
Realização

1. INTRODUÇÃO

A História da Educação a Distância – EaD na UFMT, inicia em fevereiro de 1992, em uma

proposição da Reitoria, para criação de um Grupo de Trabalho, posteriormente

transformado em Núcleo de Formação de Professores (Nefapro), com o objetivo de

conceber um programa de formação de professores em serviço, para o Estado de Mato

Grosso, e de elaborar um curso de licenciatura a distância, com vista a atender a mais de

cinco mil professores dos anos iniciais, sem formação em nível superior .

Faziam parte deste núcleo professores das licenciaturas da UFMT, da Universidade do

Estado de Mato Grosso – UNEMAT e representantes da Secretaria de Estado de

Educação – SEDUC. Dessa discussão, também participaram representantes do Sindicato

dos Trabalhadores da Educação (Sintep) e das prefeituras municipais. Ao final de 1992,

elaborada a proposta, passaria a se denominar Núcleo de Educação Aberta e a Distância

– NEAD, alocado no recém-criado Instituto de Educação – IE. Teria como meta principal

implementar o curso de Pedagogia a distância. Durante o biênio 1993-94, os membros do

Núcleo passaram por processo de formação em EaD e elaboraram o material didático do

curso. Em adendo, organizaram a infraestrutura do Centro de Apoio no município de

Colíder, na Região Norte do Estado, e deram início à formação dos orientadores

acadêmicos. Em novembro de 1994, realizado o vestibular especial, 350 professores da

rede pública foram matriculados no curso.

A UFMT passa a partir de então, a ser uma das primeiras instituições de ensino superior

a oferecer curso de graduação a distância, constituindo-se referência no país. Após a

avaliação da experiência, a UFMT expandiria o curso para todo o Estado, abrindo cinco

polos para, em 1999, atender 2.200 professores da rede pública e, em 2003, outros

1.250. A partir de 2005, seria oferecido o curso de Pedagogia, voltado para a Educação

Infantil, a mais de 2.000 docentes (NEAD, 2017).

Do ponto de vista internacional, no ano de 2009, a instituição iniciou nova experiência na

EaD, com a oferta do curso de Pedagogia para 300 estudantes brasileiros que atuam em

escolas, no Japão, por meio do Acordo Brasil/Japão (TORRES, 2017).

No ano de 2009, foi criada, na Secretaria de Tecnologias da Informação e da

Comunicação Aplicadas à Educação – STI, a Coordenação de Programas e Projetos em

Educação Aberta e a Distância. A partir de 2013, esta coordenação foi alterada para

Coordenação de Educação Mediada por Tecnologias da Informação e da Comunicação.

Essa coordenação teve como meta fomentar a institucionalização, a regulação, a

supervisão e a avaliação da EaD na UFMT, bem como apoiar processos de gestão e

projetos mediados por TIC’s. Na UFMT a atual política de gestão da EaD é

descentralizada de modo que esta funciona no interior dos institutos e faculdades, em

núcleos e coordenações específicas.

Atualmente, a UFMT oferece na modalidade a distância, cursos de graduação, de pós-

graduação Lato Sensu, de aperfeiçoamento e de extensão, com mais de cinco mil

estudantes matriculados em 2016, distribuídos em 20 polos de apoio por meio da

Secretaria de Tecnologia Educacional – SETEC/UFMT.
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No final do ano de 2016, a atual gestão da UFMT (2016 – 2020) criou a Secretaria de

Tecnologia Educacional – SETEC. A Secretaria foi criada por meio da Resolução do

Conselho Diretor número 14 de 12/08/2016 instituída com a seguinte estrutura

administrativa:

A SETEC foi criada com a finalidade de realizar atividades de gestão e apoio ao ensino,

pesquisa, extensão e inovação tecnológica em cursos, projetos e programas educativos a

distância ou que possuam ênfase na utilização de Tecnologias Educacionais.

A secretaria funciona com infraestrutura predial própria e equipe de professores e técnicos,

voltados para o desenvolvimento de ações na área de Educação Aberta com foco nas

seguintes dimensões: Educação a Distância; Inovação em Tecnologia Educacional para

diferentes modalidades educacionais (presencial, aberta e a distância) e o desenvolvimento

de programas e projetos interdisciplinares em parceria com a rede pública por meio do uso

das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação. A Figura 1 apresenta a fachada

do prédio da SETEC:

Na expectativa de contribuir com a popularização dos conhecimentos produzidos pela

UFMT, a comunidade universitária precisa ter como aliada as TIC. Assim, por meio da

integração de Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, com os sistemas institucionais,

entre os anos de 2008 a 2016 foram capacitados mais de 1900 professores da instituição e

aproximadamente 600 professores da rede pública para a utilização dessas tecnologias em

processos de ensino e aprendizagem. Experiências com AVA oportunizaram a alguns

educadores conhecer um pouco mais sobre essas tecnologias e, em especial, possibilidades

que essas ofertam para superar fatores como a distância física e indisponibilidade de tempo,

transpondo obstáculos para a aproximação dos interlocutores que participam de um

processo de ensino e aprendizagem no contexto presencial.

Vale evidenciar que os AVA dispõem recursos de diário eletrônico, ementas de disciplinas e o

processo de lançamento de notas, sendo essas funcionalidades integradas com o sistema

acadêmico da instituição, sendo tais recursos presentes nos cursos de graduação presencial

e a distância da Universidade. Ademais, a UFMT, por meio do projeto “UFMT Online”, tem

otimizado soluções técnicas e pedagógicas para a concretude de cursos via MOOC como

ainda a produção de REA, sendo que toda essa articulação, resultará na oferta de cursos

gratuitos para sociedade em geral, propiciando, assim, uma UFMT para todos.

Dados a seguir mostram o contexto da EaD na UFMT:

Promoção Parceiros

Figura 1 - Prédio da Secretaria de Tecnologia Educacional (Setec) e Secretaria de Tecnologias da

Informação e da Comunicação Aplicadas à Educação (STI) da UFMT.

Foto: João Conceição Secomm/UFMT. (2016).

Tabela 1: Número de polos ativos 

Fonte: SisUAB, 2017.


