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Resumo – O presente trabalho trata-se de um relato da experiência do Curso de 
Pedagogia – modalidade a distância, oferecido pelo Núcleo de Educação Aberta e 
a Distância da Universidade Federal de Mato Grosso em parceria com a 
Universidade Aberta do Brasil. Tem como objetivo apresentar alguns elementos 
peculiares do referido curso, evidenciando a importância do papel desempenhado 
pelo/a Coordenador/a pedagógico/a do Polo, um “elo” singular na teia organizativa 
do curso. A coordenação pedagógica de polo cumpre papel diversificado e 
relevante no acompanhamento e organização do curso nos aspectos pedagógicos. 
Consideramos que a experiência do NEAD em compor a equipe com um/a 
coordenador/a pedagógico/ para cada polo do curso, responsável em acompanhar 
e organizar os aspectos pedagógicos seja exitosa que merece ser pesquisada para 
possíveis melhorias em alguns sistemas de Educação a distância.

Palavras-chave: Educação a distância; Coordenação pedagógica de polo; 
mediação pedagógica. 

Abstract – This study is a report of the experience of the Pedagogy Course 
distance modality, offered by the Open and Distance Education Nucleus of the 
Federal University of Mato Grosso along with the Open University of Brazil. It aims 
to present some peculiar elements of the mentioned course, highlighting the 
importance of the role played by the pole pedagogical coordinator, a singular link 
within the course framework. The pole pedagogical coordination fulfills a diversified 
and relevant role in the monitoring and organization of the course in the 
pedagogical aspects. We believe that the experience of the NEAD in composing a 
team with a pedagogical coordinator for each pole of the course, responsible for 
monitoring and organizing the pedagogical aspects to be successful and deserves 
to be researched for possible improvements in some systems of Distance 
Education. 

Keywords: Distance education; Pole Pedagogical coordination; pedagogical 
mediation.
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1 - Iniciando a tessitura
A Educação a distância (EaD) é uma modalidade educativa que vêm, 
paulatinamente, expandindo e consolidando no âmbito da formação de nível 
superior. Essa expansão se deve a vários fatores, dentre eles, podemos citar o 
aumento da demanda social (na busca por inserção na sociedade do conhecimento 
e também para atender o mercado de trabalho que busca pessoas qualificadas), 
assim como, pelo acesso mais facilitado as tecnologias de informação e 
comunicação (TIC). 

Com a ampliação da modalidade uma miríade de modos de organização e 
propostas pedagógicas surgiu com diferentes concepções, dinâmicas e práticas. 
Não existe um só modelo de EaD, o que torna-se um ponto muito positivo para a 
modalidade, pois pode-se criar e/ou ressignificar diferentes desenhos e múltiplas 
propostas educacionais e tecnológicas. Entretanto, algumas dimensões pedagógicas 
e políticas da ação educativa precisam ser asseguradas.  

Vale destacar que algumas propostas estão ancoradas em concepções 
pedagógicas emancipatórias comprometidas com a qualidade do ensino, já outras 
destinam apenas a emissão do diploma de conclusão do ensino superior, sendo 
essas oferecidas indiscriminadamente, sem garantias das condições básicas para o 
desenvolvimento de cursos com qualidade, corroborando assim, com a precarização 
da educação superior no país e a concepção equivocada de educação a distância 
como modalidade mais fácil para alcançar o diploma de ensino superior.  

Desse modo, podemos constatar que existem diferentes concepções e 
práticas de EaD.  Mill (2013) a destaca, como um campo do conhecimento e como 
uma modalidade educacional, que tem se mostrado bastante rica em potenciais 
pedagógicos e de democratização do conhecimento. O autor enfatiza que a EaD 
caracteriza-se fundamentalmente pela separação física (espaço-temporal) entre 
aluno/a e professor/a, bem como pela intensificação do uso de tecnologias de 
informação e comunicação (TIC)  utilizadas como suporte pedagógico para que  a 
aprendizagem ocorra, sendo utilizadas diferentes tecnologias e ferramentas como 
programas computacionais, livros, recursos de internet como Ambientes Virtuais de 
Aprendizagens (AVA).  

Para Alonso (2005) a EaD é uma modalidade de educação adequada e 
desejável para atender as novas demandas educacionais que surgem sintonizadas 
com o contexto sócio-histórico contemporâneo, marcado pela emergência das TIC 
como força transformadora e do conhecimento como recurso estratégico para o 
progresso social, em que a conjunção desses dois elementos em uma modalidade 
não presencial pode contribuir para emancipação dos sujeitos. 

Buscando estabelecer alguns princípios, diretrizes e critérios comuns para os 
cursos de ensino superior na modalidade a distância, o Ministério de Educação 
(MEC) endossa os Referenciais de qualidade para a modalidade de educação 
superior a distância no país, sendo esse documento um complemento a Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) e do Decreto 5.622/2005. O documento 
citado propicia debates e reflexões sobre a modalidade, assim como, estabelece 
algumas necessidades básicas para a implementação e organização de sistemas de 
EaD.  

Na maioria das vezes, esses sistemas são planejados e organizados de 
acordo com a natureza do curso e a proposta teórica metodológica que o sustenta. 
Conforme assinala os Referenciais (BRASIL, 2007, p.06) “apesar da possibilidade de 
diferentes modos de organização, um ponto deve ser comum a todos aqueles que 
desenvolvem projetos nessa modalidade: é a compreensão de EDUCAÇÃO como 
fundamento primeiro, antes de se pensar no modo de organização: A DISTÂNCIA”. 

Entretanto, alguns processos formativos tem priorizado o modo/a modalidade 
em detrimento da ação educativa. Realçam as facilidades propiciadas pelas 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), inserindo-as no processo como 
elemento central na aprendizagem, e, não como componente facilitador para a 
prática pedagógica. Ao questionar tal situação, não significa que negamos a 
importância das TIC, ao contrário reconhecemos as transformações e contribuições 
oferecidas pelas mesmas. O que buscamos reafirmar é que essas precisam ser 
concebidas como parte de projeto político dos cursos subsidiando a intencionalidade 
pedagógica.  

Um leque de possibilidades se abre ao pensar, pesquisar e atuar na EaD, 
muitas são as abordagens serem aprofundadas e melhores compreendidas. Nesse 
trabalho, nos dedicamos a apresentar um relato de experiência do Curso de 
Pedagogia – modalidade a distância, promovido pelo Núcleo de Educação Aberta e 
a Distância (NEAD) da Universidade Federal de Mato Grosso em parceria com a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), evidenciando como esse curso alia ambas as 
mediações (tecnológica e pedagógica) para favorecer a aprendizagem.  

Como são muitos elementos que compõe o sistema de organização do 
referido curso, debateremos sobre o papel desempenhado pelo coordenador/a 
pedagógico/a de polo, um “elo” peculiar na teia organizativa do curso. 

 

2 - O papel da coordenação pedagógica de polo 
É muito importante destacar que o curso em questão conta com uma trajetória de 
mais de 20 anos, sendo modificada, desenhada, lapidada e ressignificada por muitas 
mãos, mentes e corações. Seu percurso histórico é longo e reconhecido nacional e 
internacionalmente. O vanguardismo do curso garantiu a formação nos rincões de 
Mato Grosso de mais de 4.300 profissionais da educação, estando presente ao 
longo desses anos em 68 municípios de Mato Grosso (49% do total de municípios 
do Estado).  

Sua trajetória é reconhecida por meio do sistema de avaliação do INEP/MEC 
que atribui ao curso nota de excelência (5,0). Além da experiência no Estado, o 
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NEAD conta com experiências internacionais, dentre elas a formação de mais de 
200 pessoas no Japão, com o Curso de Pedagogia – modalidade a distância no 
acordo ente países Brasil-Japão. 

Os caminhos trilhados e os resultados dessa empreitada contam com muitas 
pesquisas e publicações1 que abordam diversas temáticas no âmbito da EaD. Desse 
modo, nesse trabalho buscaremos apresentar como se configura o curso 
atualmente, destacando alguns elementos que lhes são singulares. 

  De modo geral, o curso é organizado com muitos elementos propostos pelos 
Referenciais de Qualidade para EaD (BRASIL, 2007), sendo eles: i. Concepção de 
educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; ii. Sistema de 
comunicação; iii. Material didático; iv. Avaliação; v. Equipe multidisciplinar; vi. 
Infraestrutura de apoio; viii. Gestão acadêmico-administrativa; e, viii. 
Sustentabilidade financeira. Contudo, ao adentrarmos nas especificidades do curso 
algumas diferenças são percebidas e essas poderão ser consideradas como uma 
inovação que fortalece e auxilia no andamento do curso garantindo a qualidade do 
mesmo. 

Podemos destacar como um elemento diferenciador, a figura do/a 
coordenador/a pedagógico/a do polo. Nos documentos orientadores da EaD e em 
muitos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) essa figura não existe. No Curso de 
Pedagogia – modalidade a distância NEAD/UFMT/UAB esse se configura como um 
importante elo que possui uma multiplicidade de papéis. 

Na teia organizativa do curso esse sujeito se faz presente tanto na mediação 
humana quanto no uso da mediação tecnológica. Na mediação humana favorece o 
diálogo entre os/as orientadores/as acadêmicos2 (presenciais e a distância) / 
coordenação do curso / professores formadores / estudantes, tornando um 
elemento-chave para acompanhamento e organização do curso nos aspectos 
pedagógicos. Promove também articulação junto aos gestores dos municípios 
buscando uma aproximação que favoreça e fortaleça o andamento do curso.  

Torna-se um ponto de referência para os orientadores/as e para os/as 
estudantes do polo que coordena. Pois, acompanha todas as etapas do processo 
formativo tanto a distância quanto nos momentos presenciais. Além disso, compõe o 
grupo que promove a gestão colegiada do curso e do núcleo docente estruturante 
(NDE), participando ativamente das tomadas de decisão administrativas e 

1 Disponível em: http://www.nead.ufmt.br/ 
2 O curso de Licenciatura em Pedagogia – modalidade a distância da UFMT historicamente trabalha 

com a concepção de ‘orientação acadêmica’ como sendo um dos sujeitos da prática educativa que 
está presente no polo e, a partir de 2007, também no Ambiente Virtual de Aprendizagem, para 
auxiliar o estudante em seu processo de aprendizagem, atuando como mediador qualificado para 
esse processo. Essa concepção não cabe na denominação adotada pela UAB de ‘tutoria’. Por 
isso, a equipe que conduz o curso, por uma opção pedagógica e política, mantém a denominação 
de ‘orientação acadêmica’ e sua prática de atuação historicamente (MATO GROSSO, 2012). 
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pedagógicas do curso.  
Na mediação tecnológica recorre as TIC utilizando os recursos de 

comunicação síncrona (webconferências, hangouts semanais com os/as 
orientadores/as acadêmicos/as etc.) e comunicação assíncrona (fóruns, e-mails, 
wikis etc.) para dialogar e interagir com os sujeitos envolvidos no processo de ensino 
e aprendizagem. Torna-se também um incentivador do uso das TIC, pois desenvolve 
muitas atividades utilizando-as o que faz com que os/as estudantes se interessem e 
aprendam constantemente a utiliza-las. 

Ancora-se nas TIC para “mediatizar” o processo de ensino-aprendizagem. De 
acordo com Alonso (2003) mediatizar significa codificar as mensagens pedagógicas, 
traduzindo-as sob diversas formas, segundo o meio técnico escolhido (por exemplo, 
um documento impresso, um programa informativo/didático) (ALONSO, 2003). 

Na mediação pedagógica a coordenação favorece esse acompanhamento 
mais de perto do processo de ensino-aprendizagem, propiciando um olhar mais 
apurado do caminhar de cada estudante do polo que coordena. Com essa 
aproximação o/a coordenador/a, muitas vezes, consegue perceber o percurso 
particularizado, reconhecendo suas dificuldades e potencialidades. 

As atribuições do/a coordenador/a é definida pelo PPC do curso (MATO 
GROSSO, 2012, p.42), como sendo: 

• Acompanhar o planejamento e o desenvolvimento do processo seletivo de 
orientadores, em conjunto com o coordenador de curso e equipe do NEAD; 

• Articular, viabilizar e avaliar o trabalho de formação no polo sob sua 
responsabilidade; 

• Representar o polo no NEAD; 

• Responsabilizar-se pelo acompanhamento do processo de avaliação em suas 
múltiplas dimensões; 

• Representar o projeto com os municípios e comunidade circunscrita no polo 
de sua atuação; 

• Coordenar as atividades ligadas à realização dos seminários temáticos, 
práticas pedagógicas e ensino/estágio, estudos e pesquisas desenvolvidas no polo; 

• Solicitar e sugerir, quando necessário, palestras, cursos, oficinas que 
contribuam para melhor desempenho da equipe de orientadores; 

• Manter contato permanente com o polo para que sejam garantidas as 
condições acordadas em convênio; 

• Participar da formação inicial e continuada dos orientadores oferecida pela 
instituição, contribuindo nas discussões e avaliando a formação oferecida pelo 
professor especialista/formador e o envolvimento/participação dos orientadores; 

• Discutir com o professor especialista/formador e orientadores os guias de 
estudo e demais documentos e materiais das disciplinas; 
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• Analisar e aprovar juntamente com os orientadores as propostas de 
“Verificação de Aprendizagem” (Meio II), propostas pelos professores formadores 
da área, e contribuindo para sua elaboração; 

• Elaborar relatório anual sobre o desenvolvimento do curso no polo; 

• Participar do processo de avaliação do curso, em suas múltiplas dimensões. 
 
 

No sistema de organização do curso de pedagogia todas essas atribuições 
são realizadas para favorecimento da aprendizagem, tendo o estudante como o 
centro do processo. A base da docência no curso de pedagogia da modalidade a 
distância da UFMT é dividida/compartilhada entre professores/as formadores/as, 
orientadores/as acadêmicos/as e coordenadores/as pedagógicos/as do curso. 
Reforçando, dessa maneira, a prerrogativa de Keegan (1996) “que em educação a 
distância quem ensina é uma instituição”.  

Nesse bojo, o NEAD/UFMT propõe e exercita uma docência colegiada, afinal, 
são muitas as funções compartilhadas por esses diferentes sujeitos. Todo esse 
percurso é trilhado por muitos sujeitos como: coordenador/a do curso, professor/a 
autor/a, professor/a formadora, coordenador/a pedagógico/a de polo, orientador/a 
acadêmico/a, secretaria do curso, além de outros. Reforçando a ideia de “instituição 
ensinante” (BELLONI, 2001). 

Essa atuação coletiva e compartilhada precisa ser um atributo da docência 
seja ela na modalidade a distância ou no presencial. Conforme afirma Tardif (2007 
p.49):  

 O docente raramente atua sozinho. Ele se encontra em interação com outras 
pessoas, a começar pelos alunos. A atividade docente não é exercida sobre um 
objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma obra a ser produzida. Ela é 
realizada concretamente numa rede de interações com outras pessoas, num contexto 
onde o elemento humano é determinante e dominante e onde estão presentes 
símbolos, valores, sentimentos, atitudes, que são passiveis de interpretação e 
decisão, interpretação e decisão que possuem, geralmente, um caráter de urgência. 

 

É importante enfatizar que esse partilhar de saberes e ações vem 
acompanhado de boa dose de autonomia dos envolvidos no processo. Cada qual 
com sua função compondo um elo/um ponto na rede que tece o ensino-
aprendizagem. Concordamos com Mill et al (2008) quando afirma que a EaD exige a 
conjugação de esforços diferenciados e habilidades múltiplas, uma vez que mobiliza 
conhecimentos em educação, em áreas de conhecimento acadêmico específicas e 
conhecimentos/habilidades em diferentes recursos tecnológicos. 
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Após o término de cada disciplina (que dura em média 28 dias) os/as 

orientadores/as produzem uma Ficha Descritiva de Acompanhamento de cada 
acadêmico/a. Nessa ficha é registrado todo o percurso do acadêmico, momento em 
que é avaliado o ponto de partida e de chegada de cada um/a. Nesse registro é 
necessário contemplar as dimensões cognitivas, metacognitiva, pedagógica, social e  
afetiva. Após a elaboração da ficha descritiva a mesma é disponibilizada ao/a 
coordenador/a pedagógico/a responsável pelo polo para que possa verificar os 
avanços e limites dos/as acadêmicos/as (de acordo com os critérios e as dimensões 
avaliadas). Cabendo, ao/a coordenador/a planejar ações que possam contribuir para 
a superação dos limites apontados no processo de aprendizagem dos estudantes.  

Com essa dinâmica cada estudante é conhecido e acompanhado na sua 
individualidade por esse/a coordenador/a no decorrer do curso. Isso garante uma 
aproximação e o estabelecimento de uma relação fortalecida com diálogo e 
interação constante entre os sujeitos envolvidos no processo.  

Na vivência do curso, o acadêmico percebe que não está sozinho, conta com 
uma equipe pedagógica que subsidia cada ação no curso e o acompanha em todo o 
percurso. Com isso, a “distância” é superada, confirmando a afirmação de Preti 
(2003, p.19): 

não é a presença física que garante a proximidade na relação pedagógica. 
Aprendizagem e educação são processos ‘presenciais’, exigem o encontro, a troca, a 
cooperação, a ‘co-laboração’, e podem ocorrer mesmo os sujeitos estando “a 
distância”. Essa ‘presencialidade’ pode significar, também, ‘estar juntos 
virtualmente’. 

 

A comunicação entre os coordenadores/as pedagógicos/as – orientadores/as 
acadêmicos/as – estudantes é constante podendo ser síncrona e assíncrona, 
recorrendo sempre as TIC. Além dos encontros virtuais são oportunizados no 
decorrer do curso, normalmente uma vez por mês, encontros presenciais entre 
estudantes, orientadores, professores formadores e coordenadores pedagógicos de 
polos. Esses momentos favorecem a aprendizagem e contribuem para o 
fortalecimento dos elos. Nesses encontros, acontecem diálogos sobre a disciplina 
em pauta; apresentações de seminários temáticos; socializações das práticas de 
ensino e estágio; desabafos e orientações de como superar as dificuldades 
encontradas no percurso; compartilhamentos de conquistas pessoais e profissionais 
e muita aprendizagem. 

O sentido desses encontros presenciais é apontado no próprio PPC do curso 
(MATO GROSSO, 2012), onde registra que cabe a coordenação pedagógica, a 
orientação quanto à condução do projeto político-pedagógico do curso, promovendo 
sessões de estudo sobre a modalidade e a formação do professor, ensaiando táticas 
de aprendizagem, organizando a vida acadêmica dos Polos e re-avaliando o 
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percurso.  
Vale destacar que além do envolvimento direto com o ensino, essa equipe 

planeja e executa ações de extensão e pesquisa no curso. Fortalecendo, desse 
modo, o tripé que sustenta as instituições de ensino superior (IES) “ensino-pesquisa-
extensão”. 

No desenrolar das atividades a coordenação pedagógica consegue ter uma 
visão geral do polo que acompanha e coordena. Esses aspectos podem ser 
compreendidos como contribuintes diretos com a qualidade do curso, podendo ser 
um dos fatores que colaboram com a baixa evasão do curso e a qualidade dos 
graduados, reconhecida por meio do alto índice em concursos públicos. Entretanto, 
esse aspecto que merece maior aprofundamento de pesquisas. 

Nesse sentido, a relação entre os envolvidos é tecida com elos e pontos que 
compõe a rede de interação com multidireções (estudante-estudante, estudante-
professor, estudante-orientador, estudante-coordenador pedagógico, orientador-
professor, orientador-coordenador pedagógico, estudante-orientador-coordenador-
professor-mediação-aprendizagem). Nessa comunicação um dos maiores desafios é 
modificar a comunicação unidirecional (emissão→recepção) para uma comunicação 
bidirecional/interativa (participação↔ intervenção) (NEDER, 2009). 

Para que todas essas ações aconteçam de maneira afinada, a equipe 
pedagógica reúne-se semanalmente, para estudos e deliberações das ações 
relacionadas a cada polo. A relação estabelecida entre todos os sujeito envolvidos 
nesse processo formativo é dialógica, pois, reconhecemos que a relação pedagógica 
é um processo comunicacional, em que só há relação se há comunicação, se me 
faço entender, se entendo o outro, se há diálogo entre mim e meus interlocutores 
(FREIRE, 1996). Desse modo, é conveniente que atuação dos/as coordenadores/as 
pedagógicos/as esteja alicerçada em uma relação dialógica, valorizando os 
diferentes saberes e diferentes sujeitos envolvidos no processo, sendo essa relação, 
condição essencial para o desenvolvimento de um programa em EAD com 
qualidade. 

Consideramos que a experiência do NEAD, em compor a equipe com um/a 
coordenador/a pedagógico/ para cada polo do curso, seja exitosa e merece ser 
pesquisada para possíveis melhorias em alguns sistemas de EaD. O 
acompanhamento [presencial e a distância] do/a coordenador/a somado aos 
membros da equipe pedagógica [coordenação de curso, orientadores acadêmicos – 
presenciais e a distância, professores/as formadores, secretaria...] tem favorecido a 
formação de qualidade para todos/as envolvidos/as no processo, incluindo nesse 
processo os próprios coordenadores. Reconhecemos que existem alguns limites a 
serem superados com a função, por exemplo, dedicar-se mais aos aspectos 
pedagógicos e menos aos administrativos do curso, mas essa dinâmica vem sendo 
ressignificada constantemente e esses e demais aspectos estão sendo 
considerados em pesquisas futuras. 



3167

ESUD 2014 – XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 
Florianópolis/SC, 05 – 08 de agosto de 2014 - UNIREDE 

10

Referências 
 
ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações sobre Educação a Distância, 

aprendizagens e a gestão de sistemas não-presenciais de ensino. In: Educação a 
distância: ressignificando práticas. Cuiabá: EdUFMT, 2003. 

ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações sobre a educação a distância, 
aprendizagens e a gestão de sistemas não-presenciais de ensino. In: PRETI, O. 
(org.). Educação a distância: ressignificando práticas. Brasília: Líber Livro, p.17-
38, 2005.  

BELLONI, Maria Luiza. Educação a distância. 2ª edição. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2001. 

BRASIL. Referenciais de qualidade para educação superior a distância. Brasília: 
MEC/SEED, 2007. Disponível em: portal.mec.gov.br/seed Acesso em 13. Maio 
2013. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Paz e Terra: 1996. 
KEEGAN, Desmond. Foundations of distance education. 3.ed. London: 

Routledge, 1996. 
MATO GROSSO. Universidade Federal de. BRASIL, Universidade Aberta do. 

Projeto do curso de Licenciatura em Pedagogia – Modalidade a Distancia –
Ênfase em Educação Infantil. Cuiabá, 2007. 

MILL, Daniel. Ensino e aprendizagem na educação virtual: noções elementares 
para educadores e gestores. In: MILL, Daniel; MACIEL, Cristiano (org.). Educação 
a distância: elementos para pensar o ensino-aprendizagem contemporâneo. 
Cuiabá: EdUFMT, 2013. 

MILL, D. R; SANTIAGO, C. F; VIANA, I. de S. Trabalho docente na educação a 
distância: condições de trabalho e implicações trabalhistas. Revista extra-classe, 
Belo Horizonte, n.1, v.1, p. 53-73, fev. 2008. Disponível em: 
<http://www.sinprominas.org.br/imagensDin/arquivos/341.pdf> Acesso em: 02 jan. 
2014. 

NEDER, Maria Lúcia Cavalli. A formação de professor a distância: desafios e 
inovações na direção de uma prática transformadora. Cuiabá: EdUFMT, 2009. 

PRETI, Oreste. O estado da arte sobre “tutoria”: modelos e teorias em construção. 
2003. Disponível em: 
<http://www.uab.ufmt.br/uab/images/artigos_site_uab/tutoria_estado_arte.pdf>. 
Acesso em: abr. 2014 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 
2002.  

 


