacerbadas para a população negra e nas 

regiões menos desenvolvidas economicamente, Norte e Nordeste (ARAÚJO, 2014).  

Com relação ao vínculo de trabalho dos formados pelo PNAP, a maioria está 

ligada ao serviço público, com 71,81%. Esse resultado reflete no objetivo proposto 

pelo programa: “capacitar quadros de gestores para atuarem na administração de 

macro (governo) e micro (unidades organizacionais) sistemas públicos (Edital da 

Capes nº 01, de 27 de abril de 2009)”.  Esse valor apresentado está bem próximo 

dos resultados de Demarco (2013), em relação à primeira edição do Programa 

PNAP na UFRGS, constatando que do ponto de vista do vínculo institucional dos 
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alunos, observou-se um percentual de 72,11% possuindo vinculação ao Serviço 

público, em alguma modalidade/nível: municipal ou estadual ou Federal. 

 
Tabela 6 – Perfil dos respondentes por curso 

 

 Variáveis % 

Curso Bacharelado em Administração Pública 20,13% 

Especialização em Gestão Pública 36,91% 

Especialização em Gestão em Saúde 24,83% 

Especialização em Gestão Pública Municipal 18,12% 

Egressos/Polo Capim Grosso/BA 4,03% 

Juazeiro/BA 23,49% 

Paulo Afonso/BA 11,41% 

Pintadas/BA 7,38% 

Piritiba/BA 2,68% 

Campo Formoso/BA 4,03% 

Ouricuri/PE 14,77% 

Petrolina/PE 19,46% 

Salgueiro/PE 11,41% 

Trindade/PE 1,34% 
Reside na localidade do 

Polo Sim 50,34% 

Não 49,66% 

Primeiro curso EaD Sim 61,74% 

Não 38,26% 
Fonte: Elaborada com base na pesquisa de campo 

 
 

De acordo com os dados da tabela 6, pode-se perceber que a maior parte dos 

respondentes pertence ao curso de Especialização em Gestão Pública (36,91%). 

Nos períodos de seleção, este curso é muito procurado e envolve o maior número 

de inscritos (pessoas das mais diversas áreas de formação). Em seguida do curso 

de Especialização em Gestão em Saúde (24,83%), Bacharelado em Administração 

Pública (20,13%) e Especialização em Gestão Pública Municipal (18,12%). 

Percebe-se maior quantidade de respondentes são oriundos dos Polos 

Juazeiro e Petrolina, com 23,49% e 19,46%, respectivamente. Trata-se de Polos 

onde a concorrência geralmente é maior nos períodos de seleção.  

Vale salientar que o Polo de Juazeiro foi o que apresentou maior quantidade de 

egressos dos quatro cursos do PNAP, relativo ao corte temporal dos semestres 
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2013.1 à 2017.2, conforme consta nas tabelas 3 e 4 desta pesquisa. Apesar de se 

tratar de um Polo relativamente novo (7 anos), há um destaque para o trabalho de 

coordenação desenvolvida e para o número de oferta de cursos (vinte e oito entre 

graduação e pós-graduação), distribuídos dentre diversas IES. 

Outro aspecto que chama a atenção é que 50,34% dos respondentes 

declaram que residem na mesma localidade do Polo e 49,66% residem em outros 

locais. O fato de morar próximo do Polo é um ponto favorável para o aluno EaD, pois 

isso envolve a redução de custos em relação aos deslocamentos para realização de 

avaliações presenciais.  

Neste sentido, o Polo de Apoio Presencial do sistema Universidade Aberta do 

Brasil – UAB é fundamental para o funcionamento da EaD, constituindo-se uma 

unidade operacional das IES na cidade do estudante ou mais próxima dele e é onde 

acontecem os encontros presenciais, o acompanhamento e orientação para os 

estudos, as práticas laboratoriais e as avaliações presenciais (SILVA et al., 2010). 

Do ponto de vista da educação, o Polo contribui para o desenvolvimento local, sendo 

uma extensão das ações das universidades públicas, ou seja, a localidade constitui 

o seu potencial de desenvolvimento (MADUREIRA, 2015). 

Os dados apontam que 61,74% fizeram seu primeiro curso na modalidade a 

distância e 38,26% já tinham realizado outro curso EaD anteriormente. Isso 

demonstra que a EaD se configura como uma oportunidade de qualificação e 

requalificação, possibilitando abertura de novos caminhos mesmo para quem já 

tenha escolhido uma carreira e deseja mudar, e se apresenta como uma excelente 

alternativa para a formação continuada de professores (PORTO, NEVES, 

MACHADO, 2012), também possibilita a realização das atividades acadêmicas sem 

prejuízos às atividades de trabalho (RODRIGUES, 2016). Além disso, a modalidade 

conta com um aprendizado disponível a qualquer momento, e tem como principal 

benefício à redução de custo e flexibilidade de horários para o aluno; além do fato do 

diploma não diferir da modalidade presencial (CASSUNDÉ, 2015). 

 Com relação à análise das contribuições da EaD para o desenvolvimento 

local/regional, as questões foram comparadas pela escala Likert, com 7 níveis de 

discordância/concordância. Assim, apresentamos os resultados nas tabelas que se 

seguem: 
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Tabela 7:  Nota desenvolvimento x primeiro curso EaD 

 Variáveis N participantes Nota 

Primeiro curso EaD Sim 92 5,53 

Não 57 5,71 
Fonte: Elaborada com base na pesquisa de campo 

 
Na tabela 7, observa-se que os egressos do PNAP ,que responderam que 

não se tratava do primeiro curso na modalidade à distância, obtiveram nota mais alta 

(5,71). Desta forma, estes egressos registraram nota de desenvolvimento regional, 

superior às pessoas que estão no primeiro curso de EaD. Acredita-se que esses 

alunos já se sentem familiarizados com o formato proposto pela modalidade de 

ensino e, provavelmente, já desenvolvem uma rotina própria de estudo e 

possivelmente aprenderam a gerenciar melhor o seu tempo, colaborando para que 

eles se sintam motivados para escolha e realização de outros cursos EaD, 

consequentemente, aprimorando seus conhecimentos e se qualificando mais para 

obtenção de crescimento pessoal e profissional.  

 Neste sentido, é salutar os novos modelos de construção de políticas 

públicas de promoção do desenvolvimento, a exemplo de programas nacionais de 

formação de quadros para a gestão pública, executados a partir de parcerias com 

estados e municípios com o uso de tecnologias educacionais por meio do Sistema 

UAB (RODRIGUES, 2016). 
 
 

Tabela 8 – Nota desenvolvimento x Curso PNAP 
 

 Variáveis N participantes Nota 

Curso Bacharelado em Administração Pública 30 5,65 

Especialização em Gestão Pública 37 5,30 

Especialização em Gestão em Saúde 55 5,65 

Especialização em Gestão Pública Municipal 27 6,09 
Fonte: Elaborada com base na pesquisa de campo 

 
 A nota do Desenvolvimento obtida pelos cursos (tabela 8) e pelos Polos 

(tabela 9) pode ter variado em decorrência das ofertas de turmas do PNAP e pelo 

fato destas ofertas/turmas não ocorrerem de forma homogênea e regular 

(quantidade de vagas/editais de seleção/cursos/semestres). As ofertas de cursos na 

modalidade EaD na Univasf iniciaram no ano de 2012. Este processo foi marcado 

por aprendizados e desafios. De lá para cá, cada versão de oferta/turma vem sendo 
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aprimorada e melhorada, através de alguns períodos de incremento de recursos 

financeiros, humanos e tecnológicos. 
 

Tabela 9 – Nota desenvolvimento x Polo 

 Variáveis N participantes Nota 

Egressos/Polo Capim Grosso/BA 6 5,83 

Juazeiro/BA 35 5,81 

Paulo Afonso/BA 17 5,91 

Pintadas/BA 11 4,83 

Piritiba/BA 4 6,35 

Campo Formoso/BA 6 5,46 

Ouricuri/PE 22 5,34 

Petrolina/PE 29 5,42 

Salgueiro/PE 17 5,83 

Trindade/PE 2 5,40 
Fonte: Elaborada com base na pesquisa de campo 

 
Observa-se que o Polo de Pintadas apresentou nota 4,83 e o Polo de Piritiba 

6,35. Estes Polos formaram poucos egressos (Pintadas - 28 e Piritiba - 8), dos 

cursos de Especialização em Gestão Pública, Especialização em Gestão em Saúde 

e Gestão pública Municipal. Estas cidades são de pequeno porte (Pintadas- cerca de 

10.482 mil habitantes e Piritiba- 24.538 mil habitantes; IBGE 2015), sendo Polos que 

concentram mais ofertas de cursos de licenciaturas. Essa variação de notas pode 

estar relacionada a diferentes interesses e visões de mundo que cada formado pelo 

programa apresentou sobre a temática proposta.  

A sociedade tem como característica principal a diferenciação social, tendo 

em vista que seus membros possuem características diferentes (idade, sexo, 

religião, estado civil, escolaridade, renda, setor de atuação profissional etc.), como 

também carregam ideias, valores, interesses e aspirações diversas e desempenham 

papéis diferentes no decorrer da sua existência. Nesse sentido, esta diferenciação 

traz certa complexidade à vida em sociedade, decorrente das interações sociais, 

provocando até competição e conflito de interesses. (RUA, 2009). 

De acordo com Brezinski (2011), o resgate de conceitos e a essência da 

política remetem a questionamentos sobre qual a importância das políticas públicas 

para o desenvolvimento da sociedade e como estas podem afetar os cidadãos. 
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Tabela 10 – Nota desenvolvimento x semestre de conclusão 

 Variáveis N participantes Nota 

Semestre de conclusão 2014.2 33 5,50 

2015.1 16 5,61 

2015.2 10 5,86 

2016.1 32 5,46 

2016.2 23 5,66 

2017.1 9 5,75 

2017.2 26 5,70 
Fonte: Elaborada com base na pesquisa de campo 

 
Na tabela 10, pode-se observar que houve uma variação da nota no semestre 

2016.1 em relação aos demais semestres. Isso pode ter acontecido pela falta de 

oferta de novas turmas do PNAP durante os anos de 2015 a 2016, período em que o 

Brasil enfrentou uma agitação no cenário político-econômico (governo Dilma 

Rousseff), refletindo no contingenciamento de recursos pelo MEC/CAPES e na 

realização de seleções de alunos para de novos cursos e turmas.  

Nesse contexto, a escassez de recursos impactou negativamente na oferta e 

continuidade do programa. De acordo com Paludo (2016), política pública envolve 

um conjunto de processos, decisões e ações quanto à alocação de recursos, que 

reúnem diferentes atores e concentram esforços, utilizados pelos governos com 

vistas a mudar uma realidade, promover o desenvolvimento, efetivar direitos e 

atender necessidades público-sociais. 
 

Tabela 11 – Nota desenvolvimento x renda 

 Variáveis N participantes Nota 

Renda 1 Salário mínimo 4 5,15 

Entre 1 e 2 salários mínimos 31 5,78 

Entre 2 e 5 salários mínimos 87 5,60 

Acima de 10 salários mínimos 21 5,47 
Fonte: Elaborada com base na pesquisa de campo 

 
Na tabela 11, a nota das questões ligadas ao desenvolvimento foi maior para 

as pessoas ganham salários entre 1 e 2 salários mínimos e entre 2 e 5 salários 

mínimos. Esta margem salarial foi verificada no estudo de Martins et al. (2012), com 

concentração de renda média até 3 salários mínimos. Estes alunos possivelmente 

vislumbram uma possibilidade de crescimento ou progressão na carreira, realizando 
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um curso através da modalidade. Fiuza (2012) concluiu na sua pesquisa que a 

renda familiar influencia no desempenho do aluno na EaD. 
 

Tabela 12 – Nota desenvolvimento x Estado civil 

 Variáveis N participantes Nota 

Estado Civil Solteiro 52 5,38 

 Casado/União estável 89 5,71 

 Separado 6 5,93 

Outros 2 5,40 
Fonte: Elaborada com base na pesquisa de campo 

 
Em relação à tabela 12, chamou a atenção as notas mais altas recebidas 

pelos grupos de pessoas com estado civil casado/União estável (5,71) e separado 

(5,93). Sobre esses achados, Ferreira e Figueiredo (2011) confirmam na sua 

pesquisa que a maioria dos alunos investigados eram casados e com filhos, sendo 

provável esta opção de ensino pela autonomia no aprendizado e por minimizar o 

deslocamento para o ambiente escolar. A EaD e a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação foram capazes de encontrar na sala de aula virtual uma 

possibilidade de completar suas necessidades de aprendizagem, considerando a 

flexibilidade dos horários e  conveniências ao perfil do aluno que trabalha, que tem 

família e outras obrigações (BRITTO et al., 2016). 

Por outro lado, é preocupante a nota baixa dos estudantes solteiros que, 

teoricamente, possuem maior disponibilidade de tempo, bem menos compromissos 

que uma pessoa casada e maior autodedicação aos seus projetos. Isso pode ter 

uma relação com aspectos motivacionais e características do indivíduo.  

Silva (2012) pondera que o estudante EaD necessita de três pontos 

fundamentais para desenvolver a identidade do aluno virtual: atuação estratégica - 

organizar o tempo, comunicar-se, motivar-se; compreensão das características do 

grupo, das tarefas, dos objetivos do curso e do contexto em que está inserido; 

condições tecnológicas - conexão, utilização das ferramentas e familiaridade com a 

tecnologia. 

Algumas perguntas apresentaram impacto relevante considerando o número 

de egressos do PNAP. Apresentamos a seguir na tabela 13. 
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Tabela 13 – Correlação entre perguntas relevantes 
 

Considero que ter realizado o curso do PNAP na modalidade a distância contribuiu para 
meu desenvolvimento pessoal e profissional. 
O curso atendeu as minhas expectativas. 56% 

O curso realizado contribuiu para melhorar a minha atuação profissional 61% 
Considero que meu curso possui alta qualidade 54% 

Considero que ter realizado o curso do PNAP na modalidade a distância contribuiu para 
que eu adquirisse competências necessárias para o exercício de minhas atividades 

profissionais 75% 
Considero que ter realizado o curso do PNAP na modalidade a distância contribuiu para 

o desenvolvimento do município que estou inserido(a). 51% 
Considero que a formação teve impacto positivo no desenvolvimento de minhas 

competências e habilidades. 69% 
Tive a possibilidade de trabalhar e estudar sem ter que me afastar da minha localidade. 54% 
Considero que a Educação a Distância é uma relevante política pública que permite a 

democratização do acesso ao ensino superior. 58% 
Fonte: Elaborada com base na pesquisa de campo 

 
Através dos resultados contidos na tabela 13, percebe-se a relevância do 

PNAP e sua contribuição para a formação dos egressos, onde 56% responderam 

que o curso atendeu suas expectativas; 61% afirmaram que o curso contribuiu para 

melhoria da atuação profissional; Dos respondentes, 54% consideram que o curso 

possui alta qualidade; 75% confirmaram que o curso realizado por meio do PNAP 

(EaD) contribuiu para a aquisição de competências para o exercício das atividades 

profissionais; 51% consideram que houve uma contribuição para o desenvolvimento 

do munícipio que estão inseridos; 69% confirmaram que houve um impacto positivo 

no desenvolvimento de competências e habilidades; para 54%, houve a 

possibilidade de trabalhar e estudar sem ter que se afastar da localidade; e 58% 

consideraram que que a Educação a Distância é uma relevante política pública que 

permite a democratização do acesso ao ensino superior. 

Os resultados positivos acima demostram a necessidade de ampliação 

investimentos na EaD, bem como a ampliação na oferta do PNAP, tendo em vista a 

importância do programa, especialmente para os municípios distantes 

geograficamente e carentes de uma boa gestão pública. 

Sobre as práticas dos Egressos nas Comunidades Locais (PECL), os dados 

da Análise de Componentes Principais são apresentados na figura 7. 
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Figura 7: Análise de Componentes Principais na temática PECL 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Considerando as Práticas dos Egressos nas Comunidades Locais, a figura 7 

apresenta forte conexão entre as perguntas 2, 4, 6, 7 e 8. As perguntas 1, 9, 12 e 13 

apresentaram baixa contribuição ao sistema, provavelmente por se tratar de 

opiniões que indicam maior unanimidade nas respostas ou maior aproximação entre 

as escalas. As perguntas 5, 7, 14, 15, 16 e 17 apresentaram maior vetor, ou seja, 

maior discordância ou variabilidade nas respostas dos participantes. Em especial, a 

pergunta 7 é totalmente anticorrelacionada com as perguntas 14, 16 e 17, ou seja, 

seu ângulo está próximo de 90º. 

No primeiro bloco de perguntas, a conexão apontada refere-se a questões 

ligadas ao curso realizado, tais como: as expectativas atendidas; à qualidade do 

curso; a interação em alunos, professores e tutores; a frequência da utilização da 
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estrutura do Polo de Apoio Presencial; e ao fornecimento de apoio e informações 

adequadas pela coordenação do curso. 

O segundo bloco de perguntas (maior unanimidade nas respostas), diz respeito 

ao bom desempenho obtido no curso; a contribuição do curso PNAP para o 

desenvolvimento pessoal e profissional; a relação do trabalho de conclusão de curso 

com a experiência profissional e com o trabalho atual; e o impacto positivo no 

desenvolvimento de competências e habilidades através da formação recebida. 

No terceiro bloco de perguntas (apresentaram maior variabilidade, ou seja, 

opiniões que geraram maior polêmica), são apresentadas questões relativas à 

formação obtida pelo Programa PNAP, tais como: a construção de laços (redes, 

parcerias com empresas e organizações profissionais não acadêmicas); a 

frequência da utilização do Polo de Apoio Presencial; a formação e o impacto 

positivo na renda; ao impacto positivo na carreira profissional; à evolução na carreira 

profissional; e a obtenção de experiência fora do município. Esta variação pode ter 

uma relação com as características desses egressos (interesses e visão de mundo).  
 

Figura 8– ACP na temática CDLR 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Na figura 8, analisando-se a temática Contribuições da EaD para o 

Desenvolvimento Local e Regional (CDLR), as perguntas 24 e 25 apresentam alta 

correlação e grande variabilidade nas respostas por parte dos participantes. 

Também grande variabilidade foi encontrada nas perguntas 27 e 30, ou seja, os 

participantes apresentam diferentes opiniões sobre a mesma pergunta. Existe uma 

anticorrelação entre as perguntas 24 e 30; 25 e 30. Existe também, uma 

uniformidade nas opiniões dos participantes no tocante as perguntas 20, 21, 22, 26, 

28 e 29. Em especial, existe também correlação entre as perguntas 22 e 26.  

O primeiro bloco de perguntas (alta correlação e grande variabilidade), diz 

respeito a questões ligadas ao Polo de Apoio Presencial, ou seja, a qualidade 

percebida quanto à estrutura tecnológica e física para atender às necessidades 

educacionais locais. Essa variação pode estar relacionada a diversos fatores, como 

os deslocamentos realizados pelo aluno, conforto, equipamentos e à própria gestão 

do Polo e sua manutenção, que podem ser ou não atrativos para o aluno. 

O segundo bloco de perguntas (que apresentaram variabilidade e 

anticorrelação), envolvem questões sobre a existência do Polo de apoio presencial 

(estrutura física e tecnológica) e sua importância para a formação recebida, bem 

como a questão desta formação ter possibilitado o seu engajamento em uma política 

pública de desenvolvimento territorial. Essas discordâncias podem remeter a um 

elemento subjetivo, a diferentes visões de mundo, e isso pode ter influenciado os 

respondentes.  

Por outro lado, o terceiro bloco de perguntas (aponta para uma uniformidade 

de opiniões), relacionando-se com questões ligadas qualidade do Sistema UAB; ao 

compromisso e disciplina que envolve a modalidade EaD (mais do que o presencial); 

a relevância da EaD como política pública e sua possibilidade de democratização do 

acesso ao ensino superior; a EaD e o desenvolvimento regional a partir dos Polos 

locais; e a oferta do curso EaD na localidade, como elementos importantes para a 

vida pessoal e profissional dos egressos. 

Chama a atenção que, para os egressos, a EaD representa uma relevante 

política pública e possibilita a democratização do acesso ao ensino superior e, neste 

sentido, isso faria realizar outro curso a distância. Isso demonstra, como já tratado 

anteriormente, que a EaD se configura como uma oportunidade de qualificação e 

requalificação e se apresenta como uma excelente alternativa para a formação 

continuada (PORTO, NEVES, MACHADO, 2012). 
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Figura 9 – ACP com as questões ligadas ao desenvolvimento 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

De acordo com a figura 9, para avaliar os índices de desenvolvimento (por 

meio das cinco perguntas destacadas e relacionadas à temática: desenvolvimento), 

foi identificada uma forte correlação entre as perguntas 19, 26 e 28 e uma 

anticorrelacionada com a pergunta 30. As perguntas 11 e 30 apresentarem as 

maiores variabilidades dentro do sistema estatístico escolhido na análise, ou seja, 

são as perguntas de respostas diversificadas entre os participantes.  

O primeiro bloco de perguntas (identificada uma forte correlação), diz respeito à 

realização do curso e a questão de ter favorecido a sensibilização dos egressos no 

contexto das organizações; a relevância da EaD como política pública e sua 

possibilidade de democratizar o acesso ao ensino superior; e  o fato da EaD permitir 

o desenvolvimento regional a partir da existência de Polos locais. No entanto, esses 

aspectos são anticorrelacionados com a questão da formação ter possibilitado o 

engajamento em uma política pública de desenvolvimento territorial.  

No segundo bloco de perguntas (maiores variabilidades), a questão envolve a 

formação ter possibilitado o engajamento em uma política pública de 
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desenvolvimento territorial e a contribuição do curso do PNAP na modalidade EaD 

para o desenvolvimento do município do egresso.      

 Para estes respondentes, a divergência de opinião pode estar relacionada a 

diferentes interesses e oportunidades, a partir da formação recebida pelo curso do 

PNAP. 

 
Figura 10– ACP índice geral 

 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 

A figura 10 apresenta um ângulo entre os quatro vetores menores que 90º. 

Assim, é possível identificar uma correlação entre Contribuições da EaD para o 
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Desenvolvimento Local e Regional x Desenvolvimento; Desenvolvimento x Geral; 

Geral x Práticas dos Egressos nas Comunidades Locais.  

Vale ressaltar que o índice de Desenvolvimento e PECL ficam com a mesma 

distância angular em relação ao Geral, indicando, dessa maneira, que as perguntas 

ora destacadas conseguem identificar de maneira similar o índice de 

desenvolvimento do questionário padrão com dezenove perguntas. Desse modo, 

dentro do sistema, a seleção das cinco perguntas produziu um resultado positivo 

para o estudo. 

 

6.2 Análise de Conteúdo 

Os resultados aqui apresentados referem-se aos dados coletados através das 

entrevistas realizadas com os Coordenadores de Polo e Tutores Presenciais, cujo 

intuito foi analisar as contribuições da expansão de cursos EaD para o 

desenvolvimento das localidades onde os cursos do PNAP/Univasf estão inseridos 

(visando responder ao objetivo “d” desta pesquisa), tendo como base as leituras e 

reflexões sobre o tema, por meio do vasto arcabouço teórico, a fim de buscar 

elementos que apontassem para a questão de estudo. 

Por meio desse procedimento, foi possível identificar as ideias e expressões 

que apontavam para esta finalidade. A partir de então, houve o agrupamento e 

organização do material que passaram a construir categorias e subcategorias 

temáticas, referentes ao objetivo proposto. 

A partir da categoria a expansão da política de educação superior EaD pelo 
sistema UAB, as subcategorias emergiram da leitura das falas dos entrevistados. 

Tais Subcategorias são: 1) acesso; 2) qualidade; 3) Inclusão social e 4) Política 

pública. Veremos detalhamento cada uma delas a seguir. 

Ao analisar os depoimentos dos Coordenadores de Polo e Tutores 

Presenciais, percebe-se a relevância da expansão de cursos EaD para o 

desenvolvimento das localidades onde os cursos do PNAP/Univasf estão inseridos, 

e como ela se relaciona com a oportunidade de acesso ao Ensino superior.  

A realidade brasileira de acesso às universidades públicas, cerca de 20 anos 

atrás, contemplava poucos beneficiados, principalmente as pessoas que residiam 

nos grandes centros urbanos. Esse cenário tem mudado graças à implementação de 

algumas políticas públicas de inclusão, dentre elas a Educação a Distância, que vem 
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promovendo justiça social, colaborando para que a educação nível superior seja 

cada vez mais acessível, possibilitando o aumento de vagas, avançando na questão 

do acesso e, ainda, interiorizando as Instituições de Ensino Superior (IES) em 

praticamente todo território nacional, conforme afirma Borges (2015). 

Os trechos das entrevistas que seguem descrevem este contexto. 
Eu considero de grande importância, principalmente, para as comunidades 
mais interioranas. Nós temos uma história da educação brasileira meio 
elitizada até pouco tempo, onde só quem tinha condição financeira 
conseguia acessar as universidades, e a EaD vem facilitar este acesso e 
abrir caminhos para o acesso das pessoas que não gozam de uma situação 
financeira suficiente para ir para os grandes centros. (Coordenador de Polo) 

Eu vejo como um avanço muito significativo na educação, tendo em vista 
que muitas cidades não teriam este acesso direto, então, a EaD possibilitou 
estes cursos, e eles vieram para facilitar a vida de nós, enquanto alunos e 
educandos de pequenas cidades, distantes dos grandes centros. Então, 
veio para facilitar e fazer com que todos tivessem acesso, a uma educação 
de qualidade e veio para impulsionar, para que os alunos pudessem estar 
se especializando, buscando inovação, algo que os alunos dos grandes 
centros têm acesso. Então, nós que estamos mais afastados, não tínhamos 
antes esse ingresso nestas faculdades e o sistema EaD veio facilitar nossas 
vidas e nos dar estas oportunidades. (Tutora Presencial) 

E quando tudo passou a ser menos mercadológico, então eu acreditei que 
era verdade, e que era uma política de acesso, sem igual, porque você 
consegue promover uma maior condição de acesso e de reparação social, 
inclusive, porque o aluno da EaD não é o mesmo aluno do presencial. 
(Coordenadora de Polo) 

Esta expansão tem sido muito significativa e positiva, porque a gente vê a 
quantidade de pessoas que infelizmente, anteriormente, não tinha um 
acesso a um curso de graduação, ou mesmo de pós-graduação, devido à 
localidade onde se encontrava, e hoje elas têm esta possibilidade de 
fazerem um curso de nível superior, de se graduar, de se especializar. 
Então, veio para somar, cada vez mais, para a educação no Brasil. (Tutora 
Presencial) 

A questão da luta pela sobrevivência, todos estão atrelados ao mundo do 
trabalho, e assim, a política da EaD veio contribuir fortemente na formação 
de pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, e não tem como 
parar para fazer uma formação acadêmica, seja de graduação ou de pós-
graduação. (Coordenadora de Polo) 

A educação a Distância foi muito bem vinda. Até porque oferece 
oportunidades para pessoas que não teriam como fazer uma universidade 
por condições financeiras, ou não ter universidade próxima onde à pessoa 
mora. E atendendo esta clientela, eu avalio que foi muito bom e muito 
oportuno. (Coordenadora de Polo) 

Chama a atenção também o fato desta política de expansão do ensino 

superior estar atrelada a um elemento muito importante: a qualidade do ensino. A 

EaD tem crescido em ritmo acelerado no Brasil e as Universidades públicas 

começaram a imprimir este atributo e até mesmo se diferenciam diante da vasta 

oferta de cursos de nível superior, oriundas da iniciativa privada.  
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Neste sentido, corroboram os autores Madureira (2015), Silva (2015), Pinto e 

Gomes (2018) sobre o desempenho importante das universidades, por meio da 

pesquisa e do desenvolvimento de novas técnicas de organização e de produção, 

tendo em vista que a expansão do ensino superior deve contemplar uma formação 

que realmente atenda às necessidades de melhoria da educação brasileira, através 

de relevantes ações e políticas assertivas que promovam a democratização da 

Educação Superior com qualidade. 

É possível perceber isso nas falas que se seguem: 
Eu acho que um grande passo nesta questão, foram às universidades 
públicas terem abraçado, porque inicialmente as universidades públicas 
ficaram meio que com o pé atrás com Educação a distância, e foi na época 
em que as universidades particulares avançaram e talvez no primeiro 
momento estas universidades particulares não tivessem preocupadas tanto 
com a qualidade, o que a universidade pública veio trazer, mais qualidade, 
eu diria assim, mais confiança para o aluno, então acho que isso foi uma 
contribuição importante, porque de certa forma, esta visão de que a 
universidade pública e de certa forma é realidade, tem uma qualidade ou se 
preocupa mais com o ensino, com a qualidade, do que as particulares, 
porque ela pensa na formação, ela pensa na capacitação, e o financeiro fica 
meio de lado, embora também seja importante, mas, não é o foco dela, uma 
vez que tem os custos são bancados pelos governos. Então, eu acho que o 
grande pulo da EaD do ponto de vista da confiança, da aceitabilidade, vem 
com o momento que as universidades públicas abraçam o programa. 
(Coordenador de Polo) 

A EaD vem não só para aumentar a quantidade de acessos, e não é nada 
só de número, é de qualidade também , é qualidade de vida para o aluno 
que se dispõe a fazer isso.  Então, não é só você dizer assim: houve um 
alargamento na oferta do ensino superior, em nível de número, não é só 
isso. (Coordenadora de Polo) 

Eu acho interessante, e acho que é a forma mais barata de se levar uma 
educação pública de qualidade a regiões muito distantes. Aí você consegue 
trazer uma educação de qualidade com professores doutores, professores 
mestres, sem ter que gastar tanto, porque aproveita o professor da rede 
presencial, utilizando ele na modalidade a distância.  (Tutor Presencial) 

A gente ainda precisa melhorar um pouco (quem está ofertando), o poder 
público que é quem toma conta dos Polos, parte parceira, as universidades. 
Eu acho que a gente precisa melhorar um pouco, mas, temos tido um 
grande avanço na questão da qualidade. A gente percebe que cada versão 
tem sido melhorada. (Coordenadora de Polo) 

É importante salientar que esta expansão possibilita a dimensão da inclusão 
social, pois a EaD trata-se de uma modalidade de ensino favorável à redução das 

desigualdades de oferta de ensino superior (BRASIL, 2006), pois utiliza perspectivas 

pedagógicas contemporâneas, graças a adoção das TIC’s, além de promover o  

respeito a individualidades, como forma de inserção social, com a quebra de 

barreiras geográficas, temporais e financeira. Isso, graças aos avanços tecnológicos 

de magnitudes nunca vistas anteriormente, a educação a distância (EaD) surge 
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como uma possibilidade de acesso a educação, tendo em vista à utilização de 

ferramentas oriundas das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), 

propiciando acesso e compartilhamento de informações nas mais diversas formas, a 

partir de qualquer lugar e tempo, conforme apontam Souza, Gomes e Moreira 

(2014). 

Diante disso, podemos perceber estes aspectos através das falas dos 

entrevistados. 
[...] houve não só o aumento dos números, mas, da condição de entrada 
das pessoas que tiveram negado o direito de acesso à educação superior. 
Então, por exemplo, não é o garoto de 19, de 22 anos, que tem família 
estável, que não precisa trabalhar durante o dia, e ainda não é pai de 
família, que faz a escolha pela educação a distância. Quem faz a escolha 
pela educação a distância, são as pessoas que tiveram estes direitos 
negados e que o tempo de vida não foi equivalente ao tempo de estudo em 
função das condições necessárias para sobrevivência, então, são estas 
pessoas que estão tendo acesso agora. (Coordenadora de Polo) 

Eu acho que é uma forma de incluir muita gente no sistema educacional e 
sem esta política seria inviável para muita gente.  (Coordenadora de Polo) 

O Sistema UAB, oportuniza estas pessoas para que tenham uma formação 
superior, principalmente as pessoas de baixa renda que não tem como se 
deslocar para outras cidades. Aqui a faculdade mais próxima que nós temos 
fica a trinta e seis quilômetros, em Araripina, e é uma faculdade particular e 
nem todos dispõem de recursos para isso. Pela EaD o aluno faz o curso na 
sua cidade, próximo a suas famílias, o que é também um fator muito 
positivo. (Coordenadora de Polo) 

 

Assim, percebe-se a relevância da implementação dos programas na 

modalidade EaD, por meio do Sistema UAB, sobretudo para os pequenos 

municípios. Os programas no âmbito do sistema UAB contemplam uma diversidade 

de atores, consideram as demandas locais, e possibilitam o ensino superior público 

de qualidade aos municípios brasileiros que não possuem cursos de formação 

superior ou cujos cursos ofertados são insuficientes para atender a todos os 

cidadãos (SANTOS, 2016). Ela refere-se a uma importante política de governo 

capaz de mudar a realidade educacional brasileira. 

Paludo (2016) afirma que política pública envolve um conjunto de processos, 

decisões e ações quanto à alocação de recursos, que reúnem diferentes atores e 

concentram esforços, utilizados pelos governos com vistas a mudar uma realidade, 

promover o desenvolvimento, efetivar direitos e atender a necessidades público-

sociais. O sistema UAB possibilita a correção de desigualdades de cunho regional e 

reforça a necessidade de ampliação dos investimentos nas regiões que 
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historicamente foram preteridas em razão de um dado modelo de desenvolvimento 

(MATOS, 2014). 

A importância desta política educacional está expressa nas falas: 

Então, acho que a iniciativa do governo brasileiro naquela oportunidade em 
que foi expandido o ensino a distância através desta modalidade EaD, 
abraçada inclusive pelas universidades públicas, veio oferecer uma gama 
de cursos e de caminhos de conhecimento que de certa forma muda o 
cenário da política do ensino superior no Brasil. Então, eu considero 
extremamente positivo e pela vida prática mesmo, pelo que a gente percebe 
de acesso, pelas formações que a gente acompanha, pelas turmas que a 
gente acompanhou aqui no Polo e em toda região. (Coordenador de Polo) 

O Programa da Universidade Aberta do Brasil, eu entendo que foi um 
achado, em nível de política de expansão de oferta de curso de nível 
superior, especialmente quando ele veio, a partir de uma política pública, ou 
seja, quando o berço é uma política pública, e é a universidade pública que 
abraça isso, eu tenho a tendência a acreditar mais, por conta do controle de 
qualidade que o serviço público faz e tem ao longo dos anos, e que se foi 
construindo. Então eu acredito no profissional, que é da rede pública, eu 
acredito na instituição pública. (Coordenadora de Polo) 

 

Dando continuidade a análise dos dados, o próximo item refere-se à categoria: 

A importância dos cursos do Programa Nacional de Formação em Administração 

Pública (PNAP) para o município e para os beneficiários (profissionais formados). As 

subcategorias emergiram da leitura das falas dos entrevistados. Tais Subcategorias 

são: 1) Indicação política e 2) Qualificação profissional. Veremos detalhamento cada 

uma delas a seguir. 

Observando o depoimento desses entrevistados identifica-se um 

posicionamento crítico frente ao que vem ocorrendo com a gestão pública ao longo 

dos anos, em função das indicações políticas que muitas vezes se sobrepõe ao 

conhecimento técnico, tão necessário para o exercício do cargo.  

Nos trechos a seguir podemos perceber este fato. 
Os municípios ainda tem um modo de governar ainda muito provinciano. 
Então não é a formação técnica que geralmente é objeto de seleção para a 
função, mas, é indicação política. E dificilmente, é uma raridade quando é 
uma indicação política, você encontra alguém que é politicamente 
resguardado, mas que tem condições técnicas para gerir. Isso é muito raro. 
O que deveria ser o contrário. Então, acontece de ter no quando do 
município, pessoas que são indicadas politicamente, mas, que não tem 
perfil técnico. (Coordenadora de Polo) 
 
Eu acho importante, devido a nossa gestão pública ser muito 
desqualificada, tecnicamente. Há muita carência, nas gestões municipais, 
porque é feito muito estes acordos políticos na época eleitoral, e quando 
assume o governo, acaba-se colocando pessoas não capacitadas para gerir 
a administração pública. (Tutor Presencial) 
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Contrapondo a isso, podemos observar os objetivos do PNAP, através do 

Edital da Capes nº 01, de 27 de abril de 2009: 

 
(i) capacitar quadros de gestores para atuarem na administração de macro 
(governo) e micro (unidades organizacionais) 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. 

 

Vale destacar que a qualificação profissional é capaz de mudar a realidade 

local e regional. Daí a importância da oferta dos cursos do PNAP, principalmente 

para os municípios longínquos e carentes de uma eficiente gestão pública, 

possibilitando impactar na eficiência gerencial do município, conforme apontado nos 

estudos de Farias (2009). 

Essa capacidade transformadora do processo educacional sobre o espaço 

humano, mais particularmente, sobre a cidade, pode ser identificada nos trechos das 

falas dos entrevistados: 

 
É importante porque vêm qualificar, os cursos qualificam e aperfeiçoam, e 
permite inclusive este enriquecimento dos conhecimentos que os alunos e 
os formados já têm. (Coordenador de Polo) 
 
Então, cursos na área de gestão pública, é fundamental a estas pessoas 
que estão nas funções e que não tem formação especifica para atuarem. 
Então, você pega o bonde andando, mas, em compensação, você tem a 
condição da teoria-prática, porque tem a condição de vivenciar isso, através 
dos cursos ofertados pelo PNAP. Enfim, a gente sabe a importância que o 
curso tem, e é uma condição impar, impar! Da gente ter uma mão-de-obra 
qualificada, já que em nível de município, muitas vezes as indicações 
políticas se sobrepõe a condição do conhecimento mesmo. (Coordenadora 
de Polo) 
 
O beneficio, vem principalmente, pela qualificação, porque a maioria destas 
pessoas que fazem estes cursos, principalmente, os de pós-graduação, 
como é o caso de Gestão Pública e Gestão Pública Municipal, são pessoas 
ligadas ao estado, ao município, eles já são prestadores de serviços destes 
entes federativos. E aí, de uma forma eles conseguem se especializar, 
ainda mais, se qualificar mais, para prestar um serviço de melhor qualidade 
para a população. (Tutora Presencial) 
 
A gente percebe a necessidade desta mão de obra qualificada na região. E 
é de grande importância a oferta destes cursos nesta região. (Coordenadora 
de Polo) 
 
Foi muito bom à oferta destes cursos do PNAP. O Curso de Especialização 
em Gestão em Saúde teve abrangência maior e foi muito bom porque 
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contribuiu para a formação dos profissionais de saúde de nossa cidade e da 
região que são as pessoas que prestam os serviços. (Coordenadora de 
Polo) 

 

Esta qualificação apontada através dos depoimentos refletem na categoria as 
contribuições dos cursos do PNAP para o desenvolvimento da região onde o 
Polo está inserido, a qual surgiu à subcategoria temática melhoria na prestação 
dos serviços, a partir das falas dos entrevistados. 

 
Dá pra perceber que houve um grande avanço, inclusive eles têm me 
procurado para elogiar pelo curso que a gente ofertou porque ajudou na sua 
formação, ajudou no seu conhecimento, tem contribuído com a prática, 
principalmente, no atendimento da população. Agora, também contribui para 
o desenvolvimento, porque a partir do momento que as pessoas estão mais 
qualificadas, receberam a formação acadêmica mais sistêmica, mais 
especializada, é a população que ganha, são as pessoas, os usuários dos 
serviços que são os principais beneficiados deste processo educacional. 
Então, eu diria que de modo geral, a EaD e a implantação do Polo aqui, 
trouxe desenvolvimento, principalmente na área de educação, mas também 
na área de saúde, foi um grande propulsor. (Coordenador de Polo) 
 
É significativo e é importante demais para o desenvolvimento da região, 
porque ganha uma visibilidade na prestação de serviços. O PNAP vem 
qualificando ainda mais os gestores e os responsáveis de alguma forma, 
pelos serviços da administração pública. E eles acabam de uma forma ou 
de outra, implantando no seu trabalho, alguns dos ensinamentos que foram 
abarcados no curso. (Tutora Presencial) 
 
Eu avalio que a contribuição foi para a melhoria dos serviços prestados por 
aquelas instituições que estão aí com estes profissionais qualificados. 
Então, um crescimento como um todo. (Coordenadora de Polo) 
 

 

Na direção do desenvolvimento regional, pela educação, através da oferta de 

cursos EaD, especialmente dos cursos do PNAP, Farias (2009, p.55) destacou que 

“a gestão universitária tem a possibilidade de recuperar parte relevante de seu 

papel, talvez sua missão mais importante: a responsabilidade social pelo 

desenvolvimento sócio-educacional regional.” 

 Na categoria fatores de sucesso alcançados com a oferta desses cursos 
pelo Polo, chama a atenção para as subcategorias temáticas apontadas nas falas 

dos entrevistados: 1) Engajamento dos profissionais envolvidos na implementação 

dos cursos, e 2) Aspecto motivacional/empoderamento. 

No estudo de Vieira (2018), citando Costa e Duran (2012), sobre os atores do 

processo educacional pela EaD, o papel desempenhado pelos tutores, como 
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mediadores do processo de ensino-aprendizagem, vai além do auxílio nas atividades 

acadêmicas, gerando empatia e motivação. 

Essa relação de sucesso por meio do engajamento dos profissionais 
envolvidos na implementação dos cursos, especialmente do Tutor, pode ser 

percebida por meio da fala do entrevistado: 
 
Uma coordenação engajada e atualizada, tanto a Coordenação de Curso, 
como a Coordenação de Polo, porque o curso só vai bem, se estas duas 
coordenações estiverem alinhadas, se elas estiverem atualizadas com o 
que está acontecendo na atualidade. Há necessidade também de bons 
tutores, porque se não tiver um feedback do tutor com a coordenação de 
curso e a coordenação de Polo, não há como você passar informações 
válidas e suficientes para ver realmente o andamento do curso.  Ele é quem 
vai dar o subsídio necessário ao aluno, aquela força, o encorajamento para 
o aluno continuar, porque muitas vezes a gente encontra o aluno que 
passou por situações difíceis. Eles realmente precisam do incentivo, porque 
a maioria das pessoas que fazem estes cursos, já têm uma 
responsabilidade com trabalho, com família, e isso pesa muito. Então, a 
pessoa tem que se dedicar e a gente (tutor) precisa dar este impulso e 
revigorar o ânimo todos os dias, mandar uma mensagem de incentivo para 
que ela fique empolgada e pense “ah eu já estou aqui, vou até o fim para 
conseguir meu certificado e me qualificar ainda mais”. (Tutora Presencial) 

 

Sobre a importância do sistema de tutoria, Rodrigues ((2016, p. 105)), apontou 

nos achados da sua pesquisa que: “o papel do tutor foi imprescindível para 

construção desse aprendizado, pois ele estava sempre disposto a ajudar”. 

Além disso, a formação em si eleva a autoestima do sujeito, promove o 

empoderamento diante do conhecimento obtido e acaba refletindo na sua qualidade 

de vida. Consequentemente, isso se relaciona com uma mudança da realidade 

social. Esse aspecto pode ser confirmado pelas falas. 

 
A teoria fala pouco dos aspectos emocionais, dos alunos que passam pelos 
cursos, e eu não sei se é porque eu sou meio romântica, mas, este é um 
dos que mais me choca. E em que sentido ele me choca? É que o aluno 
que forma, ele vira outra pessoa! E as coisas que a gente houve, 
principalmente nestes momentos de formatura, porque tá todo mundo mais 
emotivo, eles estão em festa, as coisas que a gente houve dos alunos e da 
família, são coisas que fazem mudar a vida dele de agora em diante e para 
sempre! De uma mulher que era sozinha, que criou filho sozinha, e com 
muita dificuldade conseguiu estudar porque trabalhava o dia todo, e deixava 
os filhos trancados para poder vir para aula, e agora diz “agora eu sou 
formada”, e eu tava na função de cozinheira da escola e agora eu vou poder 
ser professora! Então, sabe o que é poder ser professora? Na vida desta 
pessoa, é muita coisa! Alguém que faz filosofia, e diz, “ah é a melhor coisa”. 
Alguém que era militante de causas sociais, em defesa das mulheres, dos 
negros, mas, não tinha formação específica, e agora tem formação... não 
está em estágio ideal, mas, consegue ver as coisas de uma maneira mais 
ajustada. E aí diz assim: “eu sou formada em filosofia pela Universidade 
Federal do Piauí!” As pessoas falam isso com uma pompa. Eu sei que a 
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pompa muitas vezes não equivale a quantidade de conhecimentos que a 
pessoa tem, mas, vai equivaler a quantidade do esforço que a pessoa teve 
para ter o título, porque se não, não teria. Então, nos resultados, eu gosto 
de tratar a questão do conhecimento, da condição de acesso a um trabalho 
melhor, mas, especialmente, do outro lugar que estas pessoas têm, na 
autoestima e na vida. Isso é muito massa! (Coordenadora de Polo) 
 
São vidas que são melhoradas, em vários aspectos e principalmente, no 
interior da pessoa. Às vezes a gente fala muito só do financeiro, mas, não é, 
porque é uma realização na vida da pessoa... poder fazer um curso 
superior, o sujeito se sente mais dono de si, ele se sente melhor, se vê 
melhor qualificado e vê que tem possibilidade de ir mais longe e já começa 
a pensar num mestrado e doutorado... é fantástico... São muitas histórias 
maravilhosas que a gente tem de alunos. (Tutora Presencial) 
 
Eu vejo o impacto na vida dos alunos que saíram do ensino médio, que 
almejam obter uma licenciatura, e não teriam outra oportunidade, senão 
através deste processo educacional, e concluem o curso, e tempos depois a 
gente fica sabendo que foram aprovados em concursos, que estão 
trabalhando em escolas A e B... e que estão satisfeitos com a carreira e 
com o curso que escolheram e todos são unanimes em dizer que os cursos 
que são oferecidos pelas universidades no Polo têm um diferencial! 
(Coordenadora de Polo) 
 
 
 

As falas remetem ao poder transformador da educação, contribuindo para que 

vidas sejam melhoradas. O foco central da educação e das suas políticas são os 

sujeitos sociais, entendidos como cidadãos e sujeitos de direitos (GOMES, 2012).  

Para Silva, Pinheiro e Chagas (2016, p. 4-5): 

 
o empoderamento apresenta um posicionamento ideológico 
declaradamente definido, voltado para os interesses dos desfavorecidos 
social e economicamente. Se o empoderamento representa uma forma de 
os sujeitos, individual e/ou coletivamente, alcançarem autonomia e 
emancipação por meio de um exercício permanente do poder (para, com e 
de dentro) de que dispõem para se empoderarem, a noção de poder a ser 
seguida é aquela em que coloca as pessoas – principalmente as 
desempoderadas – no centro do processo de empoderamento. Significa 
eleger aquele poder que permite o desenvolvimento das capacidades 
manual, intelectiva, crítica, criativa, comunicativa, humana, afetiva, de 
expressão e manifestação dos sentimentos, anseios e inquietações que 
precisam ser estimulados.  

 

De acordo com os mesmos autores, esta noção de empoderamento está 

relacionada com aquilo que permite ou envolve um processo de conscientização (no 

sentido freireano da palavra), consubstanciado numa relação dialética do sujeito 

com o mundo. 

Prosseguindo com a análise dos dados, abordaremos a categoria que trata 

sobre a contribuição do Polo de Apoio Presencial para o desenvolvimento 
local. Percebe-se que esta contribuição é especialmente voltada para o 
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desenvolvimento da educação, principalmente por meio da formação de professores. 

Os municípios pequenos carecem muito da oferta de cursos de licenciatura voltados 

para os profissionais da educação básica. A EaD, neste ponto, abre caminhos para 

o acesso à educação superior, potencializando a própria localidade. 

Nascimento (2018) considera relevante a expansão e interiorização da rede 

federal de universidades, uma vez que estas são vetores do desenvolvimento 

territorial ao proporcionar às pessoas o acesso à educação superior pública e de 

qualidade em suas próprias regiões, potencializando o crescimento profissional. 

 Estes aspectos podem ser observados por meio das falas. 

 
Quando o Polo implantou, a gente praticamente não tinha professor, tinham 
poucos professores graduados, e hoje se eu pegar, por exemplo, a rede 
pública de Pintadas, eu diria que noventa e cinco por cento dos professores 
são graduados, a maioria deles passou pelo Polo.  Então o Polo é propulsor 
de desenvolvimento, principalmente do ponto de vista da educação. 
(Coordenador de Polo) 
 
 
Sem sobra de dúvidas ele contribui para o avanço da educação no nosso 
país, na nossa cidade, no nosso estado. Em Pintadas, eu vejo como grande 
avanço estes profissionais formados, nosso índice do IDEB, melhorou 
muito, os alunos estão como professores licenciados, pós-graduados, e 
isso, se você pegar dez anos atrás, nós não tínhamos esta gama de 
professores formados. (Tutora Presencial) 
 
 
Contribui enormemente porque o Polo de Apoio Presencial já formou mais 
de quatrocentos professores. Então, imagine quatrocentos professores 
formados?! Com a sua formação, muitos já inseridos no mercado de 
trabalho, e com certeza isso melhorou e deu uma contribuição muito grande 
na questão da qualidade do ensino, porque o Polo trabalha mais na questão 
da formação de professores e isso a gente sabe, que cada pessoa que faz 
uma graduação, ela não vai ter a mesma prática que tinha antes, e a 
maioria destes professores que se formaram, já fez também a sua pós-
graduação e já estão em outro patamar. Então, isso trouxe um resultado 
muito importante para a educação desta região, para aquele aluno que está 
lá na ponta, que está na no sítio, nos lugares mais longínquos do município 
e da região, porque Ouricuri não atende só Ouricuri. Ouricuri atende em 
torno de seis municípios. Nós temos alunos aqui não só de Ouricuri, mas, 
da região do alto sertão pernambucano, e são muitos, os lugares. Todos 
estes lugares que estão a nossa volta foram beneficiados. (Coordenadora 
de Polo) 
 
 
Nós temos profissionais formados e isso vai impactar positivamente na 
educação do município... estes profissionais vão trabalhar no munícipio. 
Quando nós temos o profissional que é formado pelo ensino superior, ele 
está graduado à docência de forma mais ampla do que um que não tem. 
(Coordenadora de Polo) 
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O próximo item refere-se à categoria: fatores limitantes (dificuldades) na 
implementação dos cursos. Emergiu da leitura das falas dos entrevistados a 

questão da dificuldade de internet.  

Existe uma dificuldade, mas, digamos assim, ela é geral, não é só da EaD 
aqui em Ouricuri, que é a estrutura. No Brasil, nossa estrutura ainda é 
pobre, de internet, não em quantidade, mas, em qualidade. (Tutor 
Presencial) 

Um dos fatores que limitantes é a internet. A internet que nós temos não é 
de boa qualidade e isso traz algumas dificuldades.  (Coordenadora de Polo) 

O município atende ao Polo na parte de pessoal, todos aqui são 
funcionários da prefeitura. A questão do material de expediente e limpeza, 
eu recorro ao município. Mas, a internet ainda não é de qualidade, não é 
legal. (Coordenadora de Polo) 

 

De acordo com Souza (2015), o objetivo dos Polos é oferecer o espaço físico 

de apoio presencial aos alunos da sua região, mantendo as instalações físicas 

necessárias para atender aos alunos em questões tecnológicas, de laboratório, de 

biblioteca, entre outras.  

O autor enfatiza que o acesso à internet em vários lugares ainda é precário, 

mas reforça que este aspecto tem grande importância, uma vez que o Polo é o local 

que os acadêmicos matriculados nos cursos na modalidade a distância têm acesso 

ao ambiente virtual com maior facilidade. Isso garante qualidade nas ações previstas 

pelos cursos, como a realização de atividades presenciais que demandam certa 

estrutura do Polo, inclusive internet de qualidade. 

Sobre o item: as atividades desenvolvidas contribuem para a 
implementação dos cursos, foi verificado que os respondentes, especialmente os 

coordenadores de Polo, estão inseridos na mobilização e na articulação para 

ampliação da oferta de novos cursos. Seguem as falas: 

 
Às vezes são liberados cursos que a gente não solicitou, ou que a 
comunidade não demostrou interesse, e isso é meio complicado, até porque 
a gente demandou um curso, aí a universidade por outras questões, talvez 
até de logística, de organização, acaba ofertando um curso de uma área 
diversa, e as vezes não atende, as vezes você tem dificuldade de formar a 
turma, porque não era do interesse da sondagem.  A questão da liberação 
de recursos pela CAPES para implantação do curso, pelo menos é o 
discurso que a gente tem recebido das instituições de ensino, que a não 
implantação de alguns cursos se deve a não liberação de recursos pela 
CAPES. (Coordenador de Polo) 
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Atualmente, praticamente a gente está estagnado, pois os cursos que foram 
adquiridos antes estão em andamento, e eu não ouvi falar mais em cursos 
novos. Eu não sei te dizer bem o que pode ter ocorrido, mas, vejo que o que 
tem atrapalhado é esta busca por novos cursos, e abertura de novas vagas. 
(Tutora Presencial)  

 
A gente se preocupa com a articulação. Então, eu não fico aqui sentadinha, 
atendendo os alunos, os tutores e todas as demandas, sem pensar na 
projeção do Polo. No sentido de: quantos cursos eu tenho hoje no Polo? 
Quantos são de graduação? Estes cursos de graduação vão durar quanto 
tempo? Quantas pós-graduações? E vão durar quanto tempo? 
(Coordenadora de Polo) 
 
Eu procuro sempre solicitar novos cursos. Vejo como necessidade a oferta 
de mais cursos e mais turmas.  (Coordenadora de Polo) 

 

As falas remetem a uma preocupação quanto à continuidade das atividades 

pelos Polos, tendo em vista que no início da implantação da política EaD havia a 

oferta de muitos cursos, sendo que esta realidade tem mudado. Assim, a cada dia 

menos cursos são oferecidos nas regiões contempladas pelos Polos. Isso deve-se à 

escassez de recursos ora enfrentada pela CAPES/MEC, que tem impactado 

sobremaneira a implementação de novos cursos e, consequentemente, refletindo na 

realidade dos Polos de Apoio Presencial. 

De acordo com Brezinski (2011), o resgate de conceitos e a essência da 

política remetem a questionamentos sobre qual a importância das políticas públicas 

para o desenvolvimento da sociedade e como estas podem afetar os cidadãos.  As 

políticas públicas são resultantes da ação do Estado e representam o interesse 

público. Trata-se do reconhecimento dos interesses e necessidades da sociedade, 

resultado de um processo de decisão política e garantidos pelo instrumento legal 

(BREZINSKI, 2011). 

Sobre o item: a oferta dos cursos EaD trouxe impacto para o 
desenvolvimento do município, a maioria dos entrevistados reconheceu a 

relevância desta política para o desenvolvimento de sua região, principalmente pela 

melhoria da qualidade da educação. 

 
Elevou o nome do município, mais forte para dentro das instituições de 
ensino superior e também para outros espaços, porque quando você chega 
com ensino superior, você abre novos horizontes, e este reconhecimento 
ele vem do todo. (Coordenador de Polo) 

 
As pessoas quando elas têm ideia, quando a gente explica para elas a 
dimensão do que se tornou a facilidade, em que hoje na nossa cidade, na 
nossa casa, a distância, a gente consegue ter uma formação continuada, 
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isso é maravilhoso, as pessoas se encantam.  Então houve uma 
repercussão muito boa, e a prova disso é as cidades circunvizinhas 
passaram a procurar o Polo. Então, pra gente isso foi fantástico! Para nossa 
cidade, para mim, enquanto pessoa, para minha formação, eu só tenho que 
agradecer. Tomara que os novos governos continuem com esta visão de 
impulsionar este sistema de Educação a Distância, porque muitos colegas 
meus aí estão buscando, e aí veio só para facilitar a vida da gente, só para 
nos ajudar. (Tutora Presencial) 

 
Traz porque você está ofertando cursos para a maioria da população, então 
você está qualificando mais e melhor, maior parte da população, assim, 
você vai ajudar aquelas pessoas a conseguirem empregos melhores e vai 
gerar mais renda, vai gerar mais impostos, e vai gerar mais renda para o 
município (Tutora Presencial) 
 
 
O avanço é significativo. Se a gente for contar de dez anos para cá, quando 
o Polo começou a atuar na região, hoje a gente tem mais de quatrocentos 
professores formados, fora o pessoal da pós-graduação. E, assim, com 
muita qualidade. Hoje a realidade da educação nesta região é outra! 
(Coordenadora de Polo) 

 
Acredito sim, porque quando a gente dá oportunidade da pessoa cursar 
uma formação de nível superior, o município de certa forma recebe o 
retorno daquele investimento, porque educação sempre terá o retorno. O 
município ganha com isso quando recebe profissionais que estão aptos a 
exercerem determinadas funções e estão mais qualificados para trabalhar. 
(Coordenadora de Polo)  

 

Pelas falas dos entrevistados, percebe-se a preocupação com os rumos desta 

política pública, tão importante, sobretudo, para o desenvolvimento dos pequenos 

municípios. Nesse sentido, indicadores de políticas educacionais e suas 

contribuições para o público alcançado podem sugerir o que se espera do 

desenvolvimento. As ações do Estado são importantes e promovem o acesso ao 

ensino superior de forma mais justa e igualitária. 

O Sistema UAB é um exemplo de política para o desenvolvimento, pois tem 

finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação 

superior no País (BRASIL, 2006). Assim, como tratado anteriormente, o Sistema 

UAB desempenha importante papel no desenvolvimento, possibilitando a correção 

de desigualdades regionais por meio da promoção do acesso a políticas públicas, 

em especial, ao ensino superior (MATOS, 2014). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo buscou analisar as contribuições da Educação a Distância como 

política de expansão e democratização do ensino superior para o desenvolvimento 

regional e local, tendo como base os cursos do Programa PNAP ofertados pela 

UNIVASF. 

Dessa forma, vale refletir sobre o desenvolvimento que almejamos para 

sociedade, tendo em vista que o termo traz consigo a compreensão das condições 

sociais, o acesso à educação, moradia, serviços de saúde, alimentação, uso 

sustentável dos recursos e respeito da cultura e tradições. Nesse sentido, as 

Políticas Públicas oriundas do Estado são importantes para atendimento das 

necessidades da sociedade, bem como possibilita a redução das desigualdades 

sociais.  

O estudo abordou a política educacional de promoção ao ensino superior por 

meio da modalidade a distância, considerando a expansão e democratização do 

acesso ao ensino superior, promovidas pelo Sistema UAB em parceria com as 

instituições de Ensino Superior. 

O trabalho de campo mostrou a partir dos dados quantitativos que a EaD se 

configura como uma importante política educacional, sobretudo para o perfil do 

aluno que trabalha, que tem família e outras obrigações, uma vez que esse discente 

encontra, nessa modalidade de ensino, autonomia e flexibilidade de horários com a 

utilização de tecnologias de informação e comunicação. 

Em relação à análise do perfil dos egressos do Programa PNAP, a quantidade 

de pessoas do sexo masculino (50,34%) foi, estatisticamente, igual ao feminino 

(49,66%). Em relação à raça/cor, 57,05% identificaram-se como brancos, seguidos 

por 30,2% negros e 12,7% demais cores. No que tange ao estado civil, 59,7% dos 

participantes responderam que são casados ou vivem em união estável. A renda 

está entre 2 e 5 salários mínimos (60,84%). Quase a totalidade dos egressos são 

servidores públicos (83,8%). Para 76,9% dos participantes, o local de trabalho fica 

na cidade onde reside. 

De acordo com os dados, a maior parte dos respondentes pertence ao curso 

de Especialização em Gestão Pública (36,91%). Em seguida, o curso de 

Especialização em Gestão em Saúde com 24,83%, Bacharelado em Administração 

Pública (20,13%) e Especialização em Gestão Pública Municipal (18,12%). A maior 
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parte dos respondentes concentra-se nos Polos Juazeiro e Petrolina, com 23,49% e 

19,46%, respectivamente.  

De acordo com os egressos, participantes da pesquisa, os cursos contribuíram 

para aquisição de competências necessárias para o exercício das atividades 

profissionais, promovendo impacto positivo no desenvolvimento de competências e 

habilidades, sem o afastamento da localidade onde reside. 

Para 61,74% dos participantes, os dados apontaram que era a primeira 

experiência em curso formal na modalidade EaD, enquanto 38,26% já tinham 

experiência anterior com a modalidade. Isso demonstra que a EaD se configura 

como uma oportunidade de qualificação e requalificação, possibilitando abertura de 

novos caminhos mesmo para quem já tinha escolhido uma carreira, apresentando-

se como uma alternativa viável para a formação continuada de professores, tão 

necessária ao bom desempenho da educação básica nos municípios.  

As notas obtidas na escala Likert sugerem a concordância desses egressos em 

relação à contribuição da modalidade EaD para o desenvolvimento local e regional. 

Ainda sobre o Programa PNAP, os entrevistados apontaram que a formação 

técnica é relevante, especialmente, para os municípios carentes de uma boa gestão 

pública, onde as indicações e os acordos políticos acabam se sobrepondo a 

formação técnica para o exercício das funções públicas. Essa qualificação se reverte 

em ganhos, sobretudo para as comunidades locais, refletindo na melhoria da 

qualidade dos serviços prestados. 

O olhar dos respondentes juntamente com a análise da pesquisadora leva a 

crer que a educação a distância é de fato uma política pública que permite a 

democratização do acesso ao ensino superior e, consequentemente, contribui para 

impulsionar o desenvolvimento local.  

Os dados qualitativos também apontaram para a democratização do acesso ao 

ensino superior, sobretudo para as comunidades interioranas, refletindo na inclusão 

social, uma vez que a EaD vem abrir caminhos e oportunidades de qualificação e 

capacitação, com qualidade, tendo em vista o envolvimento das universidades 

públicas nesse processo, gerando mais confiabilidade para os beneficiários. 

Além disso, a qualificação profissional impacta positivamente no 

desenvolvimento local, na vida dos alunos, possibilitando o aumento na renda, na 

autoestima e na qualidade de vida, como um todo, consubstanciado numa relação 

dialética do sujeito com o mundo. 



73 
 

 Ainda, destaca-se a importância do Sistema UAB para as comunidades onde 

os Polos de Apoio Presencial estão inseridos. Trata-se de uma política que 

possibilita o acesso e inclui muitas pessoas ao processo educacional, e para os 

municípios pequenos e longínquos é uma oportunidade sem igual, pois o sujeito tem 

a possibilidade de estudar um curso de nível superior na própria localidade, ou seja, 

o local se constitui como potencial de desenvolvimento. 

 Apesar da importância destacada do Polo de apoio presencial, a dificuldade 

de internet foi apontada pelos entrevistados como um problema que dificulta a 

realização das ações previstas para os cursos. Mesmo assim, foi reconhecido o 

impacto positivo dos cursos EaD para o desenvolvimento dos municípios, com o 

fortalecimento das instituições de ensino superior, com o acesso e democratização 

do ensino, na questão da qualificação e do avanço na educação das regiões 

pesquisadas.  

Entretanto, vale a refletir sobre a importância da política EaD e sobre os 

rumos que ela tem tomado nos últimos anos, uma vez que a conjuntura política e 

econômica do Brasil passa por um momento delicado de crise, refletindo no 

contingenciamento de recursos, especialmente, na área da educação. Esse ponto foi 

percebido nas falas dos entrevistados, principalmente dos coordenadores de Polo de 

Apoio Presencial, pois a cada dia menos cursos são ofertados, aumentando ainda a 

demanda por formação. 

Cabe-nos questionar sobre o desenvolvimento que almejamos para a 

sociedade. Esperamos que os governos tenham um olhar mais sensível às 

demandas e manutenção de recursos e investimentos na educação superior. 

 Por fim, não acaba aqui o estudo sobre esta temática. Frente aos resultados 

da pesquisa, é possível olhar para o processo de implementação de políticas 

públicas (aqui a educação a distância) e analisar seus impactos e desdobramentos, 

considerando seu contexto histórico. Da mesma forma, sugere-se o desdobramento 

em novas pesquisas e em outras instituições do Sistema UAB. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS EGRESSOS DO PNAP 
EAD/UNIVASF 

 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

1. Gênero 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
2. Qual a sua idade? 
(    ) Menos de 18 anos 
(    )18 a 29 anos 
(    ) 30 a 39 anos 
(    ) 40 a 49 anos 
(    )mais de 50 anos 
3. Cor/Raça 
(    ) Branco (a) 
(    ) Preto (a) 
(    ) Pardo (a) 
(    ) Amarelo (a) 
4. Conclui o curso do PNAP: 
(     ) Bacharelado em Administração Pública 
(     ) Especialização em Gestão Pública 
 (     ) Especialização em Gestão em Saúde 
 (    ) Especialização em Gestão Pública Municipal 
5. Polo 
CAPIM GROSSO/BA 
JUAZEIRO/BA 
PAULO AFONSO/BA              
PINTADAS/BA 
PIRITIBA/BA              
CAMPO FORMOSO/BA 
IRECÊ/BA 
OURICURI/PE 
PETROLINA/PE 
SALGUEIRO/PE 
TRINDADE/PE 
CABROBÓ/PE 
ÁGUAS BELAS/PE 
AFRÂNIO/PE 
6. Semestre de conclusão do curso 
(    ) 2014.2 
(    ) 2015.1 
(    ) 2015.2 
(     ) 2016.1 
(     ) 2016.2 
(     ) 2017.1 
(      ) 2017.2 
7. Reside na mesma cidade do polo que estava vinculado? 
(    ) sim 
(    ) não 
8. Minha localidade de residência é de: 
(    ) Zona Urbana 
(     ) Zona Rural 



82 
 

 
9. Foi o seu primeiro curso a distância? 
(    ) sim 
(    ) não 
10. Trabalha? 
(    ) sim, serviço público e iniciativa privada 
(     ) sim, serviço público 
(     ) sim, iniciativa privada 
(  ) Organização não governamental (ONG) 
(      ) não trabalho  
 
11) O seu trabalho fica na mesma localidade onde reside? 
(  ) Sim 
(  ) não 
(  ) não trabalho  
 
12. Qual o seu rendimento 
(     ) 1 salário mínimo 
(     ) entre um e 2 salários mínimos 
(     ) entre 2 e 5 salários mínimos 
(     ) acima de 10 salários mínimos 
(      ) não trabalho 
13. Estado civil 
(     ) solteiro 
(     ) casado 
(      ) separado 
(        ) união estável 
(        )outros 

 
QUESTÕES SOBRE AS PRÁTICAS DOS EGRESSOS NAS COMUNIDADES 

LOCAIS 
Solicitamos o seu grau de concordância com as assertivas do presente questionário, numa 
escala de 1 a 7, ou seja, quanto mais próximo de 1, menor a sua concordância. Quanto mais 
se aproximar de 7, maior o seu grau de concordância com a assertiva. Assim, os números 
da escala significam: 
 

Discordo 
totalmente 

 
 
1 

Discordo 
parcialmente 

 
 
2 

Discordo 
 
 
 

3 
 

Nem concordo 
nem discordo 

 
4 

Concordo 
 
 
 
5 

Concordo 
parcialmente 

 
 
6 

Concordo 
totalmente 
 
 

7 
 

 
14. Obtive bom desempenho no curso. 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
15. O curso atendeu as minhas expectativas  

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
16. O curso realizado contribuiu para melhorar a minha atuação profissional 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
17. Considero que meu curso possui alta qualidade 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
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18. Com a formação, houve a construção de laços, redes, que permitiram estabelecer 
parcerias com empresas e organizações profissionais não acadêmicas. 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
19) Durante o curso, houve bastante interação entre os alunos, professores e tutores 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
20. Utilizei com frequência a estrutura do meu polo de apoio presencial  

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
21.  A coordenação do curso forneceu apoio e informações adequadas ao bom 
andamento do curso. 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
22. Considero que ter realizado o curso do PNAP na modalidade a distância contribuiu 
para meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
23. Considero que ter realizado o curso do PNAP na modalidade a distância contribuiu 
para que eu adquirisse competências necessárias para o exercício de minhas 
atividades profissionais junto à organização que atuo. 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
24. Considero que ter realizado o curso do PNAP na modalidade a distância contribuiu 
para o desenvolvimento do município que estou inserido(a). 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
25) Considero que meu trabalho de conclusão de curso teve relação com minha 
experiência profissional e com meu trabalho atual 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
26) Considero que a formação teve impacto positivo no desenvolvimento de minhas 
competências e habilidades 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
27) Considero que a formação teve impacto positivo na minha renda 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
28) Considero que a formação teve impacto positivo na minha carreira profissional 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
29) Após o ingresso no curso, houve evolução na carreira profissional 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
30) Tive alguma experiência profissional fora do meu município 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
31) Após o curso, já consigo produzir conhecimentos na área de Administração e 
correlatas 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
32) Ter feito o curso, permitiu mais sensibilização em relação ao contexto das 
organizações 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
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QUESTÕES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DA EAD PARA O DESENVOLVIVMENTO 
LOCAL E REGIONAL 
33) Considero que a Universidade Aberta do Brasil é sinônimo de qualidade de 
ensino. 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
34) O curso a distância exige mais disciplina e compromisso do aluno do que um 
curso presencial 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
 35) Faria outro curso a distância 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
36) Tive a possibilidade de trabalhar e estudar sem ter que me afastar da minha 
localidade  

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
 
37) O polo de apoio presencial possui estrutura tecnológica (computadores, Internet) 
adequada para atender às necessidades educacionais locais. 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
38) O polo de apoio presencial possui estrutura física adequada para   atender às 
necessidades educacionais locais. 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
39) Considero que a Educação a Distância é uma relevante política pública que 
permite a democratização do acesso ao ensino superior. 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
40) A existência de polo de apoio presencial foi importante para a minha formação 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
41) A EaD permite o desenvolvimento regional a partir da existência de polos locais 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
 
42) A oferta do curso na minha localidade, por meio da EaD, foi importante para a 
minha vida pessoal e profissional. 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
43) A partir da formação recebida através da EaD consegui me engajar em uma 
política pública de desenvolvimento territorial. 

(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 5 (    ) 6 (    ) 7 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA (COM 
COORDENADORES DE POLOS/TUTORES PRESENCIAIS?) 
 
CONTRIBUIÇÕES DA EXPANSÃO DE CURSOS EAD PARA O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL (visão de profissionais da EaD). 
 

1) Como você avalia a expansão da política de educação superior, modalidade a 

distância, adotada pelo governo brasileiro por meio do sistema UAB?  

2) Qual a importância do cursos do Programa Nacional de Formação em 

Administração Pública (PNAP) para o município e para os beneficiários (profissionais 

formados)? 

3) Quais as contribuições dos cursos do PNAP para o desenvolvimento da região 

onde o polo está inserido?  

4) Como é a relação do polo com os seus parceiros (CAPES, UAB, UNIVASF e 

outros universidades e municípios) no que diz respeito à implementação dos cursos 

do PNAP?  

5) Na sua opinião, quais são os fatores de sucesso alcançados com a oferta desses 

cursos pelo polo?  

6) No seu município, além dos cursos oferecidos pela UNIVASF, você conhece a existência 

de outras instituições ofertantes de Curso de nível superior? 

7) Como o polo de apoio presencial contribui para o desenvolvimento local?  

8) Na sua opinião, quais são os fatores limitantes (dificuldades) na implementação 

desse curso pelo polo? Como esses fatores podem ser contornados?  

9) Como é feita a gestão dos recursos financeiros do polo? Eles podem sofrer algum 

ajuste posterior à criação do curso para otimizar o processo de implementação? 

Você os considera suficientes ou não?  

10) Como as atividades que você desenvolve contribuem para a implementação dos 

cursos?  

11) Você acredita que o polo foi importante para a formação dos profissionais 

egressos? 

12) Você acredita que a oferta dos cursos EaD trouxe impacto para o 

desenvolvimento do município? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(ENTREVISTA) 
 
Título da Pesquisa: “POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO 
DO ENSINO SUPERIOR NO SEMIÁRIDO NORDESTINO: O CASO DOS CURSOS 
OFERTADOS PELA UNIVASF NA MODALIDADE A DISTÂNCIA”.  
 
CAAE Nº 91148518.9.0000.5196 

Nome da pesquisadora responsável: Eloiza Ribeiro Lopes Gama 

Nome do orientador: Prof. Dr. Marcelo Henrique Pereira dos Santos 

Mestrado Profissional em Extensão Rural (PGExR) 

 
Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, cuja finalidade é verificar 

quais as contribuições da Educação a Distância, como política de expansão e 

democratização do ensino superior, para o desenvolvimento regional e local, tendo 

como base os cursos do Programa PNAP ofertados pela UNIVASF. 

Sua participação é importante, porém, você não deve aceitar participar contra a sua 

vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça, se desejar, qualquer 

pergunta para esclarecimento antes de concordar.  

 

Envolvimento na pesquisa: A pesquisa será realizada por meio de entrevista semi 

estruturada com os Coordenadores de Polo e Tutores Presenciais, dos polos de 

Juazeiro e Pintadas, no estado da Bahia, Ouricuri e Trindade no estado de 

Pernambuco, sobre o Programa Nacional de Formação em Administração Pública 

(PNAP/UNIVASF). Estima-se para realização da entrevista, o tempo de duração de 

aproximadamente trinta minutos. 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Riscos, desconfortos e benefícios: a participação nesta pesquisa não infringe as 

normas legais e éticas, tampouco atentará contra a sua dignidade.  

No entanto, considerando que toda pesquisa que envolva seres humanos apresenta 

risco, percebe-se que são mínimos os possíveis riscos que possam advir com a 

pesquisa, tais como: possibilidade de não entendimento quanto ao objetivo e 

desenvolvimento da pesquisa; desconforto físico, em razão do tempo despendido na 
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entrevista; desconforto ou constrangimento para responder as perguntas; 

preocupação quanto à divulgação posterior dos dados.  

Contudo, estamos nos comprometendo a empregar todos os esforços, tanto na 

realização da pesquisa, como também na análise dos dados e na descrição dos 

resultados, para minimizar os eventuais riscos que possam surgir, evitando-se, 

qualquer prejuízo ou dano, seja material ou imaterial, para você. 

Assim, informaremos na entrevista, de modo claro e preciso, os objetivos do estudo, 

evitando-se possíveis frustrações. Salientamos que as entrevistas ocorrerão em 

local e horário a ser acordado com o entrevistado, sempre respeitando o que melhor 

lhe convier. Respeitamos também o direito de recusa, podendo você a qualquer 

momento encerrar a sua participação sem qualquer tipo de prejuízo. E, quanto aos 

seus dados, é importante frisar que a sua identificação não é obrigatória e as 

informações são confidenciais, sendo apenas utilizadas para fins estatísticos, no 

contexto desta investigação. 

 

E também será assegurado a você o direito à indenização e à prestação de 

assistência imediata e pelo tempo que for necessário, em caso de algum dano que 

seja decorrente da pesquisa, conforme a Resolução nº 510/2016 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Este estudo lhe oferece o benefício de poder opinar sobre um tema socialmente 

relevante, pois pretendemos obter informações que poderão colaborar para 

discussão sobre cursos de educação a distância como forma de promover o acesso 

à educação superior em todas as regiões do país, identificando os propósitos da 

política educacional estudada e a visão dos atores sobre a resposta dessa política 

às demandas locais. 

Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa, desde 

que devidamente comprovadas, serão ressarcidas. É garantido ainda o seu direito a 

indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 

Confidencialidade: é garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos 

participantes da pesquisa, mesmo após o término da pesquisa. Somente o(s) 

pesquisador(es) terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a 

mantê-la em sigilo ao publicar os resultados.  
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É garantido ainda que você terá acesso aos resultados com o(s) pesquisador(es). 

Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa com o(s) 

pesquisador(es) do projeto e, para quaisquer dúvidas éticas, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa. Os contatos estão descritos no final 

deste termo. 

Este documento foi elaborado em duas vias de igual teor, que serão assinadas e 

rubricadas em todas as páginas uma das quais ficará com o(a) senhor(a) e a outra 

com o(s) pesquisador(es). 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa.  

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 
 
________________ , _____ de ____________________ de 20____ 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

________________________________________________________ 

Nome de testemunha (quando aplicável na pesquisa) 

 

________________________________________________________ 

Assinatura de testemunha (quando aplicável na pesquisa) 

 

________________________________________________________ 

Nome do Representante legal (se houver necessidade na pesquisa) 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do Representante legal (se houver necessidade na pesquisa) 

 

_______________________________________________________________ 

Nome do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

 

______________________________________________________________ 
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Assinatura do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

 
 
Pesquisador Responsável: Pesquisadora Responsável: Eloiza Ribeiro Lopes 

Gama, Rua Paulo Henrique Alves Gondim, 71, Areia Branca – Petrolina /PE. (87) 9 

8804-9175 /(87) 2101-6823,  eloiza.ribeiro@univasf.edu.br 

Demais pesquisadores da equipe de pesquisa: Orientador: Prof. Dr. Marcelo 

Henrique Pereira do Santos (87 9 9127-8939). Co-orientadora: Profª Drª. Lucia 

Marisy S. R. de Oliveira (74 9 9979-8406) 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º 

andar Telefone do Comitê: 87 2101-6896  - E-mail: cep@univasf.edu.br 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado 

interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que 

visa defender e proteger o bem-estar dos indivíduos que participam de pesquisas 

científicas. 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(QUESTIONÁRIO) 

 
Título da Pesquisa: “POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO 
DO ENSINO SUPERIOR NO SEMIÁRIDO NORDESTINO: O CASO DOS CURSOS 
OFERTADOS PELA UNIVASF NA MODALIDADE A DISTÂNCIA”.  
 
CAAE Nº 91148518.9.0000.5196 

Nome da pesquisadora responsável: Eloiza Ribeiro Lopes Gama 

Nome do orientador: Prof. Dr. Marcelo Henrique Pereira dos Santos 

Mestrado Profissional em Extensão Rural (PGExR) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, cuja finalidade é verificar 

quais as contribuições da Educação a Distância, como política de expansão e 

democratização do ensino superior, para o desenvolvimento de regional e local, 

tendo como base os cursos do Programa PNAP ofertados pela UNIVASF. 

Sua participação é importante, porém, você não deve aceitar participar contra a sua 

vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça, se desejar, qualquer 

pergunta para esclarecimento antes de concordar.  

Envolvimento na pesquisa: A pesquisa será realizada, por meio de questionário 

eletrônico, online, com link disponibilizado aos egressos do Programa Nacional de 

Formação em Administração Pública (PNAP/UNIVASF), a ser encaminhado via e-

mail. Estima-se para realização do questionário, o tempo de duração de 

aproximadamente dez minutos. 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Riscos, desconfortos e benefícios: a participação nesta pesquisa não infringe as 

normas legais e éticas, tampouco atentará contra a sua dignidade.  

No entanto, considerando que toda pesquisa que envolva seres humanos apresenta 

risco, percebe-se que são mínimos os possíveis riscos que possam advir com a 

pesquisa, tais como: possibilidade de não entendimento quanto ao objetivo e 

desenvolvimento da pesquisa; desconforto físico, em razão do tempo despendido no 

preenchimento do questionário; desconforto ou constrangimento para responder as 

perguntas; preocupação quanto à divulgação posterior dos dados.  
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Contudo, estamos nos comprometendo a empregar todos os esforços, tanto na 

realização da pesquisa, como também na análise dos dados e na descrição dos 

resultados, para minimizar os eventuais riscos que possam surgir, evitando-se, 

qualquer prejuízo ou dano, seja material ou imaterial, para você. 

Assim, informaremos na aplicação do questionário, de modo claro e preciso, os 

objetivos do estudo, evitando-se possíveis frustrações. Facilitamos o acesso e a 

duração do preenchimento do questionário, disponibilizando o instrumento de coleta 

de dados de forma online, através do e-mail cadastrado na Secretaria de Educação 

a Distância da Univasf. Respeitamos também o direito de recusa, podendo você a 

qualquer momento encerrar a sua participação sem qualquer tipo de prejuízo. E, 

quanto aos seus dados, é importante frisar que a sua identificação não é obrigatória 

e as informações são confidenciais, sendo apenas utilizadas para fins estatísticos, 

no contexto desta investigação. 

 

E também será assegurado a você o direito à indenização e à prestação de 

assistência imediata e pelo tempo que for necessário, em caso de algum dano que 

seja decorrente da pesquisa, conforme a Resolução nº 510/2016 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Este estudo lhe oferece o benefício de poder opinar sobre um tema socialmente 

relevante, pois pretendemos obter informações que poderão colaborar para 

discussão sobre cursos de educação a distância como forma de promover o acesso 

à educação superior em todas as regiões do país, identificando os propósitos da 

política educacional estudada e a visão dos atores sobre a resposta dessa política 

às demandas locais. 

Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa, desde 

que devidamente comprovadas, serão ressarcidas. É garantido ainda o seu direito a 

indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 

Confidencialidade: é garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos 

participantes da pesquisa, mesmo após o término da pesquisa. Somente o(s) 

pesquisador(es) terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a 

mantê-la em sigilo ao publicar os resultados.  
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É garantido ainda que você terá acesso aos resultados com o(s) pesquisador(es). 

Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa com o(s) 

pesquisador(es) do projeto e, para quaisquer dúvidas éticas, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa. Os contatos estão descritos no final 

deste termo. 

Este documento foi elaborado em duas vias de igual teor, que serão assinadas e 

rubricadas em todas as páginas uma das quais ficará com o(a) sernhor(a) e a outra 

com o(s) pesquisador(es). 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa.  

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

 

________________ , _____ de ____________________ de 20____ 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

________________________________________________________ 

Nome de testemunha (quando aplicável na pesquisa) 

 

________________________________________________________ 

Assinatura de testemunha (quando aplicável na pesquisa) 

 

________________________________________________________ 

Nome do Representante legal (se houver necessidade na pesquisa) 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do Representante legal (se houver necessidade na pesquisa) 

 

_______________________________________________________________ 

Nome do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

___________________________________________________ 
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Assinatura do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

 

 

Pesquisador Responsável: Pesquisadora Responsável: Eloiza Ribeiro Lopes Gama, 

Rua Paulo Henrique Alves Gondim, 71, Areia Branca – Petrolina /PE. (87) 9 8804-

9175 /(87) 2101-6823,  eloiza.ribeiro@univasf.edu.br 

Demais pesquisadores da equipe de pesquisa: Orientador: Prof. Dr. Marcelo 

Henrique Pereira do Santos (87 9 9127-8939). Co-orientadora: Profª Drª. Lucia 

Marisy S. R. de Oliveira (74 9 9979-8406) 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar:  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF  

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º 

andar 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896  - E-mail: cep@univasf.edu.br       

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado 

interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que 

visa defender e proteger o bem-estar dos indivíduos que participam de pesquisas 

científicas. 

 


