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Resumo: Através de pesquisa bibliográfica apresento um panorama histórico e legal sobre o uso de
tecnologias no ensino no Brasil e os atuais marcos legais da Educação a Distância a partir da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) e o programa federal Universidade Aberta a Distância. Os
resultados apontam, a partir dos argumentos apresentados, a necessidade de se garantir o princípio de
universalização do acesso ao ensino superior no país. Conclui-se, expondo-se motivos a favor do uso da
Educação a Distância e das Tecnologias de Informação e Comunicação como possíveis meios de formação
inicial e/ou continuada de grandes contingentes, em especial, os jovens.
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Abstract: Through literature, I present a legal and historical overview about the use of technologies in
education in Brazil and current legal frameworks of Distance Education, like a Law of Guidelines and Bases of
National Education (Law 9394/96) and the federal program Open Distance University. The results indicate,
from the arguments presented, the need to ensure the principle of universal access to higher education in the
country. Argues, exposing themselves reasons in favor of the use of Distance Education and Information and
Communication Technologies as a possible means of education initial and / or lifetime a large numbers people,
especially the young.
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O debate em torno do conceito sociedade do conhecimento

Pode-se definir sociedade do conhecimento a partir de conceitos específicos que parecem estar presentes na
maioria das caracterizações que se encontram na literatura. Obsolescência e velocidade são dois desses
conceitos que, quase sempre, complementam-se nessas tentativas de oferecer rigor conceitual ao termo. A
partir desse posicionamento, é possível encontrar definições sobre sociedade do conhecimento como sendo um
patamar civilizatório da sociedade ocidental em que “o conhecimento torna-se obsoleto a cada cinco ou dez
anos, e o padrão tecnológico da sociedade se renova em períodos de tempo semelhantes” (SOUZA, 2007, p.
82). Ou ainda, como efeito da economia sobre a sociedade sustentada pela tecnologia; têm-se, então,

una estructura resultante de los efectos y consecuencias de los procesos de
mundialización y globalización. Esta estructura dinámica surge de la creación de un
sistema de comunicación diverso que se construye desde la tecnologia (GARAY, 2003,
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p. 109).

Nessas breves definições, encontra-se presente a concepção de que sociedade do conhecimento é resultado da
evolução natural do conhecimento, entendido como ferramenta humana para compreender as forças naturais
da tecnologia, resultante daquele conhecimento, como mecanismo para atuar sobre a natureza, moldando-a
aos seus interesses.

Trata-se de explicar o atual estágio de desenvolvimento econômico, de alto nível tecnológico, a partir das
teorias clássicas da economia, onde a busca pela felicidade, por meio do trabalho, da poupança e do lucro
resultariam em bem-estar geral da sociedade. As forças econômicas se mesclariam entre instintos humanos
naturais que, deixados à sua realização, tenderiam à evolução e ao progresso.

Dessa forma, o sistema de produção e trocas – o capitalismo – estava destinado ao seu aperfeiçoamento,
baseado em leis naturais, pois representaria uma dimensão presente na cultura humana, que seguiu uma linha
evolutiva, iniciada com agricultura, mercantilismo, industrialismo e, hodiernamente, com o pós-industrialismo.

A chamada sociedade do conhecimento seria, assim, o corolário, um patamar temporal, dessa evolução
natural das relações entre as forças econômicas e a humanidade, um estágio diferenciado, que representaria
um salto qualitativo na forma da economia, como atividade naturalmente humana, relacionada com a natureza
na produção dos bens, serviços e na criação do lucro individual e bem-estar social geral.

Têm-se, então, uma leitura ahistórica dos processos sociais, que resultaram na chamada sociedade do
conhecimento como produto de relações econômicas, tidas como universais – disponíveis a todos – mas
carentes de condições para florescer e que, aparentemente, somente algumas sociedades conseguiram
produzir, seja a presença de um conjunto de comportamentos, talvez um credo religioso, seja mesmo cidades
estruturadas para que aquelas atividades prosperassem.

Para um segundo grupo de autores, essa sociedade do conhecimento pode ser entendida a partir daquilo que
Hobsbawn (1995) denominou de Era de Ouro do capitalismo ocidental. As últimas décadas do século XX
representaram, para os países centrais, principalmente Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental, um período
de ampla expansão econômica, um movimento de grande enriquecimento material, associado a políticas de
bem-estar social. Coetâneo a esse processo de acumulação e ampliação dos capitais, ocorreu também uma
mudança importante no interior do sistema capitalista, que Giannotti (2002) apontou como sendo a
transformação do conhecimento em força produtiva.

Dito em outras palavras, o capital subordina o conhecimento ou a ciência às suas lógicas, ao mesmo tempo
em que esse mesmo capital, para além da obtenção do lucro, segundo Giannotti (2002, p. 108) busca agora
“ocupar posição estratégica entre aliados e concorrentes, por meio do conhecimento global do seu campo de
atuação”, processo que modifica a estrutura do próprio sistema capitalista, que se diferencia de suas fases
anteriores.

Aqui, vale antes buscar e apropriar-se, constantemente, do conhecimento como primeira condição para o
estabelecimento das relações de poder, a partir da concorrência entre as empresas de um mesmo ramo e
também aquelas entre o capital e o trabalho; têm-se, então, entrelaçamento político entre conhecimento e
economia, ou, segundo Chauí (2003, p. 8) “o conhecimento e a informação passaram a compor o próprio
capital, que passa a depender disso para sua acumulação e reprodução”.

Outro aspecto analisado pela autora diz respeito à velocidade com que os conhecimentos são produzidos e
transformados em mercadorias de alto valor agregado e, numa das muitas estimativas disponíveis ainda no
início da década, constava que o conhecimento humano “duplica a cada nove meses” (KANITZ, 2003, p. 12).

Dados brutos como esse levam, imediatamente, muitas vozes midiáticas e acadêmicas a propagar o
argumento de que a sociedade do conhecimento produziu uma revolução epistemológica, que ultrapassa os
métodos, mecanismos de produção e disseminação da informação e/ou conhecimento. Esses termos são
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usados indistintamente e atingem a estrutura das disciplinas científicas clássicas, que se veem, muitas vezes,
diante da velocidade das transformações, obrigadas a fundirem-se umas as outras, subdividirem-se em
campos disciplinares ou subdisciplinas, ou até a desaparecerem e reaparecem com novas nomenclaturas,
métodos e objetos.

Estar-se-ia vivendo um momento especial para o conhecimento, como aquele em que astrologia e astronomia
se separaram com as consequências que permanecem até os dias de hoje Chauí (2003, p. 9, grifo da autora)
levanta alguns questionamentos sobre esse recorte revolucionário que acompanha o conceito de sociedade do
conhecimento, observando que:

As cifras sobre a quantidade e a velocidade dos conhecimentos, as cifras provenientes
da publicação de artigos nos quais são apresentadas descobertas científicas, podem
levar-nos ainda a outra reflexão, qual seja: a quantidade de descobertas implicou
uma mudança na definição de uma ciência Em outras palavras, a química, a
matemática, a biologia e a história (para ficarmos com os exemplos mais frequentes)
foram redefinidas em termos de seus objetos, métodos, procedimentos, de tal
maneira que poderíamos dizer, por exemplo, que hoje, a mudança epistemológica na
química equivaleria à mudança da alquimia para a química no século XVII Ou que,
hoje, a mudança epistemológica na história equivaleria àquela que, no século XIX,
rompeu com a tradição historiográfica dos memorabilia, [...] Ao falar em explosão do
conhecimento e em explosão epistemológica, podemos dizer que a sociedade do
conhecimento introduziu mudanças epistemológicas de tal monta que transformou as
ciências Houve mudança na estrutura das ciências nos últimos 30 ou 40 anos.

Assim, falar de produção e disseminação de conhecimentos, em termos de estruturas de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs), como forma de inserção social de grandes contingentes populacionais,
principalmente no contexto educacional do subcontinente latino-americano, torna-se necessário ter em conta
as particularidades da região. É possível que os países desenvolvidos estejam muito perto da sociedade do
conhecimento próxima daquela idealizada nos construtos teóricos, e propagandeadas mundo afora, mas, no
caso brasileiro e latino-americano, é preciso atentar para um fato: o dia 17 de maio foi consagrado pelas
Nações Unidas como o Dia Mundial da Sociedade da Informação (outra designação acadêmica possível para
Sociedade do Conhecimento)1 e um dos muitos relatórios saídos sobre as discussões, envolvendo o tema do
uso da Internet pelos jovens, apontou:

Ante esta prioridad [conectar a la juventud] América Latina se encuentra, no
obstante, en franca desventaja. El acceso de los niños y jóvenes de la región a las
nuevas tecnologías presenta características que tienden a ser similares a las de los
países desarrollados, pero no existen políticas de protección a la infancia ni de
generación de contenidos específicos y todavía no se ha superado el problema de la
pobreza digital. El tema está ausente en las agendas de gobierno sobre La Sociedad
de la Información, y no existe, por el momento, una problematización de la cuestión
em la esfera pública. Por otro lado, en la academia, la situación es similar. No existe
evidencia concreta de carácter regional sobre las formas en que los niños y jóvenes
acceden y utilizan las nuevas tecnologías. Y si bien existen estudios de mercado de
medios que incluyen ciertos indicadores sobre Internet, o que incorporan algunas
mediciones de niños y jóvenes, no hay información específica sobre la “generación
Internet” y su relación con la red (FRICK, 2007, p. 3).

Sumariamente resumidas, encontram-se apresentadas as duas posições que polarizam o debate acadêmico
sobre o entendimento do conceito sociedade do conhecimento: uma salienta o aspecto mais econômico,
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enquanto a outra faz uma leitura mais política; ambas, no entanto, buscam relacionar cada uma dessas
dimensões com a esfera maior da sociedade.

No entanto, é preciso sempre ressaltar o relativo descompasso existente entre o mundo acadêmico, com suas
idiossincrasias e seus formalismos, e a dinâmica social, pois, independentemente de qual estrutura (política ou
econômica) seja determinante de última instância em relação à educação e à sua vertente escolarizada
(presencial ou conectada), é importante evocar as palavras de Attali (2001, p. 147) sobre outros grandes
fenômenos sociais que se entrelaçaram à dimensão educacional, impondo-lhe uma complexidade que, muitas
vezes, é negligenciada:

O crescimento demográfico, o aumento da demanda do conhecimento, o crescente
prolongamento dos estudos e a ausência de produtividade explicam que a parte da
riqueza mundial destinada à educação venha aumentando há um século e deva
continuar aumentando aproximadamente 10% ao ano. São os povos que têm menos
filhos que lhes proporcionam melhor educação. Quando a fecundidade diminui, o nível
de educação aumenta. Ela representa hoje cerca de 5% da atividade mundial,
ocupando 60 milhões de professores. Dentro de trinta anos, mobilizará mais de 10%
da riqueza mundial.

E, como na maior parte das vezes, os acalorados debates acadêmicos são atropelados pelas urgências da
realidade, talvez seja proveitoso atentar para a ponderação de Xavier (2005, p. 284), em relação às políticas
educacionais brasileiras, minuciosamente debatidas nos Departamentos de Educação, país afora: “como
educadores ou especialistas em educação, não há mais o que discutir ou propor; como cidadãos, temos que
fazer acontecer”.

A Educação a distância no Brasil

Antes de 1996, ano da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei 9394/96)2

que estabelece de modo oficial a educação a distância (EaD) como modalidade educacional no país, o Brasil de
décadas passadas tentou, de forma tímida, a aplicação de mecanismos tecnológicos (disponíveis naqueles
tempos) na educação escolarizada e não escolarizada.

Dos cursos de correspondências, passando pela incorporação das chamadas “novas mídias como televisão,
rádio, fitas de áudio e vídeo e telefone” até a atualidade que “introduziu a utilização do videotexto, do
microcomputador, da tecnologia de multimídia, do hipertexto e de redes de computadores, caracterizando a
educação a distância on-line”, foi um longo processo cheio de dificuldades.

Essas ocorreram menos por questões de ordem técnica, sendo o Brasil uma nação de baixa densidade
tecnológica, do que pela falta de entendimento da opinião pública em geral, e dos envolvidos no setor
educacional como um todo, sobre a tecnologia e sua incorporação numa das atividades mais corriqueiras do
ser humano, como a educação. No entanto, apesar das dificuldades, muitas iniciativas ocorreram, via de
regra, nos níveis fundamental e médio (utilizando os termos atuais) e em programas de capacitação de
professores (MAIA; MATTAR, 2007, p. 22-23).

O atual Decreto Federal nº 5622/05 regulamenta o art. 80 da LDB, que trata da EaD no Brasil, caracterizada
como Modalidade Educacional, que ocorre em lugares ou tempos diversos, além de salientar a especificidade
da avaliação da aprendizagem em ser obrigatoriamente presencial; são fixados também, níveis e modalidades,
formas de oferecimento de cursos, regras de credenciamento e descredenciamento de instituições e validação
dos diplomas (BRASIL, 2005).

Outro marco legal relevante é o Decreto Federal nº 5.800/06, que trata sobre a Universidade Aberta do Brasil

Pág.4/10



(UAB) (BRASIL, 2006). Parece haver consenso de que a EaD, para se desenvolver e atingir seus objetivos,
talvez, o mais importante deles, seja tornar-se proveitosa ferramenta nas políticas de formação de professores
e capacitação de gestores educacionais. Para tanto, necessitaria, além de regulação mínima, apoio logístico
maior por parte do Estado, seja atuando diretamente na área, seja na figura de indutor e/ou promotor de
políticas, seja em programas conveniados com os diversos atores interessados em envolver-se com a
educação on-line.

Nesse aspecto, esse decreto, em seu artigo 1º, parágrafo único, estabelece sete objetivos3 sendo,
provavelmente, o mais ambicioso, construir, ao longo dos anos, um sistema nacional de educação a distância,
prevendo, ainda, formas de associações e, o mais importante: o mecanismo de financiamento vinculado ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Uma controvérsia entre alguns profissionais da educação, em torno da EaD, recai sobre a falta do convívio
físico entre professor e aluno, tido como elemento insubstituível para o sucesso do processo de
ensino-aprendizagem. Nesse sentido, cabe destacar o cuidado da legislação em acolher essa demanda,
introduzindo o conceito de polo presencial que, para além de ser estrutura física, deve ser “entendido como
local de encontro onde acontecem os momentos presenciais, o acompanhamento e a orientação para os
estudos, as práticas laboratoriais e as avaliações presenciais” (CAPES, 2012a, p. 3, grifo do autor).

Deve-se registrar que inúmeras outras iniciativas de EaD estão ocorrendo na atualidade, mas a UAB é
representativa, pois exibe uma intervenção direta da União, baseada no princípio do regime de colaboração
com os demais entes federados, com a sociedade civil e demais atores sociais, no sentido de propor
alternativas para a democratização do acesso ao ensino superior.

É de conhecimento geral que o Brasil é um dos países em desenvolvimento com menores taxas de acesso na
educação superior, e que está longe de universalizar o último nível da pirâmide educacional para os jovens na
faixa de 18 a 24 anos, que representam em torno de 12% da população brasileira; demograficamente, um
número próximo de 23 milhões de jovens, futuros adultos esperançosos e necessitados de formação
intelectual e profissional para enfrentar as décadas vindouras de um mundo do trabalho de alta mutabilidade
(BRASIL, [s/d]).

A esse respeito, vale a observação de um estudioso mexicano, que tem a seu favor o zelo de mostrar que todo
o subcontinente latino-americano parece padecer do mesmo handicap em relação à democratização da
educação superior; diz ele:

Na América Latina, apesar do enorme aumento da população estudantil nas últimas
décadas, a boa qualidade do ensino médio e universitário é um fenômeno limitado a
poucas pessoas, e as boas escolas constituem a exceção. Apenas 27% dos jovens em
idade universitária na América Latina estão na universidade e em outras instituições
de educação universitária, ao passo que, nos países industrializados, essa proporção
chega a 69%, segundo dados da OCDE. Mais especificamente, só 20% dos jovens
brasileiros, 24% dos mexicanos, 25% dos colombianos, 31% dos peruanos, 40% dos
venezuelanos, 42% dos chilenos e 60% dos argentinos se matriculam em cursos
superiores. E, na maioria dos outros países latino-americanos, constata-se uma
porcentagem mínima. Por que tão poucos chegam à universidade A resposta é
relativamente simples: por causa da má qualidade do ensino fundamental e médio.
Embora exista entre os especialistas um consenso de que a nova economia do
conhecimento requer que os países tenham populações com pelo menos 12 anos de
educação formal, a fim de lhes dar as ferramentas para competir na economia global,
na América Latina, a média de escolaridade é de apenas seis anos, ou seja, a metade
(OPPENHEIMER, 2011, p. 25).
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O Censo da Educação Superior 2010 revelou que o total de alunos no ensino de graduação era de 6,5 milhões,
observando que:

metade dos alunos dos cursos presenciais tem até 24 anos, sendo que os alunos 25%
mais jovens têm até 21 anos, e os 25% mais velhos possuem mais de 29 anos. Em
média, os alunos dos cursos presenciais possuem 26 anos (BRASIL, 2011, p. 11).

Para além do seu relativo pouco tempo de existência legal, a UAB conta com números expressivos. Segundo o
informe da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o total de instituições
públicas de ensino superior (Ipes) vinculadas é de 103, abrangendo “56 universidades federais, 30 estaduais e
17 institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Também fazem parte do sistema 636 polos de apoio
presencial”.

Em relação ao contingente de alunos matriculados, são “mais de 140 mil nos cursos de licenciatura, 24.207 no
bacharelado, mais de 6.877 no nível tecnólogo, mais de 66 mil nas especializações, 21.176 para
aperfeiçoamento”. Há ainda, segundo o informe “2.800 alunos no Mestrado Profissional em Matemática em
Rede Nacional e, juntando os cursos de formação pedagógica, extensão e sequencial, totalizam-se 268.028
matrículas ativa” (CAPES, 2012b, p. 4).

Correlato a todos esses números, nota-se também que, mesmo nos cursos de licenciaturas disponibilizados em
EaD, as matrículas estão sofrendo declínio. É um fenômeno eloquente, pois independentemente da modalidade
de formação inicial, via de regra, dicotomizada entre pública/presencial/boa qualidade e privada/não
presencial/baixa qualidade, há um fenômeno mais estrutural que precisa ser enfrentado pela sociedade
brasileira, e que exige amplo debate público sobre a carreira e a valorização da profissão de professor.

Finalmente, já se disse que, se deixada, única e exclusivamente às instituições de ensino superior públicas e
seu ensino presencial, a tarefa de universalizar a educação terciária, talvez gerações de jovens e adultos
venham a estar seriamente prejudicadas, no sentido de lograrem um quantum mínimo de formação
intelectual, que lhes permita competir na economia globalizada, com todo o seu corolário de exigências
cognitivas para a obtenção de um emprego.

Todos esses elementos levam à reflexão sobre o uso das TICs, via EaD, no sentido de ampliar a base
demográfica universitária, já que os dados atuais mostram que as pessoas, diante das oportunidades de
acesso à escolarização, atuam positivamente no sentido de aproveitá-las e, no caso da educação on-line, os
dados mostram constante evolução no aumento dos números de matrículas, ainda segundo o mesmo Censo
da Educação Superior, 2010:

nos cursos a distância, metade dos alunos tem até 32 anos, os 25% mais jovens têm
até 26 anos e os 25% mais velhos têm mais de 40 anos. Os alunos dos cursos a
distância, possuem, em média 33 anos. Esses dados indicam que os cursos a
distância atendem a um público com idade mais avançada (BRASIL, 2011, p. 11).

O vasto mundo dos números sobre educação brasileira mostra que, em relação à EaD, há, aproximadamente
no Brasil, “376 instituições, 1.752 cursos e 1.075.272 alunos”, atendidos por “quase 30 mil
pro&64257;ssionais docentes (incluindo professores, coordenadores, produtores de conteúdo, monitores e
similares)” e, o mais importante: observa-se também que essa modalidade padece das mesmas dificuldades
que acometem os sistemas presenciais, como evasão (mais em função da falta de disponibilidade de tempo,
por parte do aluno, do que por carência econômica), preferência (ainda) por paradigmas avaliativos
presenciais, implementação, atualização e uso de bibliotecas (tradicionais ou virtuais) e, curiosamente, “a
mídia mais utilizada para cursos a distância ainda é o material impresso: 87,3% das instituições o utilizam”
(CENSO EAD.BR, 2010, p. 2).
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Como resultado de décadas de descaso com a educação pública, acarretando grande
número de professores sem formação específica nas redes oficiais, “os cursos
voltados para a formação de professores ainda são o maior grupo (31,5%), seguidos
pelos de gestão e/ou administração (19%) e dos que envolvem tecnologia e
informática (6,7%)”. Já foi observado que a clientela tradicional da EaD constitui-se
de pessoas de “idade mais avançada”, geralmente maiores de 30 anos, que buscam a
educação on-line, por diversos motivos, desde a continuidade de estudos tradicionais
que foram abandonados, ou a formação acadêmica, seja em nível de graduação, seja
pós-graduação, a (re)qualificação profissional, ou por motivos pessoais e/ou
intelectuais (CENSO EAD.BR, 2010, p. 3).

Defende-se que tais fenômenos educacionais, na esteira do uso de TICs em sistemas de EaD, longe de
inspirarem discursos triunfalistas de um lado, ou coléricos de outro, deveriam inspirar a sociedade brasileira a
utilizar melhor e de modo mais eficaz os parcos recursos públicos destinados à educação.

Sob essa ótica, seriam propiciadas condições que levariam a uma maior diversificação do sistema educacional,
cujos efeitos poderiam liberar forças sociais mais criativas e participativas, com potencial para participarem de
uma sociedade do conhecimento, que exige dos indivíduos educação formal de qualidade mínima, para
estabelecerem-se como cidadãos em mundo globalizado e incerto.

Notas

[1] Na década passada, sociedade da informação foi, sem dúvida, a expressão que se consagrou como o
termo hegemônico, não porque expresse necessariamente uma clareza teórica, mas graças ao batismo que
recebeu nas políticas oficiais dos países mais desenvolvidos, e a glorificação que significou ter uma Cúpula
Mundial dedicada à sua honra. A noção de sociedade do conhecimento (knowledge society) surgiu no final da
década de 90. É empregada, particularmente, nos meios acadêmicos, como alternativa que alguns preferem à
sociedade da informação. A UNESCO, em particular, adotou o termo sociedade do conhecimento ou sua
variante sociedade do saber dentro de suas políticas institucionais. Desenvolveu uma reflexão em torno do
assunto, que busca incorporar uma concepção mais integral, não ligada apenas à dimensão econômica
(BURCH, 2005, p. 2-3, grifo do autor).

2 Art. 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância,
em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições
especificamente credenciadas pela União.

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diplomas relativos a
cursos de educação a distância.

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a autorização
para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração
entre os diferentes sistemas.

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:

I – custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

II – concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;

III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder público, pelos concessionários de canais comerciais
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(BRASIL, 1996, p. 41).

3 Art. 1º. Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), voltado para o desenvolvimento da
modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e
programas de educação superior no País.

Parágrafo único. São objetivos do Sistema UAB:

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da
educação básica;

II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;

IV - ampliar o acesso à educação superior pública;

V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do País;

VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e

VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância, bem como a
pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e
comunicação (BRASIL, 2006).
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