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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS
O presente trabalho objetiva traçar um perfil da Educação a Distância no sul do

Rio Grande do Sul, avaliando os pólos de EAD (iniciativa privada) nos

municípios de Pelotas, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, em relação aos

indicadores do Sistema Nacional de Educação Superior (SINAES),

identificando assim os principais atores envolvidos no processo ensino-

aprendizagem na modalidade de ensino a distância. A evolução tecnológica

vem acontecendo em uma velocidade cada vez maior. É importante afirmar

que a tecnologia muda os meios de comunicação de massa, os meios de

ensino e aprendizagem dentro da sala de aula e o próprio conceito de sala de

aula. A pesquisa traz considerações e realiza uma reflexão a respeito das

políticas educacionais, assim como a compreensão e regulação. A apreciação

de indicadores educacionais e seus desdobramentos tornam-se, assim

referência fundamental na identificação dos limites e desafios para a

concretização de políticas educacionais como é o caso da EAD.

METODOLOGIA
Delineamento:
Será realizado um estudo com dois componentes:

a) Levantamento de informações para a construção de indicadores previstos no

SINAES/INEP/MEC.

b) Estudo de casos com dois pólos presenciais, o primeiro e o último colocado

na avaliação anterior.

Amostra
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O estudo será realizado com dados de 24 pólos de EAD, sendo 12 (dez) pólos

localizados no município de Pelotas, 9 (nove) no município de Rio Grande e 3

(três) no município de Santa Vitória do Palmar.

Instrumentos:
Questionário aplicado aos alunos dos polos investigados, para identificar o

índice de satisfação destes;

Aplicação do método avaliativo utilizado pelo SINAES (Sistema Nacional de

Avaliação do Ensino Superior) e;

Aplicação do método avaliativo utilizado pelo IHEP (Institute for Higher

Education Policy), empresa norte america líder em educação pela Internet.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O ensino a distância envolve três elementos: aquele que ensina (o professor),

aquele a quem se ensina (o aluno) e, aquele que é utilizado para que ocorra a

interação entre professor e aluno (as tecnologias de comunicação), este último

elemento é a principal ferramenta para diminuir a distância física. Além disso a

tecnologia propicia a auto-aprendizagem, pois tem à sua disposição inúmera

quantidade de informação; mas não se trata apenas de acessar sites na

internet e ler seus conteúdos, mas também ter a possibilidade de se comunicar

e interagir com os professores, tutores e principalmente com outros alunos.

Sendo assim as instituições educacionais devem buscar a possibilidade de

formar cidadãos críticos e mais conscientes do papel sócio político que

exercem em nossa sociedade, ainda que vivam em regiões desprivilegiadas de

acesso ao ensino de qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em um contexto de desigualdades educacionais tão grandes, se torna de

fundamental importância a reflexão a respeito das políticas educacionais, assim

como a compreensão dos complexos processos de sua regulamentação e

regulação. A apreciação de indicadores educacionais e seus desdobramentos

tornam-se, assim referência fundamental na identificação dos limites e desafios

para a concretização de políticas educacionais, como é o caso da Educação a

Distância.
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