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RESUMO

A partir da experiência em tutoria no curso de Pedagogia na modalidade a distância, em uma Universidade
Aberta do Brasil da capital de Alagoas, nos quais tutoras vem pesquisando sobre os sujeitos da educação
online, intentou-se analisar as características e competências do aluno no curso online, considerando que
este deve manter ao longo do curso um desenvolvimento peculiar a modalidade de educação online,
diferenciando-se da modalidade de educação presencial. Assim, a partir de uma abordagem metodológica
qualitativa foram destacadas contribuições no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) em duas disciplinas
do curso de Pedagogia, as quais revelaram nas tentativas de interações entre tutores e alunos, a ausência
de alunos capazes de gerenciar autonomamente sua aprendizagem e seus conhecimentos, exigidas para o
uso o AVA em educação online, tendo como pressuposto básico a interação.

Palavras – chave: Educação online. Aluno virtual. Interação

ABSTRACT

The present work has emerged as the result of the authors&39; studies and experiences in mentoring at a
distance learning postgraduate program of Pedagogy in a Brazilian Open University of the state of Alagoas.
Considering that students of distance learning programs should have or develop certain peculiar
competences in order to succeed as more autonomous subjects of their learning process in comparison to
students of classroom programs, the authors applied a qualitative study. This aimed at analyzing, through
an investigation of students&39; interactions with their peers and tutors in the Learning Management
System (LMS), students&39; contributions to the learning process. The results showed that there were no
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students capable of managing their learning autonomously.

Key-Words: online education, LMS students, interaction.

INTRODUÇÃO

Educação a Distância (EAD) é uma modalidade de educação que já se estabeleceu e vem crescendo no
cenário nacional, inclusive nas duas últimas décadas. É crescente a procura por cursos nesta modalidade e
sistema de ensino e aprendizagem, seja na categoria de ensino profissionalizante, capacitações e
formações continuadas, podendo citar ainda os cursos de ensino superior que buscam promover a inserção
dos vários sujeitos nas várias dimensões do conhecimento, pois o papel da EAD é , especificamente online,
aliar-se as possibilidades de acesso ao saber a partir da interação com as várias redes de conhecimentos
da sociedade da informação e comunicação. Silva (2003) afirma que “O computador e a internet definem
essa nova ambiência informacional e dão o tom da nova lógica comunicacional.” e foi a partir dessa nova
possibilidade das TIC aliadas a internet passando a potencializa a EAD tornando-se um dos principais
recursos de inclusão no Ensino Superior.

É de suma importância que as Instituições de Ensino Superior (IE) estejam preparadas para atuar no
campo das tecnologias, portanto já contemplam um primeiro passo no atendimento a este processo de
inclusão, é na área de ensino superior que as licenciaturas ocupam a maior demanda de atendimento, pois
o contexto atual impulsionou as pessoas à procura da continuidade a sua formação acadêmica ou sua
qualificação profissional ou mesmo iniciá-la. De acordo com dados do (CENSOEAD 2009)

As instituições a distância ministram 1.752 cursos. Os de especialização formam o
maior grupo isolado (37% de todos os cursos), seguido pelos de graduação
(26,5%), ou então por um grupo que pode ser composto pelos cursos de
graduação mais os tecnólogos ou de complementação pedagógica, que ainda assim
ficam com 34,6%, mantendo a superioridade numérica dos cursos de
especialização.

Estes dados revelam o crescimento naquele período, e devemos considerar o contínuo crescimento nos
últimos quatro anos. Demonstrando adesão e aprovação da Educação online no contexto brasileiro, seja
semipresencial ou completamente a distância, ela é uma realidade.

Ressaltamos a importância da Educação online na formação dos sujeitos e que aos poucos está sendo
integrada pela educação presencial, diante da necessidade de se construir uma nova relação com as áreas
do saber e o processo de construção do conhecimento nesta nova estrutura social que inevitavelmente é
influenciada pela organização mundial como afirma (LEVY, 2007) “não se trata de se adaptar as
tecnologias, mas de acompanhar a mutação da civilização global”.

No Brasil a modalidade de educação distância encontra-se amparada legalmente pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), sendo regulamentada pelo
Decreto nº 5.622 publicado no dia 20 de dezembro de 2005.

Suas diretrizes e metas também foram estabelecidas no plano Nacional de Educação (PNE) – Lei n.º
10.172/2001 e, consequentemente, a Educação online passa a dar o seu salto de referência com o
surgimento da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que tem como intenção a criação do sistema de
formação superior à distância e vem dando certo em seu processo de desenvolvimento e expansão.

Com o advento da tecnologia foi possível a partir do computador e a conexão com a internet iniciar uma
revolução nos processos de aprender, a relação tempo e espaço passam a ser superadas. A educação a
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distância possibilitou outras formas de aprendizagens ajudando a introduzir novas ferramentas como
recursos para este processo de aprender, é possível através dessa nova possibilidade, conectar-se ao
mundo e elaborar e reelaborar outros e novos conhecimentos. De acordo com Lévy, “por intermédio de
mundos virtuais, podemos não só trocar informações, mas verdadeiramente pensar juntos, pôr em comum
nossas memórias e projetos para produzir um cérebro cooperativo” (LÉVY, 1998, p. 96).

Diante disto a educação online nos aproxima da “concepção ampla de educação, que vai muito além da
escola, dos professores, alunos e edifícios escolares”, FORMIGA in: (PEARSON, 2009, p. 39)
fundamentando assim as bases da educação aberta e a distância, enquanto resultante da influência dos
novos paradigmas em educação considerando as demandas sociais, econômicas e culturais do
desenvolvimento nacional e global, tornando-se imprescindível que possamos nos apropriar dessa
dimensão de saberes e nos tornarmos participante da produção do conhecimento que se verifica nesta
nova sociedade, neste sentido é viável a afirmação de (MORAN, 2002) quando diz que,

Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por
tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou
temporalmente.

É ensino/aprendizagem onde professores e alunos não estão normalmente juntos,
fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias,
principalmente as telemáticas, como a Internet.

Apoiando tal adesão das tecnologias no âmbito educacional e incentivando este crescimento, o Ministério
de Educação e Cultura (MEC) através da portaria 2253, de 18/10/2001 “permite que o currículo de cursos
superiores reconhecidos possa ser oferecido à distância até vinte por cento da sua carga horária total.”
Como é uma portaria recente as universidades estão começando a encontrar formas de aplicá-lo no
âmbito dos cursos presenciais.

Em sua proposta de ensino a EAD se diferencia da educação presencial em seu processo de ensinar e
aprender, sendo mediada pelas novas tecnologias da informação e comunicação adquirindo características
de ser um processo abrangente, rápido e dinâmico, criando a todo o momento novos espaços e
possibilidades para a construção do conhecimento, além de promover o alcance ao maior número possível
de pessoas em curto espaço de tempo. Assim o estudo enveredou pela educação online e o aluno virtual,
enfatizando os sujeitos desse processo de aprendizagem, enfocando a interação e suas nuances
considerando-a pressuposto indispensável a esta modalidade de ensino.

A educação online e o aluno virtual

Neste contexto podemos apresentar nesta discussão alguns aspectos fundamentais para o bom
andamento da Educação online e inicialmente destacamos a importância dos sujeitos no processo de
aprendizagens sendo estes o professor, o tutor e o aluno, este último denominado, aqui como aluno
virtual.

Uma das características desta modalidade refere-se a ausência da presença física dos sujeitos no mesmo
espaço tempo, o que torna necessário a presença de um elemento desencadeador de aprendizagem,
denominado de interação, aspecto indispensável de qualquer modalidade do processo de ensino
aprendizagem e que neste processo ocorre através das várias possibilidades de forma assíncrona (não
exige a presença de sujeitos ao mesmo tempo): como o fórum, vídeos, pesquisas; síncronas (os sujeitos
atuam ao mesmo tempo) chat, teleconferência e demais formas interacionais. Todo o processo deve ter
como meta promover a interação, a produção e a criação autônoma enquanto característica da produção
do conhecimento na educação online.
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Outros elementos indispensáveis são o professor e o tutor como mediador da aprendizagem, agindo para
que a interação possa acontecer através da coautoria e a colaboração com vias a construção de processos
de aprendizagens, essa relação só pode se dá através do processo da interação entre seus interlocutores,
podendo ou não estar no presente no mesmo espaço e tempo. Essa relação entre sujeitos pode ser
chamada de intersubjetividades.

Interação

A palavra interação já nos remete a ideia de que há mais de um sujeito envolvido no processo, nesse
sentido pode-se afirma que as interações acontecem entre pessoas e sujeitos; sujeitos e objetos numa
relação recíproca e mediatizados por objetos de aprendizagens para a construção de aprendizagens que
podem resultar na construção de estruturas cognitivas, levando em conta a aprendizagem sob as
circunstâncias socioculturais, baseadas em suas experiências cotidianas. Para Dewey (1997, p. 38), “toda
experiência humana é essencialmente social: envolve contato [relações intersubjetivas] e comunicação
[mediada por linguagens]”.

De acordo com PAloff e Pratt elas podem ser:

Racional - Apresentação de conteúdos, leituras e tarefas.
Emocional - Inclusão e incentivo ao uso de emoticons e da expressão real que podem conter um
componente emocional.

Relacional - Uso do painel de discussão; começo do curso com o envio de apresentação pessoais e dados
biográficos; inclusão de uma área social no curso.

Física - Capacidade de trabalhar a qualquer hora e em qualquer lugar; criação de um site aconchegante e
convidativo.

Metafórico - Uso de metáforas para conectar o conhecimento que já é familiar ao novo, e às vezes
desnorteante, conhecimento adquirido on-line - por exemplo, chamar o espaço social de sala dos alunos
ou criar horários de trabalho on-line.

Espiritual - A profundidade da relação e da intimidade a que se pode chegar quando se participa de uma
comunidade de aprendizagem; incentivo que ocorrem fora da sala de aula; rituais para a celebração de
conquistas e comunicações de perdas.

O processo de aprendizagem pode se dá pautados nestes aspectos, considerando a necessidade das várias
linguagens a serem utilizadas para facilitar o desempenho do aluno no ambiente virtual

O aluno virtual e a educação online

Vista como uma modalidade educacional viável ao modo de vida das pessoas no contexto da modernidade
em que “tempo é ouro”, ao menos esta visão é percebida quando observamos o perfil do sujeito que
frequenta a educação online, que apresentam como características principais a falta de tempo para
estudar e a necessidade de conclusão do curso em menor tempo. Segundo (PALLOF e PRATT, 2004) “o
aluno virtual geralmente tem mais de 25 anos, está empregado, é preocupado com o bem-estar social da
comunidade, tem alguma educação superior em andamento, podendo ser tanto do sexo masculino quanto
do feminino.” Ainda de acordo com o (CENSOEAD 2009, p.08) verifica-se dados que apontam o seguinte:

Segundo as instituições de ensino, o sexo predominante é o feminino, indicado por
53,4% delas como maioria (a exceção é a região Centro-Oeste, com minoria de
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47% indicando mulheres). A idade do aluno é mais avançada do que na educação
presencial, pois 54% das instituições informam que a idade predominante é a de
mais de 30 anos. E estas com alunos de mais de 30 são as que têm maior número
de matrículas (72%). A faixa etária mais presente é a que vai de 30 a 34 anos, que
predomina em 28% das instituições, responsáveis por 35% dos alunos.

Acrescentamos a esses dados que muitos já se encontram no exercício da profissão, como é o caso dos
professores que ocuparam a maioria das vagas nos cursos de Pedagogia em Instituições de Ensino
Superior, públicas e as privadas para garantir a sua formação profissional em nível superior, atendendo as
exigências a “Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) que estabeleceu prazo, vencido em 2007,
para que os professores que ingressassem na magistratura tivessem formação adequada.” (CENSOEAD
2009, p.04) Esta realidade também reflete as condições do curso de Pedagogia na UAB, no qual coletamos
informações para esta pesquisa. São alunos que já se encontram no exercício da profissão e estão em
busca de sua qualificação profissional, enfrentando os mais diversos entraves.

Para Azevedo (2007) “o aluno virtual é, em sua maioria, um adulto que busca atender ao mercado de
trabalho e que vê na educação online uma alternativa para prosseguir nos seus estudos”. Em alguns casos
percebidos no processo do curso o aluno acredita-se que a facilidade de acesso a internet, flexibilidade de
horários e a autonomia para estudos a partir de sua disponibilidade de tempo podem representar um
desastroso processo caso não haja o rigor da disciplina, o uso coerente e consciente da autonomia,
compreendendo que ele é o principal sujeito do processo de aprendizagem e em caso de falta de
comprometimento e autogestão resultará no seu próprio desestimulo e até a desistência.

Análise e Discussão sobre o papel do aluno virtual

Na modalidade da educação online o aluno virtual não só se depara com os conhecimentos teóricos
(conteúdos), mas com o desafio de saber e desenvolver habilidades e competências sobre as
aprendizagens necessárias para tornar-se um profissional qualificado e uma das habilidades que precisou
dominar diz respeito ao uso do computador como ferramenta de aprendizagem, o qual teve grande
destaque na última metade da década de oitenta, com a introdução da era digital, a era da informação e
comunicação através dos meios tecnológicos, mais adiante a sociedade passa a ser denominada de
sociedade da informação e do conhecimento e sobre isto, afirma ALARCÃO (2010, p. 17) “...mais
recentemente, se acrescentou a designação de sociedade da aprendizagem. Reconheceu-se que não há
conhecimento sem aprendizagem. E que a informação, sendo uma condição necessária para o
conhecimento, não é condição suficiente.”

Assim o aluno passa de ser um sujeito passivo numa estrutura educacional tradicional que exige o ouvinte,
presencial e passa a ser autônomo, responsável pela sua própria aprendizagem, sendo requisito primordial
ao seu perfil: autonomia, flexibilidade, interesse, esforço, disciplina, organização, capacidade para
motivar-se e de manter constante ritmo de estudos. Ele é agente de construção, se autoavalia, colabora,
coopera e comunica.

Partindo do exposto propomos uma análise das contribuições nos fóruns de duas disciplinas, onde
percebemos da experiência na tutoria na UAB em uma das IES de Alagoas, que a ferramenta que mais
busca proporcionar a interação é inclusive, uma das mais utilizadas, o fórum de discussão, o que justifica
tal recorte dentro de um ambiente em que se encontram várias proposições de aprendizagens em que o
campo de análise extrapolam este artigo.

Vejamos alguns exemplos de contribuições no fórum que revelam aspectos do perfil do aluno virtual,
destacadas de fóruns de discussão no AVA e apresentados como casos. No caso 1 abordamos a presença
efetiva do tutor e a interação entre alunos e alunos; entre tutor e aluno e estes com a os objetos de
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aprendizagem de maneira positiva:

Caso 1

Fórum da disciplina: O mundo do trabalho no mundo da educação.

O aluno deveria fazer uma discussão sobre esta temática e a relação do trabalho e da educação.

Quinta Feira, 28 Fevereiro 2013, 22:51

Aluna

O trabalho influencia sim na educação, pois não faz sentido formar pessoas sem pensar em que elas vão
trabalhar, os cursos que surgiram ao longo dos anos tiveram a necessidade de suprir a carência diante das
tecnologias é só olhar os novos cursos nas universidades voltados pra informática, dentre outros. O
espanhol, por exemplo, foi inserido nas escolas brasileiras por causa do Mercosul pelos acordos entre
empresas brasileiras e empresas da américa latina.
O princípio educativo mais usado decorrente da base técnica da produção fordista e taylorista vai sendo
modificado por um outro projeto pedagógico determinado pelas modificações ocorridas no trabalho.

Tutora

É muito bom contarmos com a sua participação aqui no fórum sobre "O Mundo do Trabalho..."

Gostaria que você nos explicasse esta última frase que apresentastes na postagem: "O princípio educativo
mais usado decorrente da base técnica da produção fordista e taylorista vai sendo modificado por um
outro projeto pedagógico determinado pelas modificações ocorridas no trabalho."

Aguardo retorno.

Aluna B

Concordo com você Patrícia quando fala que o trabalho influência na educação pois o trabalho também dá
caminhos para uma educação de qualidade voltada para o conhecimento do aluno e consequentemente
voltado para o mercado de trabalho.

Retorno da aluna A

Ocorre essas modificações, pelo devido fato das mudanças no trabalho estar acontecendo, trazendo assim
outros planejamentos,intervenções, tendo a necessidade de trazer renovações,partindo para um novo
modelo,possuindo então um ponto de vista diversificado do outro , ou até mesmo procurando ter uma
continuidade. Onde o projeto pedagogico estar relacionado em compreender as relaçoes, além de discutir
a gestão de um ponto de vista ética.

Observa-se aí a interação aluna utora e alunaaluna tomando como base para a interação os conteúdos da
disciplina, neste processo encontramos duas situações diferentes em que a aluna A apresenta uma
contribuição substancial demonstrando apropriação do conteúdo; a aluna B apresenta uma contribuição
evasiva, demonstrando não estar preparada para envolver-se em debates de forma substancial. Uma
resposta substancial responde de modo que haja clara sustentação de um ponto de vista e pode promover
novas discussões, como foi feito a partir da intervenção da tutora questionando e enriquecendo o fórum.
Partindo deste entendimento, Palloff e Pratt (2001) nos falam que dizer “concordo” ou “bom trabalho”
pode ajudar a construir a comunidade, mas não são exemplos de feedback substancial. A substancialidade
nas interações deve acontecer tanto nas contribuições dos alunos quanto dos tutores.
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No entanto é possível termos situações expressas nos fóruns que anunciam a presença de alunos
despreparados para atuarem no curso online. Destacamos, de maneira geral, sem especificar, turma, polo,
disciplina ou os sujeitos envolvidos, as atividades no fórum de notícia, alguns avisos que demonstram o
apelo dos tutores online quando da ausência dos alunos no AVA. Destacamos mais alguns casos sobre
estes eventos a seguir.

Caso 2

Quarta Feira, 24 Julho 2013, 15:32

Comunicado da tutora

Atenção!!!!

Muitos alunos não estão comparecendo a plataforma para a participação na disciplina X. O que está
ocorrendo por favor compareçam as atividades, pois o prazo da mesma é curto.

Aguardo retorno.

Abraços

SB

Retorno da aluna X

Terça Feira, 30 Julho 2013, 22:09

BOA NOITE tutora , NA VERDADE ESSES TEXTOS ESTÃO MUITO DIFÍCIL DE ENTENDER

Terça Feira, 30 Julho 2013, 00:06

Caríssimos alunos

Onde estão vocês não estou visualizando suas contribuições

Abraços

SB

Retorno para a aluna X

Quarta Feira, 31 Julho 2013, 09:47]

Olá ALUNA X

Que bom que você assumiu a sua dificuldade em relação aos textos, agora vamos tentar trabalhar a partir
dela. Primeiro, diga-me qual o primeiro texto que você escolheu para leitura e anote as suas dúvidas, em
seguida coloque neste fórum que vamos fazer um debate na tentativa de esclarecer os pontos principais

Estou aguardando. Abraços

Sexta Feira, 9 Agosto 2013, 19:00

Olá Aluna X

Até então você não postou suas dúvidas, sobre qual seria sua dificuldade. Estamos concluindo a disciplina.

Abraços
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Quinta Feira, 8 Agosto 2013, 01:54

Olá caríssimos!

Apesar da ausência de vocês no ambiente virtual, vou tentar lembrar de algumas exigências quanto ao
trabalho a ser realizado, visto que alguns que postaram apresentaram alguns equívocos. É importante nos
comunicarmos para não perdermos tempo refazendo atividades. Deixem a dúvida no fórum.

Abraços

S.B

No caso 2 destacamos a existência de uma aluna com dificuldades de apropriação do conteúdo, no entanto
a mesma apenas não demonstra atitude de enfrentamento ao problema. Apesar das tentativas da tutora
para que as dúvidas fossem tratadas no fórum, verifica-se a ausência da aluna e sem mais nenhum
contato, nos levando a refletir sobre o perfil desta aluna enquanto sujeito de um processo virtual de
aprendizagem. Será que o problema situa-se apenas no aluno Não, de acordo com PALOFF e PRATT
baseados em Paulsen( 1995) o aluno que estuda online é diferente, o que vai exigir do professor maior
variedade de atividades como maneira de garantir a permanência dos alunos para atender a todos os
estilos de aprendizagens, aponta algumas atividades e apresenta alguns exemplos:

Atividades individuais - Algumas dessas atividades são pesquisar na internet, incluindo o uso de bases
de dados on-line e de periódicos, participar de listas de discussão relacionadas ao material estudado no
curso, receber informação por e-mail de grupos on-line que produzem informação relacionada ao material
do curso e aplicar o conhecimento prévio.

Atividades em pares- Incluem a realização de estudos independentes, cursos especiais, cursos por
correspondência e contratos de aprendizagem assumidos pelo aluno.

Atividades professor/aluno - incluem palestras on-line, sessões no whiteboard e simpósios on-line em
que se usam áudio e vídeo produzidos pelo professor.

Atividade em grupo - São as atividades mais comuns. Incluem grupos de discussão, listas e o painel de
discussões; debates sobre questões críticas ou controversas sobre o conteúdo do curso (os debates podem
ser preparados pelo professor ou incentivados quando as questões surgirem espontaneamente no painel
de discussões); simulações (visando a desenvolver habilidades ou explorar determinadas questões, os
alunos podem trabalhar).

Caso 3

Destacamos entre os demais um comunicado da tutora S que ressalta entre outras coisas, qual deve ser o
papel do aluno virtual, demonstra em sua fala aspectos necessários a construção desse perfil.

- Caríssimos estudantes de Pedagogia

Gostaria de chamá-los a reflexão sobre a importância do Curso online em que vocês se encontram. Ele
representa para muitos uma possibilidade de acesso a um curso superior, sonho de muitos, também
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representa um grande passo no âmbito educacional e precisa ser reconhecido como uma ferramenta capaz
de construir outros processos de aprendizagem. Para Isto é necessário que os sujeitos desse processo
percebam a importância do seu papel, professores tutores e alunos, os quais considero, sujeitos virtuais
de aprendizagem.

No entanto fica inviável que se abra espaço num Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) com todo esse
aparato e levando em contas todas as dificuldades em realizar um curso em EAD e os alunos continuem
assumindo uma postura passiva ainda focada numa estrutura educacional tradicional.

O aluno da educação online precisa assumir as exigências do curso e ser autônomo, interessado,
responsável com suas atividades. É preciso LER e ESTUDAR o referencial teórico oferecido. PARTICIPAÇÃO
e INTERAÇÃO é a palavra chave para este processo. O AVA não é um depósito de tarefas em que o tutor
vai lá e diz se está ok ou não está ok. ONDE ESTÃO VOCÊS no ambiente como podem queixar-se de um
processo que não participam

Tutora

SB

Diante das falas anteriormente mostradas, fica evidente a necessidade de uma discussão sobre que
procedimentos estabelecer em relação as dificuldades do aluno e sua interação com os processos de
aprendizagem propostos no AVA e a sua compreensão sobre como deve ser um aluno virtual

Na modalidade educação online, “o tutor online não desempenha apenas o papel de mestre, mas de um
educador que transcende o papel de motivador, de facilitador, de orientador.” Que de acordo com o
transcrito acima revela um educador preocupado com a complexidade das exigências para atuar no espaço
virtual de aprendizagens, neste sentido o papel do aluno no curso virtual é administrar seu tempo para
garantir uma aprendizagem eficaz das disciplinas, gerenciando quanto tempo ele vai dedicar a elas,
organizar seu material de estudo e também seus arquivos, pois é preciso dedicação, leitura e habilidade
com as novas tecnologias. Em outras palavras, o papel do aluno virtual é ter autonomia e disciplina para
que possa ser construtor do seu próprio conhecimento.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreende-se a partir de então que, apesar da modalidade a distância gozar dos mesmos direitos que a
educação presencial, existem algumas especificidades que se referem apenas a primeira, como é o caso do
aluno enquanto sujeito responsável pelo processo de aprendizagem enquanto o professor e o tutor
tornam-se co-responsáveis, confirmando que as habilidade e competências perpassam inicialmente pelas
condições internas do sujeito, como motivação, capacidade e habilidades já descritas acima. Assim o
professor poderá, levando em conta tais condições, criar situações pedagógicas mobilizadoras das
aprendizagens e potencialidades, desenvolvendo habilidades e competências requeridas ao seu bom
desempenho.

A educação online promoverá a formação do sujeito de processo de interação, capaz de abrir novas
possibilidades de conhecimento sem a linearidade do curso presencial, mas com a liberdade da pesquisa,
da criação e da autonomia incentivando o sujeito, desde o início a criar horizontes, objetivos a serem
perseguidos e alcançados através do caminho que será percorrido.
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