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1. Introdução 

A pandemia Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) traz angústia, reflexão e empoderamento 

de classes sociais e profissionais com vista ao engajamento de uma grande parte da população humana 

para o enfrentamento dessa espécie viral que tanto afeta setores da economia, política, educação e 

saúde nos cenários nacional e internacional. 

No campo da educação, as cátedras em Educação a Distância (EaD) da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) demonstram apoio a setores educacionais brasileira. 

No Brasil, o Art. 80 da Lei nº 9.394/1996 teve a regulamentação chancelada pelo Decreto nº 

5.622/2005 com o propósito de organizar a metodologia, gestão e avaliação na EaD para os cursos 

que estejam previsto a obrigatoriedade de momentos presenciais em polos de apoio presencial, 

sediados pelo Distrito Federal, estados e parte dos 5.568 municípios. Essa determinação, soma-se aos 

essenciais critérios de mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 

realizados por tecnologias digitais de comunicação e informação com docentes e discentes 

desenvolvendo atividades em lugares ou tempos diversos. 

A partir dessa conquista à educação amparada pelo Ministério da Educação (MEC) e pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) decidiu por meio do Parecer nº 281/2006 que estudos realizados em cursos 

superiores oferecidos na modalidade a distância devem ser considerados inteiramente equivalentes 

àqueles realizados nos cursos superiores oferecidos na modalidade presencial, inclusive para fins de 

integralização de um segundo curso superior por parte de um mesmo estudante. 

Do exposto, este estudo tem por objetivo abordar as contribuições do pioneirismo da 

Universidade de Brasília (UnB) no oferecimento de cursos de graduação on-line em áreas do 

conhecimento associadas ao campo do saber Saúde e na contínua promoção à formação crítica 

discente, em sua maioria jovens talentos, quanto aos aspectos multidisciplinares e transculturais. 
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2. Métodos 

A pesquisa exploratória, com método dedutivo e técnica de levantamento de dados busca 

conhecer as características de um fenômeno para compreender explicações das causas e 

consequências (1). Dessa forma, com o intuito de compreender os avanços da instituição federal de 

ensino superior, objeto deste estudo, normativas, sistema de informação institucional, documentos e 

relatórios de gestão disponíveis no endereço de acesso do portal da internet https://www.unb.br foram 

consultados no mês de agosto de 2021. Esclarece-se que por meio de login e senha de aluno regular 

de curso de graduação este autor pôde obter também informações relevantes para a análise. 

 

3. Resultados 

A Ata da 1201ª reunião da Câmara de Ensino de Graduação (CEG) da UnB realizada em 26 

de maio de 2009 aprovou, com duas abstenções, o regulamento para funcionamento de cursos 

regulares de graduação a distância na Universidade, sendo oferecidos exclusivamente pelas unidades 

acadêmicas após a aprovação do projeto pedagógico do curso (PPC) pelos colegiados de curso, 

conselhos de unidades acadêmicas (departamentos/faculdades/institutos), CEG, Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE). 

Desde 1979 o Centro de Educação a Distância (CEAD) da UnB, https://cead.unb.br, promove 

e facilita o acesso à educação, cultura e saberes, ocupando lugar de destaque entre as universidades 

públicas brasileiras na execução de cursos de graduação a distância de qualidade. Compõem o menu 

de cursos de graduação oferecido on-line: bacharelado em Administração Pública, e licenciaturas em 

Ciências Biológicas, Artes Visuais, Educação Física, Física, Geografia, Letras, Música, Pedagogia, 

Teatro, conforme apresentado em www.ead.unb.br 

Para a obtenção da habilitação de licenciatura e bacharelado em cursos de graduação on-line, 

de suma importância à Gestão, Educação e Promoção da Saúde no mercado de trabalho, o Sistema 

Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UnB apresenta que os discentes 

precisam cursar com aprovação os componentes curriculares que compõem a estrutura curricular os 

quais, por exemplo, versam acerca dos fundamentos da educação, da psicologia em educação, língua 

brasileira de sinais (LIBRAS), sociologia da educação, filosofia da educação, planejamento 

educacional, políticas públicas de educação, educação a distância. Todas essas temáticas tornam-se 

ainda essenciais à atuação na contemporaneidade na educação infantil, no ensino fundamental, no 

ensino médio, da educação profissional e tecnológica no contexto da educação científica em prol da 

ciência, tecnologia e sociedade (CTS), da educação nas relações étnicos-raciais, da educação de 

adultos, da educação inclusiva às pessoas com deficiência, da educação ambiental. 
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4. Discussão 

 As legislações e as políticas públicas brasileiras voltadas à educação se mostram robustas no 

que tange à oferta de cursos na modalidade EaD, sendo permitido pelas instituições públicas de ensino 

superior (IPES) a partir do ano 2018 a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, comumente 

conhecidos como mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado, somado às históricas 

conquistas inerentes à pós-graduação lato sensu, graduação, e educação profissional e tecnológica. 

 Para atingir ao topo no nível de conhecimento educacional, a exemplo doutorado, toda a 

trajetória estudantil e profissional é valorizada por comissão avaliadora e julgadora de processos 

seletivos, seja nacional, seja internacional, a partir da revalidação de títulos acadêmicos. Além disso, 

cartórios e servidores públicos têm poder para avaliar e atestar a autenticidade de cópias de 

documentações, ao comparar com documentos oficiais e originais, conforme a Lei nº 13.726/2018. 

 A UnB, aos seus 59 anos de existência e comprovada excelência, obteve no ano 2021 pelo 

Ranking de Xangai a classificação de 4ª melhor universidade federal do Brasil (2), sendo considerada 

uma das melhores instituições de ensino da América Latina. Essa conquista se deve também às 

contínuas avaliações oficiais do ensino superior no país promovidas pelo MEC e pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 incentivam por meio 

do ODS nº 4 que seja assegurado pelas organizações públicas a educação inclusiva e equitativa e de 

qualidade, ao promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida (lifelong learning) para 

todos. A partir de 2021 o Programa Estratégico UnB 2030 convida a comunidade acadêmica a 

participar de workshops virtuais com o intuito de receber colaborações dos discentes para construção 

de oportunidades e discussão dos desafios para a efetivação dos ODS no âmbito da instituição. 

 No que tange à EaD, de uma maneira equânime a UnB oferece em equidade aos discentes de 

graduação presencial e on-line direitos e deveres amparados pelo Guia do Calouro, haja visto que 

para a alta instância da instituição todos são alunos regulares da Universidade, sem discriminação. 

 Verifica-se por meio do Edital nº 23/2021 do Decanato de Ensino de Graduação (DEG) da 

UnB a igualdade no tratamento na concessão de auxílio à participação de discentes de graduação 

presencial e on-line em eventos no país e no exterior, nos valores de R$ 650,00 e R$ 2.000,00, 

respectivamente, para apresentação de resumos e artigos aprovados em eventos científicos. 

Somado a isso, ocorreu incentivo por parte da UnB para que discentes regulares de cursos de 

graduação se inscrevessem no Edital nº 01/2021 que trata da 2ª Edição do Programa de Mobilidade 

Virtual (PROMOVER) em Rede apoiado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (ANDIFES). Nesse Programa, cada discente é autorizado a se inscrever 

a cada edição de lançamento de edital em até 3 (três) componentes curriculares ofertados pelas 
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universidades participantes, o que resultou em 2021 na inscrição de mais de 8 (oito) mil discentes 

com vista ao preenchimento de 12.200 vagas ofertadas pelas universidades anfitriãs, a saber: UnB, 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade 

Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal 

de Viçosa (UFV), o que oportuniza a integração entre as universidades, além de permitir uma troca 

de experiências que influenciam positivamente na formação dos discentes em aspectos 

multidisciplinares e transculturais, haja visto a peculiaridade social, política, ambiental de cada uma 

das macrorregiões brasileiras representadas por essas instituições de ensino superior (3). 

 Ao observar esse caso de sucesso entre as IPES participantes, encontra-se em análise na CEG 

– UnB o Processo SEI nº 23106.068713/2021-21 peticionado pelo autor, datado de 07 de maio, que 

trata do pedido de equivalência de componente curricular no sentido bidirecional, amparado pela 

Resolução CEPE nº 221/1996, com vista ao reconhecimento do aproveitamento do componente 

curricular Cálculo 1 (carga-horária: 90 horas, 6 créditos) integrante da estrutura curricular do Curso 

de Ciências Biológicas on-line para sanar definitivamente a única pendência para a formatura no 

curso de graduação em Administração de Empresas, oferecido presencial, no turno noturno e diurno, 

pelo Departamento de Administração vinculado à Faculdade de Economia, Administração, 

Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE). Conjuntamente, com o propósito de colação 

de grau deste autor, face à Procuradoria Jurídica da UnB tramita também desde o dia 23 de julho o 

pedido de liminar em ação de obrigação de fazer sob o número 1052259-37.2021.4.01.3400 perante 

a 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF). 

Desde o ano 2020, o Instituto de Física tem ofertado curso de graduação em Física on-line 

cuja estrutura curricular compõem os componentes curriculares obrigatórios: Cálculo 1, Cálculo 2 e 

Cálculo 3, com carga-horária, ementas oficiais e referências bibliográficas iguais aos oferecidos a 

discentes de cursos presenciais de graduação em Física presencial, que devido a pandemia todos os 

componentes curriculares têm sido ofertados nos anos 2020 e 2021 somente no formato on-line. 

 Este autor, discente de curso de graduação presencial e on-line da UnB desde agosto de 2002, 

ou seja, há 19 (dezenove) anos, perpassando os curso de Agronomia (2002-2007, concluído), Ciências 

Biológicas (2009-2014, concluído), Gestão de Políticas Públicas (2015-2016, interrompido), 

Administração (2016, em andamento), ratifica os pensamentos de Pimentel (2020), ex-Diretora da 

Diretoria de Ensino de Graduação a Distância (DEGD) da UnB, a qual enfatiza que o desafio das 

políticas públicas educacionais voltadas à educação on-line exige ir além da sofisticação dos discursos 
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de gestores, em certos momentos corporativistas e preciosistas que contrasta com a pobreza das 

práticas e inovações pedagógicas, e normativas organizacionais (4). 

 

Conclusão 

A pesquisa apresentou abordagens de contribuições da vanguarda da UnB, a partir da vivência 

do autor e entusiasta da EaD enquanto aluno regular de cursos de graduação da instituição. A UnB 

continuamente oferece cursos de graduação on-line com amparo no regulamento para funcionamento 

de cursos regulares de graduação a distância na Universidade em vigor a partir do ano 2009, e 

colabora para que as áreas do conhecimento associadas ao campo do saber Saúde tornem notórias nas 

estruturas curriculares dos cursos, à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação, oferecidos a nível de bacharelado em Administração Pública, e licenciaturas em Ciências 

Biológicas, Artes Visuais, Educação Física, Física, Geografia, Letras, Música, Pedagogia, Teatro. 

A aprovação dos PPCs pelos colegiados de curso, conselhos de unidades acadêmicas 

(departamentos/faculdades/institutos), CEG, e CEPE da Universidade demonstra claramente para as 

partes interessadas que os egressos de cursos de graduação presencial e on-line, em sua maioria jovens 

talentos, estão aptos a atuar no mercado de trabalho e/ou a prosseguir estudos acadêmicos a nível de 

graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu em áreas envoltas à economia da saúde; 

promoção da saúde; educação, formação e treinamento em saúde; evidências científicas; marketing 

da saúde; gestão de pessoas e serviços em saúde; indicadores sociais em saúde; inovações em gestão 

da saúde; participação cívica em saúde; políticas públicas em saúde; tecnologias digitais de 

informação e comunicação, ou seja, em temáticas representativas priorizadas pelo X Congresso 

Virtual de Gestão, Educação e Promoção da Saúde, 2021, Brasília/DF, e demais eventos científicos. 
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