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1- Introdução 

  

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) vivenciam um momento desafiador em 

face da pandemia da Covid-19 associada ao novo coronavírus (SARS-CoV2).  Nesse contexto, 

o Ministério da Educação (MEC) autorizou por meio da Portaria nº 544/2020 que essas 

instituições substituíssem, em caráter excepcional, as ações de ensino realizadas 

presencialmente por atividades remotas até 31 de dezembro de 2020. Como medidas de saúde 

pública e com a sanção da legislação que permite a adoção de uma estratégia diferenciada para 

esse momento, elaborar políticas acadêmicas que orientem ações de ensino, pesquisa e extensão 

tornou-se urgente e um grande desafio, tendo em vista que para obter êxito é preciso repensar 

processos educativos já consolidados, além da necessidade de ampla participação da 

comunidade universitária. Assim, a maioria das 69 Universidades Federais do país iniciou o 

processo de discussão de alternativas para retomarem o ano letivo com uso de recursos 

tecnológicos para a realização de suas atividades (MEC, 2020). Para compreender os desafios 

enfrentados pelas IFES na transição de uma educação historicamente realizada na modalidade 

presencial para um modelo mediado por tecnologias em virtude do momento pandêmico, essa 

pesquisa terá como objeto de estudo a Política de Estudos Continuados Emergenciais (ECE) de 

uma Universidade Federal (UF) situada no estado do Rio de Janeiro. A instituição que será 

pesquisada, para mobilizar os setores acadêmicos e os demais grupos iniciou em maio de 2020 

um diagnóstico sobre o uso de tecnologias digitais por discentes e docentes e criou quatro 

Grupos de Trabalhos (GTs) para discutirem os seguintes temas: GT 1 – Modelos pedagógicos 

(alternância, semipresencial); GT 2 – Modelos tecnológicos e infraestrutura (demanda por 

provedores, redes inter e intranet); GT 3 – Acesso e plataformas de ensino; GT 4 – Aulas 

presenciais ou semipresenciais e aulas práticas. Ao observar os resultados do diagnóstico, as 

discussões e documentos produzidos pelos GTs, é interessante, notar que existe uma luta 

política em relação aos termos e concepção de ensino a ser adotado para o período emergencial 

(seja esse nomeado de educação a distância, educação online ou ensino remoto) e como estes 

vão produzindo efeitos dentro dos GTs da UF, além de outros desafios como a limitação de 

infraestrutura tecnológica. Desse modo, o objetivo geral desse artigo será compreender os 

desafios enfrentados por uma UF na transição de uma educação historicamente realizada na 

modalidade presencial para um modelo mediado por tecnologias em virtude do momento 

pandêmico causado pelo Covid-19. Para atingir esse propósito, definiu-se como objetivos 

específicos: (I) levantar os principais desafios sob o ponto de vista dos docentes, discentes e 

gestores, para elaboração da política de ECE; (II) identificar a partir das discussões, dos 

documentos gerados pelos GTs e pela literatura especializada as diferenças e similaridades entre 

educação a distância e educação online; e (III) apresentar a concepção de educação que a 

política  aprovada  pela UF estudada se aproxima. Este estudo justifica-se pela sua importância 
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em registrar e discutir as políticas educacionais que estão sendo elaboradas para o 

enfrentamento do COVID-19 no âmbito das IFES, além de colocar em evidência os desafios 

enfrentados por essas instituições. Também se torna importante para se pensar em adoção de 

estratégias para outras emergências futuras na área de educação. Esse artigo também poderá 

aprofundar o debate acerca da educação a distância, desmistificando e clareando conceitos que 

são fundamentais para compreensão dessa modalidade de ensino, que de acordo com o último 

censo do Ministério da Educação (MEC), cresceu 26,8% de 2016 para 2017 (MEC, 2018). Esse 

percentual segundo o MEC é muito expressivo quando comparado à expansão da ordem de 

12,8% de 2015 para 2016, bem como em relação à modalidade presencial, cujo aumento, de 

2016 para 2017, é de 1,7% (MEC, 2018). 

 

 

2- Síntese/Delineamento do Desenvolvimento 

 

 O artigo será desenvolvido a partir de um estudo descritivo-explicativo com abordagem 

qualitativa, o que possibilitará na perspectiva Godoy (1995), a compressão do fenômeno 

estudado pela análise dentro do contexto que ocorre e do qual é parte, levando-se em 

consideração a perspectiva dos atores nele envolvidos e os pontos de vista relevantes. Também 

será feita uma pesquisa documental e bibliográfica que permitirá levantar os principais desafios, 

tecnológicos, pedagógicos, sociais para elaboração da política de ECE, além de permitir 

identificar as diferenças e similaridades entre educação a distância e educação online. Para 

análise dos dados levantados pela pesquisa documental e bibliográfica será feita uma análise de 

conteúdo temática nos termos de Minayo (2007). Para isso definiu-se a priori seis categorias 

analíticas a serem investigadas. Três delas foram definidas com base na frequência com que 

esses termos aparecem nas discussões e documentos produzidos pelos GTS, são elas: educação 

a distância, educação online e ferramentas e suporte tecnológico; as outras três foram definidas 

com vistas  a entender os desafios enfrentados na elaboração da política de estudos continuados 

emergenciais sob o ponto de vista dos principais atores interessados e envolvidos nessa política 

- docentes, discentes e gestores universitários. Os dados coletados serão colocados em uma 

ordem lógica e cronológica, de acordo com Minayo (2002), abrangendo como fases a pré-

análise do material levantado, exploração do material, o tratamento dos resultados obtidos e, 

por fim, a interpretação. A discussão da literatura será dividida em duas abordagens. A primeira 

apresentará brevemente às características e nuances da educação superior pública brasileira, de 

forma a mostrar dados e informações que contextualize as funções e os desafios das IFES antes 

e durante a pandemia causada pelo Covid-19. Para essa finalidade serão usados pesquisas e 

documentos recentes que apresentem as políticas para esse período pandêmico. Na segunda 

tópico será feita uma sucinta discussão acerca dos significados de educação a distância e 

educação online, com vistas apresentar as similaridades e possíveis divergências existentes 

entre esses conceitos. Para isso será utilizado como referência, por exemplo, Vera e Junior 

(2015) que mostra que a EAD é definida pelas variáveis de tempo e espaço, que implica em 

processos educativos mediados por um processo histórico e tecnológico, que perpassa desde 

intermédios por cartas, vídeo cassetes até os ambientes virtuais de hoje. Também será usado 

como base os estudos de Santos (2015) e (2019) que discute a educação online como aquela 

que produz sentidos, que estimula as trocas de aprendizagem colaborativas, que é 

comprometida com o movimento comunicacional e pedagógico, que estimula a interatividade 

e da cocriação do processo educativo. 
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3 - Resultados Esperados 

 

 Espera-se que esse estudo possa contribuir para discussão das políticas de continuidade do 

ensino na IFES em tempos de pandemia, apresentando as similaridades e distinções com a nova 

modalidade de ensino que está surgindo (Estudos Continuados Emergenciais) e o campo da 

EAD. Analisando os desafios, as necessidades e os novos enfrentamentos das políticas públicas 

universitárias. Esse trabalho possibilitará, a partir da investigação da realidade de uma 

universidade federal situada no Rio de Janeiro, levantar os principais desafios enfrentados para 

implantação de um novo processo de ensino, que envolve receios do quanto essa nova realidade 

pode modificar o ensino presencial nas IFES após a crise sanitária, como também entraves, 

como por exemplo, a necessidade de viabilizar ao aluno o acesso a tecnologias. Espera-se que 

esse estudo também contribua para orientar o corpo docente, os alunos e os gestores a respeito 

dos conceitos educação online e EAD. 
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