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RESUMO 

Este trabalho objetiva analisar quais são os principais desafios na gestão de cursos de 

Administração a distância em uma instituição pública brasileira, na percepção dos atores: instituição, 

pólos de apoio, coordenador de curso, professor, tutor, aluno e equipe de suporte técnico-

administrativo. Os desafios foram estabelecidos à priori, com base no marco regulatório (dimensões 

organização institucional, corpo social, infraestrutura física e tecnológica e requisitos legais) e em 

Penterich (2009). O trabalho é de natureza quali-quanti do tipo exploratório-descritiva, com 

pesquisa documental, bibliográfica e estudo de caso. Utilizou revisão sistemática na fase 

exploratória da pesquisa bibliográfica, considerando as etapas do Manual Cochrane (planejamento, 

execução e apresentação/divulgação). As principais conclusões são: as quatro dimensões de gestão 

e os onze desafios de gestão foram validadas pela maioria dos atores, que acrescentaram mais três 

desafios: gestão do conhecimento, gestão para a excelência e gestão da evasão escolar, totalizando 

14 desafios de gestão de cursos a distância.  

PALAVRAS-CHAVE 

EaD no Brasil, Gestão de cursos, Desafios, Percepção dos atores.  

ABSTRACT 

This article is intended to analyze which are the main challenges facing the administration of 

Distance Management Courses at Brazilian public institutions, in the perception of all the actors 

involved in that system: institution, presence support poles, course coordinator, professor, tutor, 

student, and technical-administrative support team. The main management challenges were 

established a priori, based on the regulatory framework (dimensions: institutional organization, 

society, physical and institutional infra-structure, and legal requirements) and on Penterich (2009). 

This paper is of a quail-quanti nature, of the exploratory-descriptive type and with outlining 

developed from documental and bibliographic research and case study, also using systematic review 

as a bibliographic research method at the exploratory phase, considering the stages foreseen in the 

Cochrane Manual (planning, execution and presentation/divulgation).  The main conclusions 

emphasize that the four management dimensions and the 11 management challenges have been 

validated by most actors, who added three additional ones: knowledge management, management 

for excellence and school dropout management, totalizing 14 distance course management 

challenges. 
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1. INTRODUÇÃO 

A diminuição gradativa dos preços das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s), a 

globalização, a facilidade de acesso à informação e a busca pelo conhecimento estão alterando 

significativamente as relações entre os governos, as empresas, a comunidade científica, as pessoas, a 

sociedade e as instituições de modo geral. Estamos vivenciando a “Sociedade do 

Conhecimento”(SVEIBY, 1998; PROBST et al, 2002; NONAKA & TAKEUCHI, 2004, 2008). 

Com isso, as relações de poder dentro das organizações e entre elas também estão passando por 

várias modificações.  

Como uma das consequências deste cenário de globalização e do novo paradigma da sociedade do 

conhecimento, a utilização maciça de novas tecnologias, inclusive a serviço da educação, 

proporciona conectividade e a interatividade, fazendo com que um número cada vez maior de 

pessoas nos lugares mais distantes e remotos consiga desenvolver sua empregabilidade e 

compartilhar o conhecimento. Além disso, com o fortalecimento da Educação a Distância – EaD, a 

troca de informações e conhecimentos com colegas e professores está mais fácil, o estudante tem 

mais flexibilidade de tempo em relação ao conteúdo e seqüência do material a ser estudado.  

Visando atender a legislação1 da EaD no Brasil e sobreviver no mercado, as instituições públicas e 

privadas, têm procurado cada vez mais melhorarem seus processos de gestão. Nesse sentido, a 

busca pela qualidade nos cursos e pela excelência em gestão tornam-se fundamentais para a 

estratégia das instituições e para os projetos educacionais de EaD.  

Diante desse contexto tão complexo, dinâmico e desafiador, com forte regulamentação e diversos 

componentes, o trabalho pretende contribuir para um melhor entendimento acerca dos desafios na 

gestão de cursos a distância, tendo como base para o estudo os cursos de administração ofertados 

pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, com a intenção de responder o seguinte 

questionamento: 

 “Quais são os principais desafios na gestão de cursos de administração à distância em uma instituição pública 

brasileira na percepção dos atores envolvidos?” 

Dessa forma, o objetivo do trabalho é analisar quais são os principais desafios na gestão de cursos 

de Administração a distância em uma instituição pública brasileira na percepção dos atores 

envolvidos, visando identificar potencialidades e limites de gestão para essa modalidade. Para 

atender ao objetivo, serão identificados e traçados os perfis dos atores envolvidos nesse sistema; 

será apresentada a estrutura de gestão de cursos de Administração à distância da UFSC; e serão 

identificados, na percepção dos atores envolvidos, quais são os desafios na gestão de cursos nas 

dimensões de gestão estabelecidas pelo MEC. 

                                                           
1
 O marco legal/regulatório da EaD no Brasil tem origem nas Leis: 9.394/96, de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional (LDB) e 10.172/01, que aprovou o Plano Nacional de Educação. Na EaD, o “marco regulatório” foi o Decreto 
5.622/05 e o Decreto 5.800/06, que criou a Universidade Aberta do Brasil (UAB), um sistema integrado por 
universidades públicas que oferece cursos de nível superior a distância para camadas da população que têm dificuldade de 
acesso à formação universitária, através criação de unidades de formação permanentes(pólos de apoio presenciais) em 
localidades distantes dos grandes centros. 
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Para essa análise, foram considerados os documentos “Referenciais de qualidade para a educação a 

distância – REFEaD”2, “Instrumento de Credenciamento Institucional para a oferta de EaD” e  

“Autorização de cursos na modalidade EaD”, todos do MEC. Esses instrumentos procuram 

analisar as quatro grandes dimensões de gestão na EaD segundo o MEC: Organização institucional, 

Corpo social, Infraestrutura física e tecnologia de suporte e gestão  e Requisitos legais.  

O trabalho de Penterich (2009), complementa a base teórica dessa pesquisa. Ele baseou-se no   

marco regulatório, nesses documentos do MEC e na visão dos atores “governo, alunos, 

mantenedores/instituições e especialistas”, para identificar onze competências de gestão necessárias 

para a oferta de cursos em EaD:  gestão de TIC’s; gestão da infraestrutura e serviços; gestão de 

programas de capacitação e formação (docentes, tutores, técnico-administrativos); gestão das 

parcerias (pólos, MEC); gestão das ações de marketing/comunicação institucional; gestão da 

avaliação institucional para a EaD e aproximação com o mercado de trabalho; gestão do 

planejamento e produção do material didático; gestão da inovação, novos negócios e produtos 

ligados à EaD; gestão de recursos humanos; gestão estratégica e mudança organizacional para a 

EaD; gestão da logística e atendimento ao aluno.  

Essas onze competências serão compreendidas na presente pesquisa à priori, como os desafios na 

gestão de cursos EaD, haja vista que o seu desenvolvimento pressupõe ações dos gestores das 

organizações. A idéia é que estes desafios/competências  sejam analisados por todos os atores 

envolvidos nesse sistema, visando obter a percepção dos mesmos para validar (ou não) essa 

hipótese e buscar identificar os limites e potencialidades de gestão de cursos de EaD no ensino 

superior. A figura a seguir apresenta a síntese da proposta de trabalho que permeia esta pesquisa. 

Figura 1 – Elementos que permeiam a pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

                                                           

2
 REFEaD é o documento do MEC que estabelece parâmetros mínimos de gestão e qualidade para as instituições, 

sinalizando as premissas fundamentais para elaboração de projetos políticos-pedagógicos na EaD: (a) integração da EaD 
no Plano de Desenvolvimento Institucional; (b) processo de ensino e aprendizagem e organização curricular; (c) equipe 
multidisciplinar; (d) material didático; (e) integração de alunos e professores; (f) avaliação da aprendizagem e avaliação 
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2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa quali-quanti do tipo exploratório-descritiva, com delineamento 

documental, bibliográfico e estudo de caso. Os instrumentos de coleta são: questionários, 

entrevistas semi-estruturadas, análise documental e bibliográfica.  Para atender os objetivos da 

pesquisa e se obter uma visão geral do sistema de EaD, o trabalho foi operacionalizado através de 

amostragem intencional não probabilística, com a seguinte população: todos os atores (alunos, 

professores, tutores presenciais e a distância, coordenadores de pólo, coordenadores de curso, 

equipe de suporte técnico-administrativo, representante da IES e Governo) disponíveis e que atuam 

nos cursos de graduação em administração à distância dos seguintes programas: Programa Nacional 

de Formação em Administração Pública –  PNAP e Programa UAB na UFSC. Os representantes 

da UFSC e os coordenadores de curso também foram entrevistados. Dessa forma, a população foi 

estimada em 1.649 pessoas. O cálculo amostral, considerando parâmetros tradicionais em pesquisas 

científicas (erro amostral de 5% e nível de confiança de 95%) resultou em uma amostra necessária 

de 312 pessoas para responderem ao questionário. 

 

3. RESULTADOS DA PESQUISA 

3.1. EaD nos cursos de Administração da UFSC 

A oferta desses cursos a distância visa preencher duas lacunas: disponibilizar atendimento aos 

estudantes em regiões distantes geograficamente e que não possuem IES públicas e fomentar a 

formação de servidores públicos em nível universitário. Para atender as demandas  do MEC, o 

Departamento de Administração (CAD) da UFSC criou a Comissão responsável pelo 

Planejamento, Organização e Funcionamento do Curso de Graduação em Administração a 

distância, que desenvolveu o projeto político pedagógico e todos os demais processos e 

documentos relacionados. Em relação ao currículo do curso, vigora a concepção de educação 

continuada, gratuita e de qualidade. A carga horária é de 3.000 (três mil) horas/aula, entre 4,5 e 5 

anos, com 80% ou mais das aulas sendo ministrada a distância. As atividades presenciais são 

seminários temáticos, provas e avaliações.  

Os organogramas a seguir apresentam estrutura gerencial atual dos cursos de administração a 

distância:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
institucional; (g) infraestrutura de apoio; (h) sistemas de gestão (acadêmico-administrativa); e (i) custos e sustentabilidade 
financeira. 
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Figura 1 – Organograma dos cursos     

   

 

Fonte: dados primários (UFSC, 2012) 

 

 

Essa estrutura funciona de forma autônoma para os cursos ofertados, apesar de seguir os 

regramentos, normas internas e utilizar-se da estrutura administrativa do CAD.  O suporte técnico-

administrativo não aparece no organograma, pois o mesmo é compartilhado com os demais cursos 

de Administração oferecido na UFSC. Os coordenadores (de curso e tutoria) também acumulam 

outras funções nos cursos presenciais e no Departamento de Ciências da Administração. Observa-

se também que para cada projeto existe uma supervisão de tutoria específica, responsável pela 

operacionalização e controle das atividades dos tutores.   

Os resultados da pesquisa 

O principal instrumento de coleta de dados foi o questionário.  Entre os dias 31/03/2012 e 

21/04/2012,   a pesquisa foi disponibilizada a todos os respondentes/atores, conforme ilustrações a 

seguir que apresentam as telas iniciais (após o pré-teste realizado). 
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Figura 2 – Tela inicial da pesquisa “Desafios de gestão de cursos EaD” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 3 – Estrutura da pesquisa “Desafios de gestão de cursos EaD” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O questionário foi dividido em 05 etapas: “perfil, desafios de gestão de cursos, relevância, influência 

positiva e finalizar”. A etapa “perfil” buscou traçar o perfil dos atores. Ao final do prazo da 

pesquisa, foram obtidas 327 respostas válidas, garantindo a amostra mínima necessária para os 

parâmetros definidos na metodologia. 

O gráfico a seguir apresenta uma relação dos atores identificados da pesquisa. 

 Gráfico 1 – Identificação dos atores 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Com os resultados obtidos na etapa 01 foi possível estabelecer um perfil genérico de cada ator, com 

as principais características identificadas no quadro abaixo:  

 

Quadro 1 – Perfil genérico dos atores de EaD 

Atores/Perfis Idade (anos) Sexo Est.Civil Tempo EaD (anos) Graduação 

Aluno Até 30 Feminino Casado 01-04  Cursando 

Professor De 41-50 Masculino Casado 04-08  Doutorado 

Tutor Presencial Até 30 Feminino Casado 01-04  Especialização 

Tutor Distância Até 30 Feminino Casado 01-04  Especialização 

Coord.Pólo De 41-50 Feminino Casado 04-08  Especialização 

Coord.Curso De 41-50 Masculino Casado + de 12  Doutorado 

Suporte TIC/Adm De 31-40 Feminino Solteiro 01-04  Mestrado 

Representante IPES De 41-50 Masculino Casado 04-08  Doutorado 

Fonte: elaborado pelo autor 

As etapas 02 e 03 do questionário validaram, na percepção de 82% dos atores, a hipótese levantada  

à priori, com as quatro dimensões e os onze desafios na gestão de cursos a distância utilizados no 

questionário e estabelecidos com base no marco regulatório e em Penterich (2009). Os 18% 

restantes identificaram a existência de mais 03 desafios na gestão de cursos a distância: gestão do 

conhecimento, gestão da evasão escolar e gestão para a excelência (englobando gestão da qualidade, 

gestão por competências e gestão por processos). 
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A etapa 04 do questionário permitiu identificar quais são os desafios na gestão de cursos a distância 

nas dimensões estabelecidas pelo MEC. Os gráficos a seguir apresentam os itens que mais 

impactam positivamente a gestão de cursos EaD, de acordo com os REFEaD. 

Gráfico 2 – Questões do REFEaD que mais influenciam a gestão de cursos EaD. 

Questões do REFEAD que mais influenciam positivamente a gestão de cursos a 

distância na visão de todos os atores
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Quadro 3 – Questões do REFEaD    

A Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem 

B Sistemas de Comunicação 

C Material didático 

D Avaliação 

E Equipe multidisciplinar 

F Infraestrutura de apoio 

G Gestão Acadêmico-Administrativa 

H Sustentabilidade financeira 

 

Os itens com maior quantidade de atores percebendo-os como aqueles que mais influenciam 

positivamente a gestão de cursos a distância foram: “F” (infraestrutura de apoio), com cinco atores 

que o identificaram como um dos três mais relevantes e os itens “E”(equipe multidisciplinar) e 

“G”(gestão acadêmico-administrativa), com quatro atores percebendo-os como um dos três mais 

importantes. 

A etapa 05 do questionário permitiu a visualização (e possível alteração) das respostas antes da 

conclusão da pesquisa. 

Complementando o questionário, as entrevistas semi-estruturadas tiveram como objetivo 

aprofundar   a percepção dos atores coordenadores de curso e representantes da IPES, visando 
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melhorar a qualidade das análises realizadas, pois estes atores são considerados os “gerentes e 

planejadores” de EaD na UFSC.   

Dessa forma, foi elaborado um roteiro abordando os seguintes temas: dificuldades na 

operacionalização e gestão de cursos; excelência em gestão; limites e potencialidades na gestão de 

cursos. Foram entrevistados 05 coordenadores e 03 representantes da UFSC. As principais 

dificuldades na operacionalização de EaD citadas foram: flexibilidade, limites e regras;   falta de 

regulamentação da tutoria e questões salariais; necessidade de mapeamento de processos; recursos 

tecnológicos (implantação precária e/ou infraestrutura sucateada, AVA, má qualidade e/ou 

indisponibilidade nos pólos); e evasão escolar3.       

Em relação à excelência, o objetivo foi identificar se os gestores estão cientes do programa de 

excelência em gestão do Governo Federal (GESPÚBLICA) e se tem intenção (ou não) de utilizá-lo  

para melhorar a qualidade e buscar a excelência em gestão, tanto no Departamento quanto na 

própria UFSC, que tem a Visão de “ser uma universidade de excelência”.  Os gestores entrevistados 

nesse trabalho, de um modo geral, apenas ouviram falar ou tem pouco conhecimento sobre esses 

programas.   

Por último, nas entrevistas semi-estruturadas, surgiram questões relacionadas ao presente e futuro 

da Educação a Distância na UFSC, buscando identificar quais seus limites e potencialidades.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

Com base no questionário e nas entrevistas semi-estruturadas realizadas, procurou-se identificar e 

traçar um perfil dos atores envolvidos no sistema EaD da UFSC; conhecer a estrutura de gestão de 

cursos de Administração a distância; identificar, na percepção dos atores envolvidos, os desafios de 

gestão nas dimensões organização institucional, corpo social, instalações físicas e requisitos legais, 

validando a hipótese estabelecida à priori para 82% dos respondentes.  

Na dimensão Organização institucional, foi possível identificar que os principais desafios de gestão 

de cursos a distância são:  

 gestão da avaliação institucional;  

 gestão do planejamento e produção de materiais didáticos para a EaD;  

 gestão estratégica e políticas para a EaD; 

 gestão das tecnologias da informação e comunicação –  TIC´s; 

 gestão dos convênios e das parcerias; 

 gestão das ações de marketing e de comunicação; 

 gestão da inovação, novos negócios, cursos e produtos ligados à EaD;  

 gestão da evasão escolar; e  

                                                           
3
 O trabalho de Pacheco (2010) é bem rico nesse sentido e trás à tona uma série de questões interessantes sobre evasão na 

EaD. 
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 gestão para excelência. 

Na dimensão Corpo social, os principais desafios de gestão de cursos são:  

 gestão das políticas e programas de formação e capacitação do corpo social; 

 gestão de recursos humanos: equipes multidisciplinares; e 

 gestão do conhecimento. 

Já na dimensão Instalações físicas, os desafios de gestão identificados pelos atores foram: 

 gestão da infraestrutura física e de serviços; 

 gestão da logística de atendimento ao aluno a distância; 

 gestão das TIC´s; e 

 gestão dos convênios e das parcerias. 

Por último, na dimensão Requisitos legais, os atores identificaram como desafios de gestão de 

cursos a distância os seguintes: 

 gestão da infraestrutura física e de serviços; 

 gestão das TIC´s; 

 gestão de planejamento e produção de materiais didáticos para a EaD; 

 gestão dos programas de formação e  capacitação; 

 gestão dos convênios e das parcerias. 

Os limites e potencialidades na gestão de cursos a distância foram identificados principalmente 

através das entrevistas semi-estruturadas, da pesquisa bibliográfica e documental e do questionário.  

Na realidade, os 14 desafios de gestão de cursos a distância e os itens listados em cada um deles são 

os limites e também as potencialidades de gestão existentes. São limites, na medida em que a 

organização não consiga desenvolvê-los ou os identifique como fraquezas e/ou ameaças. E são 

potencialidades, devido ao esforço que a organização deverá dispor para tentar transformá-los em 

forças e/ou oportunidades.  

Para finalizar, levanta-se algumas indagações a respeito do futuro não só da EaD e sua gestão, mas 

também da educação e que poderão servir como novas questões norteadoras para pesquisas 

científicas: 

 A excelência em gestão na educação é uma falácia ou pode se tornar realidade? 

 Como será lidar com as novas gerações que já nasceram conectadas?  

 Quais serão os novos paradigmas na educação? E o paradigma fordista, como fica? 

 Como serão as escolas no futuro?! Quais serão suas responsabilidades e desafios? 
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