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CNE discute nova avaliação para 
educação a distância

• A educação a distância (EaD) poderá ter um 
novo marco regulatório até o final deste ano. 

• A discussão está na reta final no Conselho 
Nacional de Educação (CNE) e a intenção é
que, até novembro, um documento consolidado 

seja enviado ao Ministério da Educação (MEC). 

• Entre as mudanças está a elaboração de uma 
nova avaliação para a modalidade. 



Planos do CNE

• O CNE planeja estimular o uso dos polos
como espaço de extensão, de integração 
com a comunidade. 

• "A ideia é permitir que a instituição que 
quer ofertar a EaD construa o seu projeto 
institucional e o construa qualificando o 
polo, qualificando as tecnologias 
disponíveis", 



Base tecnológica para EAD

• No polo, os estudantes devem ter à
disposição atividades de tutoria 
presencial, biblioteca, laboratórios, 
teleaulas, avaliação. 



Geração Y

• Tecnologia que dá acesso móvel a 

informações e recursos 24/7

• Criar conteúdo multimídia

• Compartilhá-lo com o 

mundo

• Participar em redes sociais

• Troca de idéias, colaboração e aprender



EAD para locais remotos
• Expansão com qualidade da educação a 

distância

– Levar o ensino superior a locais onde não há
a opção presencial. 

– 66% dos municípios brasileiros 
não têm oferta de ensino superior. 



Departamento de Educação (USA)

• National Education Technology Plan 2010 

• Educação desenvolvida com tecnologia

• O desafio para o nosso sistema de ensino é
aproveitar as ciências da aprendizagem e 
tecnologia moderna para criar experiências de 
aprendizagem personalizadas, envolventes e  
relevantes para todos os alunos que espelhem 
cotidiano dos alunos e a realidade de seus 
futuros

• http://www.ed.gov/technology/netp-2010/executive-summary



Competências para o século XXI

• Pensamento crítico

• Resolução de problemas simples ou complexos

• Colaboração

• Comunicação multimídia



Infra-estrutura

• Pessoas
• Processos
• Recursos de aprendizagem
• Modelos para aprimoramento contínuo

• Políticas

• Conectividade em banda larga
• Servidores, software
• Sistemas de gerenciamento
• Ferramentas administrativas



Infra-estrutura

• Estudantes e educadores com acesso de banda 
larga à Internet e conectividade sem fio 
adequada dentro e fora da escola

– Na escola, no entorno, na comunidade 

– Pelo menos um acesso de banda larga para pesquisa, 

comunicação, criação de conteúdo multimídia e 
colaboração



Infra-estrutura

• O uso de dispositivos de propriedade de 
estudantes vai exigir avanços na filtragem da 

rede e melhoria dos sistemas de apoio.



Recursos de aprendizagem
• Apoiar o desenvolvimento e a utilização de 

recursos educacionais abertos para promover 
oportunidades inovadoras e criativas para todos 
os alunos e acelerar o desenvolvimento e a 
adoção de novas ferramentas de aprendizagem 
e cursos baseados em tecnologia aberta

• Avaliação e seleção de materiais didáticos para 
que os recursos digitais considerados sejam 
atualizados, adequados, e etiquetados de 
acordo com os padrões de interoperabilidade de 
conteúdo (LOM – Learning Object Metadata).



OER



Sistemas de gerenciamento e 
ferramentas administrativas

• Padrões de interoperabilidade de 
conteúdo e dados do estudante que 
permitam a coleta e compartilhamento 
de recursos para registro e análise
– Sistema federado de 

identidade

– Intercâmbio de dados

– Politicas/alianças/acordos 

entre instituições acadêmicas



Impacto das inovações

• Inovações nas escolas podem ter impacto 
positivo em

– valorização de professores

– em alguns casos, nas notas dos alunos em algumas 

disciplinas. 

• Impactos

– Filosofia

– Estilo

– Recursos tecnológicos -



Inovações
• Práticas de ensino, organização de classe 

• Uso do conteúdo educacional sala de aula 

• Métodos de avaliação

• Disponibilidade de computadores e da 

internet em sala de aula / uso de 

computadores na sala de aula 

• Colaboração entre professores nas 

escolas 

• Mecanismos de realimentação 



Tecnologia para EAD

• Sala de aula virtual

• Videoconferência

• Captura de aulas / edição

• Disponibilização online (streaming 
vídeo)

• Colaboração

• M-Learning



Sala de aula invertida

• Recursos

• Vídeos curtos: 8 – 10 minutos

• Uso extra-classe

• Atividades

– Assistir o vídeo, fazer pausas, tomar notas

– Atividades de criação/autoria



Federação de repositórios
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FEB – Federação de 
Repositórios Educa Brasil

• O Serviço Experimental Federação Educa 
Brasil (SE-FEB) 

• Oferecido pela RNP - infraestrutura
nacional para confederação de 
repositórios de objetos de aprendizagem 
(OA) visando o reuso de OAs a partir de 
um único ponto de busca. 



CAFe

• A Comunidade Acadêmica Federada 
(CAFe) é uma federação de identidade 
que reúne instituições de ensino e 
pesquisa brasileiras. 

• Através da CAFe, um usuário mantém 
todas as suas informações na instituição 
de origem e pode acessar serviços 
oferecidos pelas instituições que 
participam da federação. 



Autenticação

• O eduroam (education roaming) é um 

serviço de acesso sem fio seguro, 

desenvolvido para a comunidade 

internacional de educação e pesquisa.

• Integração à Comunidade Acadêmica 
Federada (CAFe), a mobilidade e a 

facilidade de uso. 



VOIP

• fone@rnp é o nome do serviço que 

permite o encaminhamento de chamadas 

entre instituições clientes da RNP 

utilizando tecnologia VoIP (Voz sobre IP). 



Videoconferência

• Salas virtuais sob demanda

• Salas virtuais sob demanda é a atual 
modalidade do serviço de 
videoconferência que a RNP presta às 
suas organizações usuárias. 

• As salas virtuais têm como objetivo 
viabilizar, através da rede da RNP, 
videoconferências com mais de três 
pontos conectados simultaneamente. 



Videoaula@RNP

• O serviço corresponde a um sistema integrado 
para elaboração, armazenamento e 
disponibilização de videoaulas produzidas pelas 
instituições clientes. 

• Serve como subsídio para o ensino presencial 
ou a distância. 

• Trata-se, pois, de um conteúdo gravado, que 
pode ser acessado de maneira assíncrona, no 
modelo de transmissões de vídeo "sob 
demanda". 



Video sob demanda

• Repositório de vídeos com conteúdo 
relacionado às atividades fins das organizações 
usuárias da RNP: ensino, pesquisa, saúde e 
cultura. 

• Portal onde se pode visualizar vídeos de acesso 
público ou solicitar inscrição num dos grupos do 
portal para, assim, obter privilégios específicos 
para acessar vídeos de caráter restrito. 

• http://www.video.rnp.br/portal/home



Video@RNP


