
RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA 

A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL: UMA AVALIAÇÃO DE 

EFICÁCIA À LUZ DO REGIME DE COLABORAÇÃO FEDERATIVA 

Brasília 

2015 

 



RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA 

A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL: UMA AVALIAÇÃO DE 

EFICÁCIA À LUZ DO REGIME DE COLABORAÇÃO FEDERATIVA 

Monografia apresentada ao Instituto de 
Ciência Política da Universidade de Brasília, 
como requisito parcial à obtenção do grau de 
Bacharel em Ciência Política. 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Suely Mara Vaz 
Guimarães de Araújo 

Brasília 

2015 

 



RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA 

A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL: UMA AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA À 

LUZ DO REGIME DE COLABORAÇÃO FEDERATIVA 

Monografia apresentada ao Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, como 
requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Ciência Política. 

COMISSÃO JULGADORA: 

________________________________________________________________ 
Professora Avaliadora: Prof.ª Dr.ª Graziela Dias Teixeira 

___________________________________________________________________________ 
Professora Orientadora: Prof.ª Dr.ª Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo 

Brasília, 08 de Julho de 2015 

 



RESUMO 

Este trabalho objetiva avaliar a eficácia do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB e o 

impacto da execução do regime de colaboração federativa. Considerou-se aqui “eficácia” 

como a medida do grau em que o programa atingiu o que foi proposto. Buscou-se identificar 

os modos de interação federativa que são prejudiciais ao sistema e sugerir incrementos a partir 

disso. O método de análise aplicado partiu do modelo de matriz lógica utilizado pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU) em suas avaliações operacionais. As ferramentas adaptadas são a 

matriz de planejamento e a matriz de avaliação. A monografia teve como instrumental: (1) 

análise documental; (2) revisão bibliográfica sobre o assunto; (3) demanda de dados à Capes; 

e (4) aplicação de entrevistas. O estudo conclui que o Sistema UAB tem eficácia moderada, 

fugindo de seu foco – que é a licenciatura de professores dos sete anos finais da educação 

básica. Assim, para adaptar-se ao Plano Nacional de Educação de 2014, o regime de 

colaboração necessita: demandar que todas as instituições federais de ensino superior entrem 

no sistema UAB; concentrar a atuação dos estados na infraestrutura de apoio presencial; e 

conferir mais autonomia financeira e administrativa aos polos. 

Palavras chave: federalismo, regime de colaboração federativa, Sistema Universidade 

Aberta do Brasil, Incrementalismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 No Brasil, apenas aproximadamente 15% das pessoas de 18 a 24 anos frequentam ou 

já concluíram um curso de graduação na educação superior. Nesse grupo seleto, 47,7% da 

população pertence à parcela dos 20% mais ricos do país e somente 3,9% dos indivíduos 

fazem parte dos 20% mais pobres. Das Instituições de Ensino Superior que formam esses 

estudantes, 87,4% são privadas (INEP, 2012).   

 Nesta conjuntura, entende-se que uma educação de qualidade é essencial para superar 

as desigualdades de oportunidades e, logo, as disparidades econômicas (PAES DE BARROS; 

MENDONÇA, 1993). 

Assim, acredita-se que esforços nesse âmbito propiciariam ganhos consideráveis em 

várias esferas, como a democracia nacional. Nessa direção, tem-se que cidadãos bem 

educados são empoderados pela sua instrução e capacidade crítica para participar com 

qualidade no vida política (CARREIRÃO, 2007). 

Dessa maneira, delimitou-se para esse estudo o universo de análise da educação a 

distância no ensino superior, pois a EaD é uma solução moderna, efetiva e abrangente de 

desenvolvimento profissional (MITRA, 2007; AGARWAL, 2013).  

Por isso, considera-se que essa prática tem um grande potencial para a supressão das 

carências na educação brasileira. Ainda, a estrutura institucional das universidades propicia 

mais flexibilidade na aplicação de suas disciplinas, o que as torna um ambiente propício para 

analisar novas formas de utilização das tecnologias de informação (TIC).  Então,  destaca-se a 

implantação do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) como principal projeto 

governamental na área. 

Instituído em 2006, o programa foi apontado como uma das iniciativas mais 

ambiciosas na expansão do ensino superior (DOURADO, 2008). Configurado como um 

sistema entre Instituições Públicas de Ensino Superior (Ipes) e polos de apoio presencial 

mantidos voluntariamente pelos entes federados, seu funcionamento está intrinsecamente 

relacionado à ordenação do federalismo. 

Nesse sentido, a articulação do regime de colaboração federativa com um sistema 

nacional constitui-se no maior desafio da área de educação para os próximos anos 

(ABRUCIO, 2010).  
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 Tendo esse cenário, a presente investigação intentou relatar e entender o 

funcionamento do Sistema UAB.  Para isso, buscou interpretar os últimos movimentos que 

resultaram na criação desta política pública. Entre o instrumental teórico pesquisado, 

percebeu-se que há maior pertinência dos constructos incrementalistas de Lindblom (1959; 

1979), abordagem que assume que os programas governamentais evoluem em pequenos 

passos. 

Formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Em que medida o regime de 

colaboração federativa tem se apresentado eficaz no Sistema UAB?  

Ressalte-se que o recorte temporal da pesquisa é marcado pelo ano de criação da UAB 

(2006) e pelo ano mais recente com dados registrados (2014). 

Assim, esta monografia tem o objetivo central de analisar as relações estabelecidas 

entre os entes federados no programa e como elas se refletem na eficácia do sistema.  

Destarte, os objetivos específicos do trabalho são: descrever e apreender o 

funcionamento do Sistema UAB, sobretudo quanto à oferta dos cursos; compreender como é 

desempenhada a relação entre a Capes e as demais instituições do programa, com foco nos 

nexos federativos; assimilar como os municípios e estados inserem-se nessa política, 

fundamentalmente quanto aos serviços prestados.  

Com os resultados dessa empreitada, foram propostos incrementos potenciais à UAB, 

como uma contribuição aos gestores do programa. Desta maneira, notou-se melhorias ao 

regime de colaboração federativa e ao sistema de monitoramento.  

 As sugestões quanto ao instrumental avaliativo foram motivadas pela prescrição de 

Lindblom (1979) para o alcance de um incrementalismo mais competente: o desenvolvimento 

do sistema de avaliação a fim de que os incrementos sejam aprimorados com base nos 

retornos dos envolvidos na política e tenham mais foco. Com essa finalidade, serviu-se de 

preceitos da literatura sobre accountability – um conceito de significado próximo à 

“responsabilização” e que está profundamente ligado às sociedades de alto grau democrático.  

 Esta monografia é composta por sete capítulos além desta introdução. O segundo 

capítulo apresenta em sua primeira parte a disposição legal na qual a UAB foi inserida, com 

foco nos aspectos abordados ao longo do estudo.  Na parte seguinte, mostra o desenho do 

programa e os ajustes normativos correlatos. 

 O terceiro capítulo expõe a fase mais recente do processo que culminou na criação do 

Sistema Universidade Aberta do Brasil. E, observando suas especificidades, aplica o modelo 

incrementalista de Lindblom (1959, 1979). 
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 No quarto capítulo há uma revisão de literatura sobre o regime de colaboração 

federativa na UAB. Em seguida, termina com maior ênfase nas últimas publicações mais 

pertinentes ao tema. 

 O quinto capítulo relata os procedimentos metodológicos da pesquisa empírica, 

especificando as técnicas e os conceitos utilizados para a execução da pesquisa. No sexto 

capítulo, os resultados dessa investigação são discutidos e analisados. 

 O sétimo capítulo aponta as possíveis melhorias ao programa, a partir do diagnóstico 

empreendido. Em suas três seções, aborda a sobreposição de atribuições entre os entes 

federados no sistema, a insuficiência de recursos federais e as práticas de monitoramento sob 

uma ótica com base na literatura de accountability. Finalmente, o oitavo capítulo exprime as 

considerações finais do trabalho. 
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2 APRESENTAÇÃO DA BASE LEGAL DO SISTEMA UAB 

 

2.1 Base Normativa 

 

 A Constituição Federal de 1988 estabelece a educação como direito de todos e dever 

do Estado, objetivando a preparação para o exercício da cidadania e para o mercado de 

trabalho. Para garantir a implementação disso, instituiu o regime de colaboração entre os entes 

federados (CF, arts. 205-211) (BRASIL, 1988). 

 Com a função de fiscalizar a aplicação de recursos nesse regime, o Tribunal de Contas 

da União é um órgão de controle que julga qualquer irregularidade que cause prejuízo ao 

patrimônio público. É dotado de iniciativa própria na fiscalização de programas 

governamentais e atos da administração pública em geral. Outra atribuição da instituição é a 

função normativa, que faculta a expedição de instruções e atos normativos, de execução 

obrigatória sob pena ao infrator (BRASIL, 1992). 

 O Ministério Público (MP) também é regulamentado para garantir os direitos 

assegurados pela Constituição. A Lei Complementar nº 75 de 1993 define que uma das 

funções do MP é a defesa do regime democrático e dos interesses sociais. Ao MP é atestada a 

autonomia funcional, administrativa e financeira. Ademais, um de seus poderes é emitir 

sugestões com foco na melhoria dos serviços públicos e fixar prazos para a adesão às medidas 

cabíveis (BRASIL, 1993). 

 Outro órgão de controle é a Controladoria-Geral da União (CGU). Criada pela Lei nº 

10.683/2003, assume a função de agência anticorrupção e é encarregada de assessorar direta e 

imediatamente à Presidência da República quanto à defesa do erário e à melhoria da 

transparência do governo federal (BRASIL, 2003).  

 A Lei nº 9. 394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

regulamenta o regime de colaboração entre municípios, estados, União e o Distrito Federal. 

Nesse regime, a função normativa, supletiva e redistributiva são de competência da União. 

Aos estados e municípios foram atribuídas a organização, a manutenção e o desenvolvimento 

dos órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Em especial, os estados devem 

priorizar a oferta do ensino médio e assegurar a oferta do ensino fundamental. Por sua vez, os 

municípios são responsabilizados pela educação infantil e o ensino fundamental. A atuação 

municipal em outros níveis é permitida apenas se a educação infantil e fundamental estiver 

plenamente atendida e os recursos ultrapassarem os percentuais mínimos vinculados pela 
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Constituição Federal à área educacional. Para isso, os municípios têm a opção de integrar o 

sistema de seus estados ou compor um sistema único em parceria com os mesmos (BRASIL, 

1996).  

Para a Educação a Distância, a LDB dedica os artigos 80 e 81. A lei institui que o 

poder público deve incentivar o desenvolvimento e a veiculação da EaD em todos os níveis e 

modalidades de ensino, bem como na educação continuada. Ademais, dispõe que o 

credenciamento e a regulamentação da EaD cabem à União. Por último, especifica a redução 

de custos de transmissão com o tratamento diferenciado da EaD nos canais de 

telecomunicação (BRASIL, 1996). 

 O Decreto nº 5.622/2005 regulamenta o art. 80 da LDB sobre EaD estabelecendo a 

obrigatoriedade de momentos presenciais para as avaliações e, quando previstos na legislação 

pertinente, estágios, defesa de trabalhos de conclusão de curso e atividades em laboratório. O 

decreto fixa que a EaD pode ser ofertada da educação básica ao doutorado e que há mútuo 

reconhecimento das certificações totais ou parciais entre cursos a distância e presenciais. Para 

isso, a União, por meio do Ministério da Educação (MEC), irá pautar os Referenciais de 

Qualidade para a EaD em colaboração com os sistemas de ensino (BRASIL, 2005). 

 No mesmo movimento, a Lei nº 11. 273, de 2006, incentiva a EaD como uma das 

maneiras de ensino. Também conhecida como lei de bolsas, a norma autoriza a concessão de 

bolsas de estudo e de pesquisa aos participantes de programas de formação inicial e 

continuada de professores para a educação básica, bem como para pesquisadores na 

metodologia de ensino destes programas. Para isso, responsabiliza o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e estabelece como condição para o repasse aos 

demais entes federados a adesão destes aos programas instituídos pelo MEC (BRASIL, 

2006a). 

 Para a monitoração da educação superior e a atuação da EaD nessa modalidade, a Lei 

nº 10.861/2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O 

Sinaes é subordinado ao Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) e funciona por 

meio de dois instrumentos. O primeiro é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(Enade), que consiste em uma prova para medir o desempenho dos estudantes em cursos 

específicos e classificar as instituições de acordo com o seu desempenho. O segundo é o 

monitoramento in loco das Instituições de Ensino Superior (IES), o qual é realizado em três 

momentos principais: a autorização, o reconhecimento e a renovação do reconhecimento do 

curso. Nessa última etapa, é definido o Conceito Preliminar do Curso (CPC) instrumento pelo 
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qual é possível mensurar e comparar a qualidade dos cursos entre as instituições (BRASIL, 

2004). 

 Ainda nesse ato normativo, é criada a Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Conaes) composta para que haja um ambiente de discussão sobre o sistema de 

avaliação da Educação Superior vigente. Dessa maneira, é a unidade colegiada para a 

coordenação e supervisão do Sinaes (BRASIL, 2004). 

 

2.2 O Sistema Universidade Aberta do Brasil 

 
Em 2006, foi criado o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) por meio do 

Decreto nº 5.800 para a expansão da EaD, com o objetivo de ampliar e interiorizar a oferta de 

vagas no ensino superior. A regulamentação priorizou a oferta de cursos de licenciatura e de 

formação inicial e continuada de professores da educação básica (objetivo I, art.1º).  

Ademais, tiveram primazia as seguintes metas: (II) ofertar cursos superiores para 

trabalhadores da educação básica dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; (III) 

oferecer cursos superiores em diversas áreas do conhecimento; (IV) expandir o ingresso na 

educação superior pública; (V) minimizar as desigualdades de oferta de ensino superior entre 

as regiões do país; (VII) incentivar a institucionalização da educação a distância e fomentar a 

inovação em metodologias de ensino superior desenvolvidas com o suporte das tecnologias de 

informação e comunicação (BRASIL, 2006b).  

Para essa finalidade, o decreto buscou estreitar as relações entre os entes federados. A 

Figura 1 a seguir apresenta o formato dessa organização.  
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Figura 1. Relação entre IES e polos na UAB. 

Fonte: Capes (2014). 
 

Especifica-se que na ilustração todas as Instituições de Ensino Superior (IES) são 

públicas. Assim, os municípios e estados ficaram encarregados de manter os polos de apoio 

presencial, com a infraestrutura e os recursos humanos necessários para as fases presenciais 

dos cursos UAB. Por sua vez, a União firmará convênios ou acordos de cooperação técnica 

com os entes federados que se interessem na manutenção dos polos. Para isso, designou o 

MEC e o FNDE para compatibilizar a seleção de cursos e programas de educação superior 

com as dotações orçamentárias anuais. Em especial, o MEC ficou responsável pela 

coordenação, implantação, acompanhamento, supervisão e avaliação dos cursos UAB 

(BRASIL, 2006b). 

Posteriormente, a Lei nº 11.502, de 2007, alterou a lei de bolsas incluindo o exercício 

do magistério na educação básica como um dos critérios para o auxílio e inserindo uma nova 
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categoria de beneficiário para formadores, preparadores e supervisores de cursos de formação 

inicial e continuada (BRASIL, 2007). 

 O Decreto nº 6.755/2009 cria os fóruns estaduais de apoio à formação docente para 

cumprir o regime de colaboração federativa na execução da política. Em sua composição, há a 

representação do MEC, dos secretários municipais de educação indicados pela União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), das Instituições Públicas de 

Ensino Superior (Ipes), do Conselho Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), do 

Conselho Estadual de Educação, da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

(UNCME) e do Fórum das Licenciaturas das Ipes. O texto esclarece que os fóruns podem 

funcionar caso as entidades citadas não aderirem e que a participação é aberta a qualquer 

organização que solicitar inclusão formalmente. A presidência dos fóruns é dos secretários de 

educação dos estados ou do Distrito Federal (BRASIL, 2009a). 

 O referido decreto também instituiu a política nacional de formação de profissionais 

do magistério da educação básica e define, no art.11, o intuito de ofertar emergencialmente 

cursos de licenciatura para professores da rede pública de educação básica e caracteriza como 

necessária a formação continuada dos profissionais do magistério. Para ambas as ações, 

responsabilizou a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) (BRASIL, 2009a). 

Em seguida, o MEC transferiu a operacionalização da UAB à Capes três meses após a 

publicação do Decreto nº6.7555 por meio da Portaria 318/2009. Assim, a monitoração do 

Sistema UAB ficou a cargo da Diretoria de Educação a Distância (DED) subordinada à 

Capes. De um modo geral, a DED atenta-se para: as instalações básicas da coordenação 

acadêmico-operacional nas IES e os polos de apoio presencial (BRASIL, 2009b; CAPES, 

2015). 

No que tange aos polos de apoio presencial, a DED realiza essa avaliação por meio do 

monitoramento in loco. Entretanto, essa medida não tem caráter punitivo, restringindo-se ao 

auxílio, orientação e suporte aos polos para estruturar e fortalecer a EaD. Sua periodicidade é 

trienal, salvo em caso de denúncias (CAPES, 2013; CAPES, 2015). 

O monitoramento in loco atenta para a infraestrutura e o suporte pedagógico oferecido 

pelo polo, tendo como parâmetro o que foi especificado pelos padrões do Sistema UAB. No 

âmbito da infraestrutura, é observado se o polo oferece: (1) apoio administrativo e acadêmico 

aos alunos; (2) laboratórios de computadores em rede, (3) acesso à Internet; (4) salas para 

encontros presenciais; (5) laboratórios para realização de tutorias experimentais; (6) espaços 
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pedagógicos para os estágios supervisionados e outras estratégias (CAPES, 2013; CAPES, 

2015). 

Após a observação sob esses critérios, o avaliador encaminha seu relatório para a 

DED, classificando-o em Apto (AA), Apto com Pendências (AP) e Não Apto (NA). Caso o 

polo seja classificado como AP ou NA, este fica impedido de fornecer novos cursos e é 

solicitado o Plano de Revitalização para a melhoria de suas condições (CAPES, 2013; 

CAPES, 2015).  

O Decreto nº 7.480/2011 criou outro mecanismo de controle para o Sistema UAB: a 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), que é subordinada ao 

MEC. Um ano após a sua criação, as funções da Seres foram modificadas pelo Decreto nº 

7.690/2012 que lhe atribui as competências de supervisionar todas as IES com vistas à 

indução de melhorias e estabelecer diretrizes para a construção dos instrumentos de avaliação 

das mesmas. Ainda, o Decreto 8.066/2013 adicionou a incumbência de monitoração de cursos 

em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país e reelaborou a articulação do órgão com 

as IES (BRASIL, 2011; BRASIL, 2012; BRASIL, 2013). 

Em 2012, entrou em vigor a Lei nº 12.695, que tem como objeto os subsídios aos 

polos UAB pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do FNDE, com a finalidade de 

melhorar a educação básica pública com base no Plano Nacional de Educação (PNE). Para 

isso, prevê a elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) pelos entes federados e 

pactuada com o MEC por meio de entidades representadas no Comitê Estratégico do PAR. 

Este comitê foi instituído no âmbito do MEC e assegura a representação do Conselho 

Nacional de Secretários de Estado da Educação (Consed) e da Undime (BRASIL, 2012). 

Por fim, a Lei nº 13.005, de 2014, instituiu o Plano Nacional da Educação com 

vigência até 2024. Em sua meta 12, a lei propõe elevar a taxa bruta e líquida de matrícula na 

educação superior da população de 18 a 24 anos. Para tanto, prevê que o mínimo de 40% das 

matrículas seja do segmento público. Em seguida, cita o sistema UAB como uma das 

estratégias para tal e enfatiza a necessidade da formação docente na educação básica. Na meta 

13, é proposto que se eleve a qualidade da educação superior e se amplie a proporção de 

mestres e doutores do corpo docente, bem como se promova a formação inicial e continuada 

dos profissionais técnico-administrativos da educação superior. Ainda, a meta 14 objetiva a 

elevação gradual das matrículas na pós-graduação stricto sensu para que se atinja a titulação 

anual de 60.000 mestres e 25.000 doutores. Estão como estratégias a articulação da Capes 
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com as agências estaduais de fomento à pesquisa e a utilização dos recursos EaD (BRASIL, 

2014). 

Além destes tópicos, há outras metas que se referem a áreas em que o sistema UAB 

tem significância. O PNE prevê, na meta 15, política nacional de formação dos profissionais 

da educação assegurando que todos os professores da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, por meio de licenciatura na área de atuação. Na meta 16, 

esclarece o objetivo de formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação 

básica e garantir formação continuada a todos profissionais da educação básica em suas áreas 

de atuação. Por fim, na meta 19, a lei busca assegurar condições para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associando-a a critérios técnicos de mérito e desempenho 

(BRASIL, 2014). 

Em suma, buscou-se apresentar aqui a essência da estrutura legal que permeia o 

Sistema UAB. Elaborou-se o Quadro 1 com o objetivo de sintetizar essa estrutura. 

Documentos Descrição do conteúdo relacionado à UAB 
Constituição Federal 

de 1988 
Define a educação como direito de todos e dever do Estado. Para isso, institui o 
regime de colaboração federativa (arts. 205-211). 

Lei  nº 8.443 de 1992 Regulamenta o Tribunal de Contas da União (TCU) como um órgão de controle 
que julga qualquer irregularidade que cause prejuízo ao patrimônio público. Dota o 
TCU de iniciativa própria na fiscalização de programas governamentais e atos da 
administração pública em geral. 

Lei Complementar nº 
75 de 1993 

Regulamenta o Ministério Público (MP) para garantir os direitos assegurados pela 
Constituição e define que são funções do MP é a defesa do regime democrático e 
dos interesses sociais. 

Lei nº 10.683 de 2003 Cria a Controladoria-Geral da União (CGU) para assumir a função de agência 
anticorrupção e se encarregar de assessorar direta e imediatamente à Presidência 
da República quanto à defesa do erário e à melhoria da transparência do governo 
federal. 

Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 
Nacional de 1996 

Regulamenta o regime de colaboração federativa.  Responsabiliza a União pela 
função normativa, supletiva e redistributiva. Atribui aos estados e municípios a 
organização, a manutenção e o desenvolvimento dos órgãos e instituições oficiais 
dos seus sistemas de ensino. Define especialmente que os estados devem priorizar 
a oferta do ensino médio e assegurar a oferta do ensino fundamental. Para os 
municípios, destina a oferta da educação infantil e o ensino fundamental. Ademais, 
incentiva o desenvolvimento e a veiculação da EaD em todos os níveis e 
modalidades de ensino 

Lei nº 10.861 de 2004 Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e a 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) como seu órgão 
colegiado. 
 

Decreto nº 5.622 de 
2005 

Regulamenta o art. 80 da LDB estabelecendo a obrigatoriedade de momentos 
presenciais para as avaliações da EaD e, quando previstos na legislação pertinente, 
estágios, defesa de trabalhos de conclusão de curso e atividades em laboratório. 

Lei nº 11. 273 de 
2006 (Lei de Bolsas). 

Incentiva a EaD como uma das modalidades de ensino. Para isso, autoriza a 
concessão de bolsas de estudo e de pesquisa aos participantes de programas de 
formação inicial e continuada de professores para a educação básica, 
responsabilizando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
por seu financiamento. 
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Decreto nº 5.800 de 
2006 

Cria o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) com o objetivo de ampliar e 
interiorizar a oferta de vagas no ensino superior. Assim, priorizou a oferta de 
cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da 
educação básica 

Lei nº 11.502 de 2007 Altera a lei de bolsas incluindo o exercício do magistério na educação básica como 
um dos critérios para o auxílio e inserindo uma nova categoria de beneficiário para 
formadores, preparadores e supervisores de cursos de formação inicial e 
continuada. 

Decreto nº 6.755 de 
2009 

Institui a política nacional de formação de profissionais do magistério da educação 
básica e define o intuito de ofertar emergencialmente cursos de licenciatura para 
professores da rede pública de educação básica e define como necessária a 
formação continuada dos profissionais do magistério. 

Portaria nº 318 de 
2009 

Transfere a coordenação do sistema Universidade Aberta do Brasil do Ministério 
da Educação para a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes). 

Decreto nº 7.480 de 
2011 

Cria a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres). 

Decreto nº 7.690 de 
2012 

Atribui à Seres as competências de supervisionar todas as IES com vistas à 
indução de melhorias e estabelecer diretrizes para a construção dos instrumentos 
de avaliação das mesmas. 

Lei nº 12.695 de 2012 Permite subsídios aos polos UAB por meio do Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE) do FNDE, com a finalidade de melhorar a educação básica 
pública. 

Decreto nº 8.066 de 
2013 

Atribui à Seres a incumbência de monitoração de cursos em áreas estratégicas para 
o desenvolvimento do país e reelabora a articulação do órgão com as IES. 

Lei nº 13.005 de 2014 Institui o Plano Nacional da Educação com vigência até 2024. Propõe elevar a taxa 
bruta e líquida de matrícula na educação superior da população de 18 a 24 anos. 
Para tanto, prevê que o mínimo de 40% das matrículas seja do segmento público e 
cita o sistema UAB como uma das estratégias para tal e enfatiza a necessidade da 
formação docente na educação básica.  Também prevê política nacional de 
formação de professores. 

Quadro 1. Síntese da estrutura legal da UAB                                                                                               
Fonte: elaboração do autor. 

 

A seguir, será apresentada uma contextualização do processo que originou essa 

estrutura legal e uma breve leitura teórica do mesmo.   
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3 UM OLHAR INCREMENTAL SOBRE A UAB 
  
 

 Tendo em vista a estrutura normativa exposta no capítulo anterior, percebe-se a 

possibilidade de delinear uma visão embasada no incrementalismo de Lindblom (1959, 1979) 

sobre o Sistema UAB. 

Lindblom (1959) observou que o método decisório cotidiano dos administradores 

públicos não considerava todas as soluções possíveis para resolver um problema, como os 

racionalistas prescreviam. Na realidade, as decisões eram pautadas no conhecimento obtido 

por situações passadas. Assim, problemas e soluções eram interpretados e revisados de forma 

interligada e simultânea. Nesse contexto, há interferência dos limites dados pelas instituições 

formais e informais, bem como os interesses de vários grupos relacionados à política em 

questão.  

A partir desse cenário, Lindblom (1959) propôs o modelo incrementalista para guiar o 

processo decisório. Dessa maneira, os gestores públicos não precisariam fazer grandes 

previsões porque não são necessários grandes passos em direção a suas metas, uma vez que 

nenhuma decisão representará a solução definitiva de algo. Aprimorando essa perspectiva, 

Lindblom (1979) intitulou seu método decisório prático de incrementalismo desconexo. 

 Para demonstrar a pertinência do modelo para o presente estudo, investigou-se uma 

parte do enredo que levou à implementação dessa política pública relacionando-o com 

aspectos incrementalistas. 

3.1 Precedentes do Sistema UAB 

 

A concepção de uma Universidade Aberta Brasileira remete aos anos 1970. 

Entretanto, foi em 2003 que se iniciou um conjunto de movimentos para a implementação do 

Sistema UAB em vigor. Nesse ano, a posse de Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos 

Trabalhadores (PT) deixou o mercado nervoso. Diante disso, foi elaborada a “Carta ao Povo 

Brasileiro” para acalmar o empresariado.  

 A Carta dizia que “[...] a margem de manobra da política econômica no curto prazo é 

pequena” e que o novo governo buscaria “combinar o incremento da atividade econômica 

com políticas sociais consistentes [...]”. Para isso, as “mudanças que forem necessárias” 

seriam “feitas dentro dos marcos institucionais” (LULA, 2002, p. 2-5; LACÉ, 2014, p. 194). 
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 Com essa Carta, o PT renunciava à estratégia de ruptura e assumia o 

comprometimento com a transição pactuada. Em “Uma Escola do Tamanho do Brasil”, o 

programa educacional petista caracteriza o uso da EaD como uma “alternativa indispensável” 

para a formação do magistério e expansão da oferta do ensino superior público em um país 

com dimensões continentais. Para isso, “a EaD não deve ser implantada em programas 

isolados, precisa interagir com outras ações existentes”. Nesse sentido, Lula se compromete a 

continuar com o programa TV Escola e ampliá-lo para alcançar mais municípios. A partir 

disso, Lacé (2014) afirma que há uma continuidade das políticas educacionais do governo de 

Fernando Henrique Cardoso no governo Lula (PT, 2002, p. 25; LACÉ, 2014, p. 195-199). 

 Lindblom (1959) vê que os dois partidos mais importantes dos Estados Unidos da 

América (EUA) também concordavam em questões fundamentais, divergindo apenas em 

pontos específicos. Segundo ele, esse é um deflagrador de mudanças incrementais. 

 Soma-se a isso um teor de urgência e indispensabilidade devido aos compromissos 

firmados no Plano Nacional de Educação em 2001. Logo, o poder Executivo inicia uma 

corrida para atualizar os instrumentos normativos relativos à EaD e à implementação de 

programas para a formação de professores da educação básica. (LACÉ, 2014, p. 199). 

 Lindblom (1979) afirma que os passos incrementais podem ser rápidos porque são 

apenas incrementais. Esses movimentos não tocam questões fundamentais, não provocando 

grandes conflitos ou divisões paralisantes. Para ele, o mesmo não é verdade para as mudanças 

mais radicais. 

 Assim, o então Ministro da Educação Cristovam Buarque encaminhou à Casa Civil 

um Projeto de Lei (PL) propondo a criação do Instituto Nacional de Educação a Distância 

Darcy Ribeiro (Inead). O Inead foi desenhado como uma autarquia federal com autonomia 

para se articular com as outras áreas do poder público, as empresas e a sociedade civil. Seu 

financiamento se daria exclusivamente com verbas do governo. O referido PL não foi 

aprovado pela Casa Civil. Em entrevista à Lacé (2014), Teatini Clímaco afirmou que a 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e 

a Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede) não queriam porque o Inead confundiria e 

dificultaria a implantação nas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) (LACÉ, 2014, p. 

203-205). 

 Após a reforma ministerial, Tarso Genro assumiu o Ministério da Educação em 2004 

afirmando que a sua gestão será soldada nas bases que o Ministro Cristovam plantou e que o 

projeto de nação do governo iria se realizar em uma ordem democrática legitimada por 
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consensos estruturados. Dessa maneira, o MEC se articulou com a UniRede e abriu a 

Chamada Pública 001/2004 para apoiar financeiramente as Instituições Públicas de Ensino 

Superior (Ipes) organizadas em consórcio para ofertar cursos de licenciatura em EaD nas 

áreas de maior carência na formação docente dos anos iniciais do ensino fundamental, da 

educação infantil, da educação especial e da educação de jovens e adultos. Esse incentivo foi 

motivado pelas experiências de Ipes bem sucedidas pelo Brasil. Nesse contexto, muitas Ipes já 

haviam expandido suas ofertas sem subsídios da União e não havia previsão orçamentária no 

curto prazo para contratar novos docentes e técnicos administrativos. Essa medida deu origem 

ao Programa Inicial de Formação de Professores (Pró-Licenciatura 1) (COSTA, 2012, p. 

LACÉ, 2014, p. 207-211). 

 Em 2005, foi lançado o Pró-Licenciatura II com foco nas séries finais do ensino 

fundamental e ensino médio. Tal decisão foi influenciada pelas discussões de um Grupo de 

Trabalho (GT) do MEC, dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a 

exigência de melhorias para o setor feitas pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Em relação aos vários questionamentos levantados, 

o então diretor da Secretaria de Educação a Distância do MEC, Sérgio Franco, afirmou que 

uma “[...] política ideal só pode ser feita em país ideal [...] e a saída, naquele momento era 

escolher a área mais urgente e implementar uma política que desse algum impacto na 

educação dos brasileiros” (FNDE, 2005; FRANCO, 2006, p. 33 apud LACÉ, 2014, p. 212). 

 Também é um traço do método incrementalista a preocupação analítica maior com os 

males a serem corrigidos do que os anseios a serem perseguidos. Como exposto em todo 

processo que originou o sistema UAB, a emergência motivada pelas deficiências do setor é 

marcante (LACÉ, 2014, p. 233). Outra marca do incrementalismo desconexo é a continuidade 

de tentativas, erros e novas tentativas. Além do Pró-licenciatura, do Proformação e da TV 

Escola, destaca-se que, em pouco mais de um ano, foram apresentados cinco modelos 

distintos de financiamento da UAB (LACÉ, 2014, p. 221).  

 Ao contrário do Brasil, grande parte dos países optou por criar uma instituição pública 

para a oferta de cursos EaD. Lacé (2014) expôs que atores da área viam que criar um 

estabelecimento nesses moldes seria extremamente complexo, devido às limitações 

orçamentárias. Assim, a autora indica que o MEC escolheu incentivar as Ipes para a oferta via 

EaD. Neste sentido, muitas Ipes já trabalhavam com EaD sem esse estímulo (LACÉ, 2014, p. 

212). 
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 Paralelamente a estas ações, o Grupo de Trabalho sobre Educação a Distância 

(GTEAD) trabalhava na regulamentação da EaD. Em sua presidência, estava o já citado 

Sérgio Franco e seu objetivo era estudar a minuta de Decreto existente. Lacé (2014) percebe 

que isso integra uma continuidade de ações do MEC para aplicar as reformas na educação 

superior. A autora aponta que o discurso oficial preconizava que tais reformas fossem rápidas 

e eficientes. Lacé (2014) observa que tais valores foram mais respeitados do que a 

participação da sociedade civil organizada e dos demais interessados, tudo sob a justificativa 

da urgência (LACÉ, 2014, p. 214). 

 

3.2  O Projeto Universidade Aberta do Brasil 

 

 Nesse período, a principal ação simultânea além dos limites do MEC aconteceu no 

âmbito do Fórum das Estatais para a Educação (FEE). O Fórum foi criado em setembro de 

2004 por uma parceria entre a Casa Civil, o MEC e a participação estratégica das Empresas 

Estatais. A estrutura do Fórum foi baseada no projeto educacional do governo Lula, sendo 

definidas quatro Câmaras Temáticas para cada eixo do referido programa. Assim, a educação 

assume um papel estratégico para a construção de um novo modelo de país (LACÉ, 2014, p 

214-215). 

 Lindblom (1979) afirma que um aspecto do incrementalismo desconexo é a fusão da 

análise das metas e demais valores políticos com aspectos empíricos da questão. Entende-se 

que a parceria do Projeto UAB com as empresas estatais foi um exemplo disso. 

 O Projeto Universidade Aberta do Brasil nasceu neste espaço, a partir de uma 

iniciativa tríplice entre do FEE, do MEC e da Andifes. A principal meta da medida era criar 

uma Fundação de Fomento à UAB para financiar o programa em potencial. O Projeto tinha 

como uma das missões criar programas de bolsas de pesquisa na área de educação aberta e a 

distância, o que foi concretizado em 2006 pela Lei 11.273 – a já citada Lei de Bolsas (LACÉ, 

2014, p 215). 

Outro objetivo do Projeto UAB era articular consórcios públicos envolvendo todos os 

entes federados e as Universidades Públicas com o objetivo de ampliar e capilarizar os cursos 

superiores na modalidade EaD. Para isso, as Universidades Públicas Federais e Estaduais 

formulariam os projetos pedagógicos dos cursos, bem como planejariam, preparariam, 

acompanhariam e avaliariam o desenvolvimento dos cursos. Como parte destas atribuições, as 
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Universidades ofereceriam corpo docente qualificado e tutoria a distância. E, ao final, 

expediriam os diplomas e certificados referentes aos cursos (LACÉ, 2014, p. 215). 

Como suporte a essas atividades, a União se responsabilizaria por estabelecer as 

condições para que as Ifes pudessem contratar mais docentes específicos para a EaD, proveria 

mais recursos e adotaria modelos de gestão adequados ao estabelecimento dos Consórcios 

Públicos.  Além disso, fomentaria os mesmos e possibilitaria a publicação das chamadas 

públicas para tal. Um dos instrumentos seria a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), 

uma Organização Social (OS) formada pelo Ministério da Cultura (MinC), pelo Ministério da 

Saúde (MS) e pelo MEC. A atuação da RNP se dá no desenvolvimento tecnológico com foco 

na infraestrutura de redes avançadas (LACÉ, 2014, p. 216; RNP, 2015). 

Por sua vez, os estados deveriam complementar a RNP e viabilizar financeiramente a 

tecnologia EaD, assim como os atendimentos dos tutores presenciais nos polos presenciais. Já 

os municípios ficariam encarregados de oferecer a infraestrutura dos polos associados, com os 

laboratórios presenciais e o atendimento por tutores presenciais (LACÉ, 2014, p. 216). 

A terceira meta do Projeto UAB era consolidar as bases da Universidade Aberta. Para 

isso, o Projeto define que a Universidade Aberta é mais do que uma instituição, é um 

conceito. Este conceito é caracterizado pela abertura na entrada, sem processos seletivos 

rígidos ou outras maneiras de discriminação; abertura no processo, disponibilizando opções 

mais flexíveis do que as exigências formais dos conselhos e corporações profissionais; aberta 

na saída, possibilitando que os estudantes concluam, encerrem e suspendam seus estudos com 

mais flexibilidade (FEE, 2004, p. 9). 

Nesse sentido, o Projeto UAB distingue as universidades abertas em especializadas, 

que atuam exclusivamente por EaD e as integradas, que combinam momentos presenciais e 

não-presenciais. Segundo o Projeto, as universidades especializadas não substituem as 

universidades tradicionais. Isso porque têm caráter complementar e cooperativo, atendendo 

demandas específicas de formação. A orientação profissional também é presente em menor 

grau nas integradas (FEE, 2004, p. 10). 

Como experiências de universidades integradas brasileiras, o Projeto cita a UniRede 

por seu sucesso em congregar 71 Ipes em prol de cursos EaD. Também há menção ao Centro 

de Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro (Cederj), que era então um consórcio 

entre a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade 
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Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e a 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) (FEE, 2004, p. 8). 

 Ainda, o Projeto UAB reconhece como êxito o Programa de Formação de Professores 

(Projeto Veredas) uma atuação conjunta da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e 

a Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) para a promoção de cursos EaD (FEE, 

2004, p.8).  

 Em complemento ao Projeto, referencia-se também o Proformação, um curso de nível 

médio a distância para professores com atuação nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental e nas classes de alfabetização sem habilitação em Magistério. Outra experiência 

foi a TV Escola, que exibe ininterruptamente programas educativos visando o 

aperfeiçoamento e a valorização dos docentes das escolas públicas. Por último, cita-se o 

Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância (Paped) que promove estudos no 

campo de EaD (MEC, 2015). 

 Segundo Lindblom (1979), outra marca do incrementalismo desconexo é a 

continuidade de tentativas, erros e novas tentativas. Além do Pró-licenciatura, do 

Proformação e da TV Escola, destaca-se que, em pouco mais de um ano, foram apresentados 

cinco modelos distintos de financiamento da UAB (LACÉ, 2014, p. 221). 

 Em 2005, após discussões e ajustes quanto à natureza do financiamento da UAB a 

partir do projeto inicial, colocou-se em prática o projeto piloto em parceria com o Banco do 

Brasil – com a contrapartida da reserva de vagas para os seus servidores carentes de 

formação. Quanto ao regime de colaboração federativa, destaca-se que a União retirou a RNP 

do programa. Assim, apenas o MEC ficou a cargo do Sistema e as responsabilidades de 

infraestrutura foram passadas para os estados e municípios. Como resultado da experiência 

positiva e de ações do Ministério Público (MP) que questionou o modo como se deu o apoio 

empresarial, foi criado um amplo sistema de EaD com recursos exclusivamente públicos 

(LACÉ, 2014, p. 216-221). 

 Lindblom (1979) cita outra propriedade do incrementalismo desconexo: o 

fracionamento do trabalho analítico entre os muitos interessados na formulação da política.  

Percebe-se que isso também ocorreu na criação da UAB devido à participação de vários 

grupos, entre os quais: o MP, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), a Capes, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MT), Ministério da Fazenda (MF), o Banco do Brasil e outras 
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dezessete empresas estatais do FEE. Ademais, destaca-se que a Andifes e a UniRede tiveram 

papel relevante no veto ao PL do Inead (LACÉ, 2014, p. 207-215). 

Entende-se que decisões discutidas em vários grupos são sinais de um regime 

democrático. Lindblom (1959) vê que nesse tipo de governo as políticas são, em sua grande 

maioria, modificadas por ajustes incrementais. Segundo ele, as políticas públicas 

democráticas não mudam sua essência a todo instante. Nesse sentido, realça-se que, em oito 

anos após a instituição da UAB, já foram publicados quatro atos normativos que modificam o 

programa e suas metas. 

Lindblom (1979) também afirma que, no incrementalismo desconexo, a análise 

explora somente algumas possíveis consequências relevantes das propostas consideradas. Por 

exemplo, na leitura indireta1 do PL que cria o INEAD e no Projeto UAB não há menção aos 

impactos ambientais positivos que os cursos EaD promovem ao não exigir que os estudantes 

se desloquem no meio urbano em horários alternativos. 

Por fim, ao interpretar o processo de criação da UAB como incremental, segue-se a 

prescrição de Lindblom (1979) na direção de um incrementalismo mais competente: dedicar 

mais atenção à monitoração de políticas a fim de obter rápidas respostas das mudanças 

implementadas para fornecer mais informações às medidas corretivas. Por isso, avaliou-se o 

programa quanto aos seus principais objetivos pela perspectiva do federalismo e 

apresentaram-se os incrementos potenciais à UAB com base nessa investigação, em um 

capítulo a parte. Ainda, dedicou-se uma parte deste capítulo ao sistema avaliativo dessa 

política pública. 

A seguir, será apresentada uma breve revisão de literatura sobre o foco das sugestões 

que serão dadas: o regime de colaboração federativa na UAB. 

1 O Projeto de Lei que criaria o Inead está no Gabinete do Senador Cristovam Buarque em Brasília. A leitura 
indireta deu-se por meio de Lacé (2014), que entrevistou o ex-ministro e teve acesso aos documentos que 
abordam a EaD no período em que ele esteve a frente do MEC. 
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4 O REGIME DE COLABORAÇÃO FEDERATIVA NA UAB: BREVE REVISÃO 

DE LITERATURA 

Busca-se aqui empreender um esboço da revisão de literatura acerca do desempenho 

do regime de colaboração federativa na UAB. Entretanto, um dos obstáculos para isso é a 

carência de estudos sobre o regime de colaboração como um todo (ABRUCIO, 2010, p. 39). 

Além disso, o Sistema UAB surge apenas em 2006, agravando o referido problema 

(ALMEIDA, 2013, p. 134). Para superar esse impasse, foram seguidas as recomendações de 

Alves (1992) e decidiu-se: rever os artigos mais atuais sobre o desempenho da UAB, captar o 

posicionamento dos textos acerca dessa temática pouco discutida no âmbito do programa e, 

em seguida, posicioná-los na discussão elaborada para a análise (ALVES, 1992, p. 54). 

Muitos textos que tratam sobre a implementação da política pública UAB não 

opinam sobre a relação entre os entes federados no programa, de modo que sua inclusão aqui 

seria desconexa. Esses foram os casos dos textos de Zuin (2006), Matias-Pereira (2008) e 

Costa (2012). 

Costa e Pimentel (2009) aprofundam-se em apresentar a articulação entre os entes 

federados com ampla referência à legislação que permeia a política. Além disso, os autores 

citados esclarecem o conteúdo das medidas sintetizando-as em princípios que regem a UAB. 

Assim, os três eixos de implementação desse sistema são baseados em: (1) MEC, (2) Ipes e 

(3) Polos. (COSTA; PIMENTEL, 2009, p. 82-85). 

Cabe ressaltar que os princípios norteadores do discurso de Costa e Pimentel (2009) 

estão baseados nas diretrizes do programa, ou seja, é forte o destaque ao combate das 

desigualdades socioeconômicas e o papel inovador da EaD na reversão dessa condição. Isso 

clarifica-se ao observar que Costa e Pimentel ocupam cargos elevados na organização do 

Sistema UAB, sendo que Costa foi o relator na comissão de seleção formada por especialistas 

para constituir o projeto da UAB em 2006 (COSTA, 2013; LACÉ, 2014).  

Divergindo da perspectiva de Costa e Pimentel (2009), a maioria dos autores 

converge quanto à operação precária pelos estados e municípios. Por exemplo, Silva e Pereira 

(2013) destacam como questões operacionais mais relevantes as dificuldades de acesso à 

internet pelos alunos fora do polo, equipamentos ultrapassados e demandas de manutenção 

dos mesmos.  
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Uma parcela desses analistas percebe a indução e o fomento da União em aspectos 

da coordenação. Cury (2006) ressalta que a coordenação das políticas educacionais no Brasil 

é predominantemente dominada pela esfera federal. Mas, segundo ele, não há um consórcio 

articulado e compromissado, nem com um regime fiscal que atenda ao pacto federativo. Cury 

vê que esse conjunto minimiza o alcance das políticas. Dourado (2008) corrobora esse aspecto 

de Cury (2006) e destaca a necessidade de redistribuição das obrigações de cada ente federado 

a fim de que a política tenha sucesso. Ademais, Cury (2010) volta a apontar a forte presença 

da União no nexo da educação básica com o ensino superior por meio da Capes (CURY, 

2006, p. 113, p. 125; DOURADO, 2008, p. 910-912; CURY, 2010, p. 1097).  

Há ainda os que, além de perceber a indução e o fomento da União, apontam que a 

mesma regulamenta em excesso, sem prestar o auxílio financeiro necessário. Cruz (2007) 

aponta a fragilidade da sustentabilidade financeira dos municípios devido aos repasses 

escassos e insuficientes. Segenreich (2009) critica o Sistema UAB por dedicar um espaço 

excessivo à regulamentação das necessidades básicas para o polo presencial no formulário de 

adesão dos municípios ao sistema, ao passo que informa minimamente os recursos a serem 

fornecidos para a tutoria e a equipe de apoio ao estudante. Nesse sentido, Alonso (2010) 

indica a ausência e a má qualidade da infraestrutura disponível para os alunos como um dos 

principais obstáculos para a consolidação da EaD como um mecanismo eficaz de expansão do 

ensino superior (CRUZ, 2007, p. 141; SEGENREICH, 2009, p. 217; ALONSO, 2010, p. 

1333). 

Para se aprofundar na questão do regime de colaboração federativa na UAB, Santos e 

Nogueira (2012) apoiam-se em Abrucio (2010), estudioso do federalismo brasileiro. Segundo 

ele, há um jogo defensivo e não cooperativo por parte dos entes federados e, por outro, uma 

tentativa de gerar formas de coordenação entre os níveis de governo. O autor aponta que os 

repasses dos encargos da União aos estados e municípios pós-88 mostram isso. Assim, afirma 

que os municípios não conquistaram plenamente a posição de ente federado. Para ele, a causa 

disso é a dependência financeira e, na existência de auxílio, baixa capacidade administrativa. 

Logo, há um paradoxo federativo, onde os municípios não concretizam plenamente as 

políticas públicas ou abdicam de parte de sua autonomia para receber verbas (ABRUCIO, 

2010, p. 47-48; SANTOS; NOGUEIRA, 2012, p. 228). 

Aplicando esse pensamento ao Sistema UAB, Santos e Nogueira (2012) questionam 

em que medida o regime de colaboração federativa cumpre a formação de professores como 

uma das condições para a qualidade prevista constitucionalmente. Em seguida, frisam que não 
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há garantia legal de financiamento da formação de professores pelas esferas governamentais e 

é responsabilidade dos municípios e estados dar formação superior a todos os profissionais da 

educação, incluindo os não-docentes. Nesse contexto, Santos e Nogueira (2012, p. 236) 

avaliam que há disparidades regionais na política: a região sudeste possui a segunda menor 

demanda de formação e o segundo maior percentual de polos, ao passo que a região norte 

possui a segunda maior demanda de formação e o segundo menor percentual de polos. 

Em face dessa problemática, Santos e Nogueira (2012) indagam a baixa participação 

dos estados e sua articulação com os demais entes federativos no sistema. Em seguida, 

argumentam que o regime de colaboração não é efetivo devido à sobrecarga do ente federado 

mais frágil na perspectiva econômica, administrativa e política, o município, o qual já é 

responsabilizado constitucionalmente como o principal provedor do ensino fundamental e da 

educação infantil. Elas ainda destacam que a atuação municipal em outros níveis educacionais 

só é permitida após esses entes terem cumprido suas prioridades (SANTOS; NOGUEIRA, 

2012, p. 237). 

Em convergência, Almeida (2013) estudou as práticas de gestão do Sistema UAB à luz 

dos sistemas complexos adaptativos. A autora expõe que nessa abordagem os agentes 

aprendem a buscar as melhores soluções nos Sistemas Complexos, ultrapassando assim os 

limites da ação gerencial clássica e inviabilizando o controle de cima para baixo. Isso está 

associado ao fato de que esses sistemas não são lineares e nem previsíveis. Assim, os sistemas 

complexos adaptativos podem ser entendidos como sistemas com grande número de agentes 

que interagem entre si para produzir estratégias adaptativas de sobrevivência. Destaca-se que 

o termo “agente” pode representar o indivíduo, a equipe de projeto ou a organização inteira.

Os agentes usam as percepções do seu meio ambiente para decidir suas atuações na demanda 

e ter possibilidades de analisar as consequências de seus atos no sistema. Essa capacidade é 

definida como autonomia e é a base para a auto-organização, definida como a capacidade de 

adaptação às aleatoriedades do ambiente. 

Nesse sentido, Almeida (2013) expõe que esse tipo de sistema requer gestores 

conscientes dos obstáculos quanto ao planejamento de longo prazo. A autora expõe que isso 

se dá predominantemente pela impossibilidade de previsão e que tal característica dificulta o 

alcance dos resultados. Para solucionar a questão, faz-se necessária a cooperação para 

consolidar perspectivas e decisões. Essa cooperação é predisposta pelo reconhecimento de 

situações em que a colaboração compensa e é voluntária. Segundo ela, tal interação fortalece 

as relações no sistema e sua necessidade torna-se maior conforme cresce a capacitação dos 
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integrantes da organização. São essas competências e os objetivos da organização que a 

identificam. Assim, objetivos globais unem a totalidade de indivíduos e seus desdobramentos 

criam os subsistemas. Esses agregados multiplicam-se sucessivamente conforme a 

complexidade do sistema.   

Dessa maneira, a autonomia, a auto-organização, a cooperação e a agregação são 

algumas das bases para o sucesso da política. Assim, a autora considerou polos de baixa 

autonomia aqueles que não possuem independência na gestão de seus recursos e dependem de 

financiamento do mantenedor. A dependência de recursos também é apontada como um 

obstáculo à cooperação. Almeida (2013) expõe a verbalização de alguns coordenadores de 

polo sobre o caráter essencialmente político da relação entre polos e mantenedores. Nesse 

sentido, a baixa cooperação das Ipes é, recorrentemente, um problema abordado pelos 

coordenadores de polo. Há divergências de atribuições e relações políticas obstrutivas, uma 

vez que a forma de cooperação é relativa a cada Ipes. Tal prática reflete-se na agregação entre 

o plano municipal e federal. Almeida (2013) destaca que decisões unilaterais e desigualdade 

nas relações entre Ipes, Capes e os polos impedem o cumprimento das metas programáticas. 

Por exemplo, isso ocorre quando choques de horários de atividades presenciais são causados 

pela comunicação apressada das Ipes. Tal falha também prejudica a auto-organização dos 

polos (ALMEIDA, 2013, p. 180-210). 

Em divergência com Santos e Nogueira (2012), Almeida (2013) menciona as boas 

práticas de gestão no sistema UAB. Almeida (2013) cita que há práticas de alta autonomia nos 

polos UAB. Segundo os atores entrevistados por ela, isso se dá quando os coordenadores de 

curso conseguem resolver problemas nos departamentos, têm autonomia pedagógica e 

avaliam os polos. Em relação aos coordenadores de polo, isso ocorre quando há participação 

nas decisões pertinentes ao polo, relação de confiança entre as coordenações envolvidas e 

definição da logística conforme as demandas de cada curso e Ipes. Além disso, há alusão ao 

exercício de alta cooperação. O apoio editorial/logístico das Ipes, o compartilhamento 

informal de ideias e a relação positiva de interlocução entre as coordenações de curso e polo 

propiciam esse desempenho. Especificamente no polo, as boas práticas são os processos 

informais de cooperação com objetivos comuns, a promoção do mantenedor estadual nas 

relações horizontais regionais entre polos e a relação de benefício mútuo entre os mesmos. 

Por fim, há alta auto-organização quando as coordenações de curso flexibilizam normas, 

buscam novos modelos e adaptam os exercidos. Nos polos, isso acontece quando há soluções 

de problemas locais e adaptações às demandas das Ipes. Segundo Almeida, esses 
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procedimentos concorrem para um sistema dinâmico e complexo (ALMEIDA, 2013, p. 180-

210). 

Em suma, buscou-se apresentar aqui apresentar as principais considerações já 

publicadas com relação ao regime de colaboração federativa na UAB. No capítulo seguinte, 

serão apresentados os procedimentos metodológicos aplicados na pesquisa empírica. 
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5  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

 

Considera-se a ciência como um empreendimento social e público. Para isso, uma 

regra fundamental é aplicar os procedimentos com objetividade. Delimita-se “objetividade” 

como condição que possibilita a concordância entre especialistas no assunto pesquisado. 

Dessa forma, a objetividade auxilia o pesquisador a atingir condições publicamente 

replicáveis para seu estudo. E, consequentemente, achados publicamente verificáveis 

(KERLINGER, 1979, p. 11). 

Tendo em vista a importância da replicabilidade para a comunidade epistêmica, 

indica-se que foi utilizado o programa R statistics2, um software estatístico livre. Assim, a 

maior parte da análise e da manipulação de dados do estudo são facilmente verificáveis pela 

execução dos comandos registrados em script. O script e as planilhas3 utilizadas neste 

trabalho estão disponíveis no apêndice e no anexo, respectivamente. 

Além desse recurso, aplicou-se também a entrevista. Tida por alguns autores como a 

técnica por excelência na investigação social, é uma forma de diálogo assimétrico em que 

uma das partes procura coletar dados e a outra se expõe como fonte de informação. Entre as 

diversas modalidades existentes, há a entrevista por pautas e a estruturada. A primeira 

consiste na leitura de um roteiro de perguntas previamente formulado para o entrevistado e a 

segunda dá maior liberdade ao emissor para discorrer sobre o tema selecionado. A 

flexibilidade dessa técnica permite sua aplicação presencial, por videoconferência ou telefone 

(GIL, 2008, p. 112). 

Neste estudo, optou-se por uma modalidade intermediária entre a entrevista por pautas 

e a estruturada. Dessa forma, as perguntas previamente formuladas foram lidas em momentos 

tidos como convenientes pelo entrevistador para dar liberdade à fala dos entrevistados. 

Utilizou-se o telefone, a videoconferência e a via presencial para isso. Como as entrevistas 

aconteceram em ocasiões distintas e não havia necessidade de uniformizá-las, foi possível 

aprimorar o roteiro de perguntas com o progresso das aplicações tendo como base o 

conhecimento adquirido e leituras indicadas durante os diálogos precedentes. 

2 Para maior destreza com o programa R, referencia-se aqui o livro “R para Cientistas Sociais” de Jakson Alves 
de Aquino (2014)e o ambiente integrado de desenvolvimento “RStudio” (http://www.rstudio.com/).. 
3 A exceção são as bases fornecidas pela Capes. O motivo refere-se ao fato de que seu formato não é 
reproduzível neste trabalho. Versões atualizadas podem ser obtidas por uma solicitação das planilhas 
“Levantamento por polos”, “UAB.IES” e “UAB.Polos” a uabpolos@capes.gov.br. 
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Dessa forma, aspirou-se atingir a triangulação metodológica apresentada por Duarte 

(2009), a partir da convergência entre técnicas quantitativas e qualitativas por meio da revisão 

bibliográfica, a pesquisa documental, a entrevista e a análise estatística. Esse processo 

consiste na combinação de múltiplas abordagens investigativas com a finalidade de evitar 

distorções devido ao uso de uma técnica isolada. 

Quanto às definições operacionais da pesquisa, entende-se “eficácia” como o grau em 

que o programa atinge suas metas (COSTA; CASTANHAR, 2003, p. 973). 

Conforme previsto no inciso V do art. 1º do Decreto nº 5.800, de 20064, a equidade é 

um dos objetivos da política pública em foco. “Equidade” é fixada como o grau em que os 

benefícios de um programa estão sendo partilhados de forma justa e compatível com as 

necessidades dos usuários (COSTA; CASTANHAR, 2003, p. 973).  

Para a avaliação, foram utilizados indicadores de acesso, de insumo e de resultado. Os 

indicadores de acesso indicam os determinantes que possibilitam o grau de efetivação do uso 

de recursos para atender as necessidades básicas. Seu emprego aqui foi nas considerações 

sobre a instrução e a infraestrutura oferecidas, como equipamentos e internet. Uma vez que 

esses indicadores são naturalmente de difícil quantificação, foi preponderante a análise 

qualitativa. Já os indicadores de insumo dizem respeito aos recursos disponíveis para a 

obtenção de um determinado padrão de vida e sua aplicação se deu na distribuição de 

matrículas, polos e Ipes no sistema. Por sua vez, os indicadores de resultado refletem o grau 

de satisfação das necessidades básicas alcançadas e seu uso aqui se refere à escolaridade dos 

docentes que atuam nos sete anos finais da educação básica, bem como o “aproveitamento 

percentual” (COSTA; CASTANHAR, 2003, p. 973).  

Usou-se o “aproveitamento percentual” como variável instrumental para medir 

eficácia, tendo como unidade de observação a razão do número de egressos sobre o número 

de matriculados de cada modalidade. O foco está na licenciatura devido à ênfase dada pelo 

art. 62 da LDB5 e porque esta é tida aqui como a mais urgente meta da UAB6, já que 21,7% 

dos docentes dos sete anos finais da educação básica não tinham licenciatura em 2007. Teatini 

4 O trecho específico do art. 1º do Decreto é: “V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as 
diferentes regiões do País” (BRASIL, 2006b). 
5 O texto do artigo em questão é: “Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 
educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal” (BRASIL, 1996). 
6 A meta em questão é: “Art. 1º [...] I – oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 
continuada de professores da educação básica” (BRASIL, 2006b).  
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Clímaco atestou essa visão enquanto diretor de EaD da Capes (INEP, 2009; BRASIL, 1996, 

2006; TEATINI CLÍMACO, 2012). 

Em entrevista para este estudo, Kipnis (2015) afirmou que um método longitudinal 

seria mais preciso para medir a eficácia do programa. Para isso, há necessidade de dados 

detalhados por semestre para calcular o fluxo de egressos pelo período previsto de 

permanência. Logo, seria possível avaliar as ofertas concluídas e as que estão em andamento 

no sistema, bem como o tempo médio que os alunos levam para se formar. 

Para sintetizar o percurso metodológico, preencheu-se a matriz de planejamento 

apresentada no Quadro 3, similar à utilizada pelo  Tribunal de Contas da União (TCU) em 

suas auditorias operacionais e ao modelo de matriz lógica apresentado por Costa e Castanhar 

(2003). 

Matriz de Planejamento da Avaliação 
Informações 
Requeridas 

(1) Estrutura de funcionamento; (2) Logística e critérios para distribuição dos recursos; e (3) 
Situação ao término dos cursos. 

Fontes de 
Informação 

(1) Decreto nº 5.800/2006; (2) http://uab.capes.gov.br/; (3) Normas e literatura sobre a 
UAB; e (4) Dados enviados via e-mail pela Capes. 

Método de 
Compilação 

(1) Pesquisa online; (2) Pesquisa documental; (3) Pesquisa bibliográfica; (4) Solicitação de 
dados à Capes; (5) Entrevistas com atores na UAB (Dr.ª Nara Maria Pimentel – 
Coordenadora Geral da UAB na UnB, e Eder Carvalho – Assistente em Ciência e 
Tecnologia na Capes) e com um pesquisador da área (Dr. Bernardo Kipnis – Faculdade de 
Educação da UnB). 

Método de 
Análise 

(1) Análise documental; (2) Estudo sobre a estrutura do programa e as propostas feitas ao 
mesmo; e (3) Análise quantitativa das ofertas, os polos e as Ipes na UAB. 

Limitações (1) Escassa literatura sobre o regime de colaboração na UAB; e (2) Difícil acessibilidade aos 
dados das ofertas por polos e Ipes na UAB. 

Considerações 
de Análise 

 (1) Analisar as metas almejadas e alcançadas (eficácia); (2) “Quais as possíveis dificuldades 
dentro do sistema em relação às ofertas?”; (3) “O que provocou as alterações no sistema?”. 

Quadro 2. Matriz de Planejamento da Avaliação                                                                                           
Fonte: elaboração do autor. 

 

A partir desses procedimentos, foram obtidos os resultados que serão apresentados no 

capítulo a seguir. 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

De acordo com o apresentado anteriormente, a Universidade Aberta do Brasil é um 

sistema composto pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do 

Ministério da Educação (Capes) em conjunto com as Instituições Públicas de Ensino Superior 

(Ipes) e os entes federativos interessados na manutenção dos polos presenciais. O Sistema 

UAB foi criado para oferecer cursos superiores em várias áreas do conhecimento e seu 

principal objetivo é a oferta de licenciatura de professores da educação básica (BRASIL, 

2006b).  

Logo, é fundamental para uma avaliação do programa verificar qual foi o desempenho 

em prol dessa meta e como as unidades operacionais estão dispostas para essa finalidade. 

Com esse propósito, solicitou-se dados à Capes acerca dos polos, das Ipes e das ofertas no 

Sistema UAB. Por conseguinte, foi possível analisar a distribuição regional desses 

estabelecimentos e o rendimento dos cursos ofertados. Para entender melhor essas 

informações, foram empreendidas entrevistas com dois atores e com um especialista no 

assunto. Os resultados obtidos com esses procedimentos estão expostos a seguir.  

 

6.1  Análise dos cursos por modalidade de ensino 

 
A partir de dados solicitados à Capes acerca das ofertas de cursos no Sistema UAB, 

criou-se o gráfico apresentado na Figura 2. 
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Figura 2. Distribuição de Matrículas por Modalidade de Ensino (2006-2014)                                                                                                           

Fonte: elaboração do autor, com dados de Siqueira (2014). 
A figura mostra que há primazia das matrículas de especialização sobre as de 

bacharelado. Ademais, constatou-se que as matrículas em licenciatura equivalem a 78,7% dos 

docentes que atuavam nos sete anos finais da educação básica sem licenciatura em 20077 

(SIQUEIRA, 2014; INEP, 2009). Como exposto, o principal objetivo do programa é licenciar 

professores da educação básica. Para isso, as modalidades essenciais são o bacharelado e a 

licenciatura. A especialização é um objetivo secundário e foi anteposto ao bacharelado. 

Quanto à licenciatura, foram considerados no cálculo apenas os sete anos finais desse nível 

porque é a exigência legal para a atuação na área. Além disso, considera-se que o intervalo de 

oito anos é um prazo largo para ofertar e ocupar o mínimo de vagas equivalentes à carência de 

formação docente. 

Em entrevista para este estudo, a Coordenadora Geral da UAB na Universidade de 

Brasília (UnB) – Dr.ª Nara Maria Pimentel – explicou que uma das causas desse problema é a 

complexidade na oferta da formação inicial. São estes os cursos de maior duração e que 

exigem mais dedicação e financiamento. Ademais, mencionou que não houve mais a 

preocupação de ofertar novas vagas para docentes nas universidades e a docência na UAB, em 

geral, não é válida como carga horária remunerada no plano de trabalho dos professores 

universitários (PIMENTEL, 2015). 

Para a Figura 3, utilizou-se o instrumento “aproveitamento percentual”, que é a 

proporção de egressos sobre matriculados. No balanço, consideraram-se apenas os cursos de 

oferta concluída, que são aqueles em que não há mais estudantes para formar. 

7 A comparação inicialmente pretendida tinha como base os dados de 2006, ano de criação da UAB. Entretanto, 
como o MEC não detalhou o nível de escolaridade dos docentes da Educação Básica para aquele ano, a 
alternativa foi utilizar os dados de 2007.  
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Figura 3. Aproveitamento percentual por modalidade de ensino (2006-2014)                                          

Fonte: elaboração do autor, com dados de Siqueira (2014). 
 

O gráfico mostra um alto grau de evasão e que bacharelado e licenciatura ocupam a 

sétima e a sexta posição, respectivamente. A partir disso, foi calculado que a razão do número 

de licenciados pela UAB sobre os docentes dos sete anos finais da educação básica sem 

licenciatura em 2007 é de 10,7%  (SIQUEIRA, 2014; INEP, 2009).  

Sobre isso, Pimentel (2015) esclareceu que os municípios, em geral, não oferecem 

incentivos para o professor concluir sua licenciatura. Outrossim, afirmou que a evasão foi 

reduzida progressivamente e que os estudantes têm dificuldades operacionais com o sistema 

do curso. Segundo ela, a peculiaridade do estudo na EaD faz com que os alunos graduados 

sejam mais bem sucedidos. Por outro lado, indica que é necessária adequação pedagógica e 

enfatiza: a modalidade EaD não é valorizada nas universidades. Por fim, percebe que não há 

apenas falhas na articulação entre os entes federados, mas também entre as representações do 

MEC e as universidades.  

Nesse sentido, Carvalho (2015) declarou que a Capes listou os polos aprovados 

mediante edital para repasses de recursos da União aos polos UAB via PDDE e, por falha do 

sistema gestor “PDDE web” do FNDE, nada foi efetivado desde 2012. 
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6.2  Participação federativa 

 
 Tem-se aqui como ponto de partida o questionamento de Santos e Nogueira (2012) 

sobre a participação dos estados na UAB. Logo, busca-se mensurar o grau de participação que 

cada ente federado possui no programa. Assim, considerou-se a quantidade de Ipes 

participantes do sistema UAB como uma das variáveis instrumentais. Como as Ipes são a 

fonte dos cursos UAB, entende-se que são fundamentais para o atendimento das necessidades 

enfocadas pela política. Fundamentando-se em Costa e Castanhar (2003), podem-se vê-las 

como indicadores de insumo. Para visualizar essa variável, foi calculada a distribuição de Ipes 

por ente federativo mantenedor, mostrada no gráfico da Figura 4. 

 
Figura 4. Distribuição de Ipes UAB por ente federativo mantenedor (2006-2014) 

Fonte: elaboração do autor, com dados de Siqueira (2014). 
  

A partir da ilustração acima, observa-se que há larga preponderância da União na 

quantidade de Ipes participantes do sistema UAB, o que é previsível pela responsabilidade 

constitucional que esse ente tem de prover a educação superior. O surpreendente é o fato de 

que mais de um quarto das Ipes participantes são estaduais. Para entender melhor isso, 

investigou-se a localidade dessas instituições. Como resultado, obteve-se a distribuição 

apresentada na Figura 5. 

28,84% 71,15% 

Estadual Federal
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Figura 5. Distribuição regional de Ipes UAB por ente mantenedor (2006-2014) 

Fonte: elaboração do autor, com dados de Siqueira (2014). 
  

 Pela imagem, é possível ver que há destaque na atuação de Ipes das regiões Nordeste e 

Sudeste. Uma das causas para o desempenho do Sudeste pode ser o fato de que, previamente à 

UAB, já havia nessa região precedentes e alguma organização de EaD nas Ipes. Em 1988, a 

Universidade de São Paulo (USP) criou a Escola do Futuro para investigar tecnologias 

educacionais. Em 1995, a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMG) implantou um 

curso de licenciatura plena em educação básica para professores da 1ª à 4ª série da rede 

estadual de Minas Gerais. Em 2000, o Consórcio Centro de Educação Superior a Distância do 

Rio de Janeiro (Cederj) foi fundado por seis Ipes, entre elas duas estaduais: a Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro (Uenf).    

 Por outro lado, o desempenho do Nordeste é profícuo e merece atenção. Pode ser que 

uma das causas seja a urgência que a formação de professores tem na região. Na época de 

criação da UAB, o Nordeste se situava nas piores posições quanto à percentagem de 

professores a formar. As particularidades regionais são complexas e, por isso, serão tratadas 

na seção subsequente sobre equidade.  

 Depois de abordar onde os cursos são produzidos, passa-se aqui a analisar como eles 

são difundidos. Destarte, o polo é determinante para atender as necessidades que conformam 

o alvo da política, a formação de professores. Assim, respaldando-se em Costa e Castanhar 

0

5

10

15

20

25

30

35

Norte Nordeste Centro
Oeste

Sudeste Sul

3  

12 

3 
7 5 

11 

23 

5 

24 

10 

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 Ip

es
 U

A
B

 
Distribuição regional de Ipes UAB por ente 

mantenedor (2006-2014) 

Federal

Estadual

38 
 



(2003), entende-se que o número de polos também é um indicador de insumos do programa. 

Para observar esses dados, foi elaborada a Figura 6. 

 
Figura 6. Distribuição de polos por ente federativo mantenedor (2006-2014) 

Fonte: elaboração do autor, com dados de Siqueira (2014). 
 

 O gráfico acima corrobora e ilustra a afirmação de Santos e Nogueira (2012) sobre a 

preponderância de alunos da UAB sob a responsabilidade municipal. Isso mostra que há 

sustentação predominante no ente federativo de menor capacidade administrativa e financeira 

para entregar os cursos aos beneficiários do programa. O Decreto nº 5.800/2006 institui em 

seu art. 4º que a manutenção de polos de apoio presencial será acordada entre o Ministério da 

Educação e os entes federativos interessados (BRASIL, 1988; BRASIL, 2006b). 

 A partir do exposto, nota-se que houve uma alteração à regra inicial referente à 

manutenção de polos presenciais. Isso porque houve a inclusão da modalidade de associação à 

UAB que permite o apoio presencial via Ipes. Dezenove polos são mantidos dessa maneira, 

sendo que 68% estão concentradas no Nordeste. Esse dado e os respectivos polos por região 

estão ilustrados na Figura 7. 
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Figura 7. Distribuição regional de polos por ente federativo mantenedor (2006-2014) 

Fonte: elaboração do autor, com dados de Siqueira (2014). 
  

 Observa-se nesta distribuição similaridades com a localização das Ipes na UAB da 

Figura 5. Assim, o Nordeste é a região com mais polos do programa, seguida pelo Sudeste. 

Entretanto, nota-se que o percentual de polos estaduais no Nordeste supera o dobro do 

percentual de polos estaduais no Sudeste. Ainda, o Sul detém o menor percentual de 

investimento estadual no programa (12%) e o Norte se destaca por possuir o maior (43%). 

Nessa região, cabe mencionar os casos do Acre e de Roraima. Juntos, esses dois estados 

detêm cerca de um quarto dos polos da sua região e os mantêm exclusivamente com recursos 

estaduais. Em 2013, o Acre foi o único estado brasileiro em que todos os polos foram tidos 

plenamente aprovados (classificados como “AA”) na avaliação do governo federal (TEATINI 

CLÍMACO, 2013). 

 Por último, foi feita a Tabela 1, para a comparação dos percentuais regionais de 

participação federativa na manutenção dos polos e Ipes no programa dois dos indicadores de 

insumo da UAB. 
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Nordeste 34% 66% 62% 33% 5% 

Centro Oeste 37,5% 62,5% 74% 26% - 

Sudeste 23% 77% 84% 16% - 

Sul 33% 67% 86% 12% 2% 

Tabela 1. Distribuição dos percentuais regionais de participação federativa na manutenção de polos e Ipes 
na UAB (2006-2014) 

Fonte: elaboração do autor, com dados de Siqueira (2014). 
 

 Os números mostram que há padrões diferenciados no comportamento dos estados 

pelas regiões brasileiras. A região Norte possui a maior concentração dos esforços estaduais 

em prover polos. Retomando o exemplo dos estados de Acre e Roraima, percebe-se que eles 

não têm nenhuma Ipes estadual no programa. Já o Sul parece concentrar mais seus recursos 

nas Ipes estaduais do que em polos. Também atuam nesse sentido os estados das regiões 

Centro Oeste e Sudeste. Por sua vez, o conjunto dos estados no Nordeste aparentam distribuir 

seu empenho entre as duas funções. Essas diferenças podem ser mais bem compreendidas 

com a análise de equidade a seguir. 

 

6.3  Análise de Equidade 

 

 O Decreto nº 5.800/2006 determina que a redução das desigualdades regionais na 

oferta de ensino superior é um dos objetivos da política. Logo, retoma-se a definição de 

equidade como o nível de partilha justa dos benefícios de forma adequada às necessidades dos 

usuários (COSTA; CASTANHAR, 2003, p. 973). 

 Para quantificar essas necessidades, optou-se por medir quantos professores atuavam 

nos sete anos finais da educação básica sem licenciatura em 20078. Com base em Costa e 

Castanhar (2003), entende-se que este número é um indicador de necessidades (demanda), um 

componente básico para a composição do índice de resultados. Logo, foi feita a agregação dos 

polos por região, mostrada na Tabela 2. 

 

Distribuição regional de polos UAB e demanda de professores (2006-

2014) 

Regiões Polos UAB (%) Demanda (%) 

Nordeste 32,1% 48,4% 

8 Fundamentando-se em Kipnis (2015), percebe-se que um método longitudinal seria mais preciso.  
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Sudeste 27,8% 20,5% 

Sul 18,1% 10,6% 

Norte 13,2% 14,3% 

Centro-Oeste 8,5% 5,9% 

Tabela 2. Distribuição regional de polos (2006-2014) 
Fonte: elaboração do autor, com dados de Siqueira (2014) e Inep (2009). 

 

 A partir dos números apresentados, observa-se que a região Nordeste possui a maior 

demanda pela formação de professores e o maior número de polos. Nesse sentido, o Sudeste 

possui a segunda maior demanda e o segundo maior número de polos.  Ademais, a região 

Centro-Oeste possui a menor demanda e o menor número de polos. Nota-se apenas uma 

pequena inversão entre o Norte e o Sul. O Norte apresenta a segunda menor demanda e o 

terceiro maior número de polos, ao passo que o Sul tem a terceira maior demanda e o segundo 

menor número de polos. 

 Um método similar para a análise de demanda na UAB foi empreendido por Santos e 

Nogueira (2012). Uma das diferenças é que aqui se aplicou o critério com base na LDB de 

1996, considerando-se apenas os sete anos finais da educação básica. Por outro lado, as 

referidas autoras fizeram seu cálculo com  base em toda a educação básica e indicaram fontes 

de 2010 para medir a necessidade docente por formação superior. Neste estudo, optou-se por 

dados de 2007 porque são os mais próximos à criação da UAB, mensurando-se a demanda de 

forma a não contabilizar o impacto que o programa teve na necessidade de formação docente. 

Cabe destacar que o objetivo aqui foi analisar a distribuição de polos, e não os resultados 

disso. 

 Apesar das distinções apresentadas, Santos e Nogueira (2012) também buscaram 

evidenciar a distribuição regional de polos e compará-la com as demandas encontradas. 

Entretanto, as citadas autoras encontraram maior desigualdade nessa relação. Em sua análise, 

elas apontam que o Sudeste tinha a segunda menor demanda de formação e o segundo maior 

número de polos, em contraste com a região Norte com a segunda maior demanda de 

formação e o segundo menor número de polos. Perante isso, questionam a eficácia do 

programa. 

 Acredita-se que as divergências justificam-se pelos métodos distintos para o cálculo da 

demanda por formação de professores. Santos e Nogueira (2012) apresentam os seguintes 

números para a demanda: Norte (44%), Nordeste (49%), Centro-Oeste (20%), Sudeste (21%) 

e Sul (21%). Observou-se que tais percentagens somam 155 e não 100. Logo, deduz-se que 

não foram calculadas considerando o Brasil como total. 
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 Como há ambiguidade na reprodução da fonte exposta pelas autoras9, realizou-se uma 

análise mais detida da obra referenciada. Verificou-se que as percentagens estabelecidas 

dizem respeito à totalidade dos docentes da educação básica em cada região. Assim, a região 

Sudeste tinha o número absoluto de 165.363 docentes para formar e a região Norte tinha 

74.821 professores para formar. Logo, o Sudeste teria que formar 90.542 professores a mais 

do que o Norte (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2012, p. 62). Entretanto, a percentagem de 

“professores a formar” indicada por Santos e Nogueira (2012) para o Sudeste é inferior em 23 

pontos percentuais à que foi apresentada para o Nordeste. 

 Assume-se a definição de “demanda” como “quantidade [...] de um serviço que [...] 

um conjunto de consumidores quer comprar, por oposição à oferta” (PRIBERAM, 2015). 

Faz-se aqui a adaptação dos termos “consumidores” e “compra” para as noções de “cidadãos” 

e “necessidade”, respectivamente, a fim de que esse conceito possa ser aplicado no setor 

público. No caso da UAB, entende-se que o serviço é a formação de professores e a unidade 

de observação correspondente é o diploma. Quanto ao cálculo referido, destaca-se que a 

demanda é fixada como quantidade e sua representação deve refletir essa dimensão na escala. 

Nesse sentido, Santos e Nogueira (2012) cometem engano ao utilizar os indicadores 

regionais percentuais citados para comparar as demandas regionais. Dessa maneira, há um 

equívoco na afirmação de que a região Sudeste possuía a segunda menor demanda de 

formação e a Norte tinha a segunda maior. Em consequência, as críticas sobre o desequilíbrio 

da relação demanda-oferta que acarretaria a incoerência do programa no atendimento entre as 

regiões são imprecisas. 

Entretanto, aproximadamente metade das IES no Brasil estão concentradas na região 

Sudeste (INEP, 2012). Por isso, entende-se que o número elevado de polos na região não 

contribuiu com a redução das desigualdades na oferta de ensino superior entre as diferentes 

regiões do País.   

Ao fim dessa seção, constata-se que os resultados surpreendem em face ao 

planejamento da política disposto na legislação: as vagas ofertadas não foram ocupadas 

conforme as prioridades instituídas pelo programa, o percentual de egressos nas modalidades 

essenciais foram os piores, há regiões em que a proporção de Ipes UAB é maior do que a de 

polos e algumas Ipes decidiram dar apoio presencial. Para entender melhor como o programa 

chegou a essa situação, buscou-se elaborar uma breve interpretação do processo que gestou o 

sistema no capítulo a seguir. 

9 Na Tabela 1, a célula da linha “Brasil” e coluna “Total” registra o número de “2.0005.743” professores da 
educação básica (SANTOS; NOGUEIRA, 2012, p. 232). 
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7 POTENCIAIS INCREMENTOS À UAB 

 
 

 Ao longo da investigação, observou-se que a Universidade Aberta do Brasil não 

parece ter funcionado plenamente dentro do planejado. O foco da política não foi totalmente 

atendido e os entes federados ocasionalmente desempenharam funções sobrepostas, 

sobrecarregando o programa no ente federado mais frágil do sistema: o município. Este 

capítulo busca detalhar porque essas práticas não aparentam ser as mais adequadas e mostrar 

possibilidades de melhora para esse cenário. O objetivo é tentar oferecer alguma contribuição 

aos gestores da política, com base na pesquisa empreendida. 

 

7.1 Sobreposição de funções no regime de colaboração federativa 

 

 Como já apresentado, a Constituição de 1988 especifica quais são as funções dos entes 

federados no regime de colaboração. Segundo a carta magna, os municípios devem atuar 

prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Por sua vez, os estados e o 

Distrito Federal devem privilegiar o ensino fundamental e o médio. Destarte, a União ficou 

encarregada do ensino superior. Ademais, a atuação prioritária da União nessa área é 

confirmada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Já no Sistema UAB, o Decreto 5.800 

institui que o Ministério da Educação firmará acordos com os entes federativos interessados 

para a manutenção dos polos presenciais e com as Ipes para a oferta dos cursos a distância 

(BRASIL, 1988; BRASIL, 1996; BRASIL, 2006b). 

 Logo, infere-se que os estados e municípios iriam manter os polos presenciais 

enquanto a União iria ofertar os cursos. Na análise descritiva do programa, observou-se que 

isso não é a realidade integral. A proporção de participação estadual é maior nas Ipes (28%) 

do que nos polos (25%). Esse também é o caso dos estados nordestinos, onde a União 

congrega 68% do seu apoio presencial. Ligando isso à baixa infraestrutura dos polos que é 

apontada pela literatura, entende-se que os estados deveriam concentrar seus recursos para o 

apoio presencial. Voltando ao caso do Nordeste, o estado com menos polos da região 

(Alagoas) financia 50% das Ipes UAB que estão nos seus limites e elas não dão apoio 

presencial. Todavia, 44% dos polos em seu território são mantidos pela União.  
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 Além de respeitar o desenho inicial, estabelecer a oferta dos cursos nas Ipes federais 

pode proporcionar ganho de qualidade pela especialização e a experiência resultante. No 

sistema UAB, uma Ipes pode ofertar o mesmo curso em mais de um polo.  

Recomenda-se ainda que as Ipes federais tenham protagonismo na UAB devido à alta 

ocorrência de localismo praticada pelas Ipes estaduais. A partir da análise de dados, verificou-

se que as Ipes estaduais ofertam, majoritariamente, cursos em seus estados de origem. Como 

Ipes estaduais são mantidas pelos governos dos estados, suas ações favorecem a localidade 

em que estão inseridas. Assim, as Ipes estaduais não contribuem em todo seu potencial para o 

sistema porque raramente replicam seus cursos para outras regiões. E também, há Ipes 

federais que não participam do programa (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Distribuição regional de Ipes não participantes da UAB por ente federativo 

Fonte: elaboração do autor, com dados de Inep (2012) e Siqueira (2014). 
 

A distribuição revela mais um sintoma de sobreposição no regime de colaboração 

federativa: Ipes municipais. Os municípios já são responsáveis pela educação infantil e 

fundamental. Com a UAB, em geral não haveria necessidade de este ente arcar com o custo 

das Ipes. O polo poderia dar acesso a mais cursos e formar mais alunos com menos despesa. 

Para uma adequação ao programa nacional, há possibilidade de utilizar essas instituições 

como polos ou ao menos inseri-las como associadas para o apoio presencial. 

Outra forma de que Ipes municipais e estaduais cooperem com o sistema é pelo 

direcionamento de seus estudantes ao auxílio presencial dos cursos de licenciatura e 
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bacharelado. Assim, o suporte seria reforçado nas modalidades mais afetadas pela evasão. 

Pelo ambiente digital, essa assistência é praticável por todas Ipes. Em caso de proximidade 

física, ainda há viabilidade de contribuição ao apoio presencial.    

 

7.2 Subsídio federal insatisfatório 

 

Apesar de que a educação superior não é atribuição dos estados e municípios, essa 

medida é sugerida porque o suporte pedagógico é problemático na UAB. Silva (2011) afirma 

que a função de professor/tutor desempenhada no sistema é a precarização do trabalho 

docente. Ao estudar o contexto cearense, o referido autor expõe que o FNDE paga bolsas de 

R$ 600,00 para professores especializados assumirem uma jornada de vinte horas semanais e 

viajarem para atender os polos no interior do estado. Em alguns casos, há cursos de formação 

em caráter eliminatório sem qualquer ajuda de custo. Silva (2011) destaca que isso se dá sem 

vinculação às Ipes, não dando acesso aos direitos trabalhistas. 

Infelizmente, há mais falhas no subsídio da União. A Figura 7 mostrou que a 

proporção de Ipes federais no gráfico é baixa. Entretanto, em princípio ela deveria ser nula. 

Ao todo, são trinta Ipes mantidas por recursos federais que não contribuem no sistema de 

forma alguma. Por outro lado, enfatiza-se que 28% das Ipes UAB são estaduais e não foram 

encontradas nos dados estudados transferências federais para a manutenção de polos 

presenciais. 

Essa prática destoa da Lei nº 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional (LDB). A norma atribui à União as funções redistributiva e supletiva em relação às 

demais instâncias educacionais. O Decreto nº 6.755/2009 complementa essa passagem da 

LDB especificando que o Ministério da Educação apoiará a formação inicial e continuada de 

profissionais do magistério via suporte financeiro às Ipes, aos municípios, aos estados e ao 

Distrito Federal. Ademais, o Decreto nº 7.219/2010 condiciona o suporte financeiro federal à 

seleção para implementação de programas, projetos e cursos de formação inicial e continuada 

(BRASIL, 1996; BRASIL, 2009; BRASIL, 2010). 

O Capítulo 2 mostrou que a literatura aponta a baixa infraestrutura dos polos 

presenciais como uma das principais dificuldades do sistema. Para minimizar esse problema, 

são sugeridas as medidas subsequentes.  
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Quando o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do FNDE se efetivar na 

UAB11, entende-se que os recursos federais terão uma melhor redistribuição se for dada 

prioridade aos polos que ofertam majoritariamente cursos para a formação inicial de 

professores da educação básica. Ressalta-se que a Lei nº 12.695 de 2012 já condicionou a 

assistência do PDDE aos polos que oferecem cursos aos profissionais da educação básica. 

Entretanto, faz-se necessária uma distinção por modalidade para direcionar o apoio federal ao 

foco do programa (BRASIL, 2012). 

Ainda, observa-se que a referida lei institui que a periodicidade dos repasses é anual. 

Entretanto, como em cada semestre há possibilidade de oferta para novos cursos nos polos, 

entende-se que o repasse semestral seria mais adequado para melhor ajuste a essa dinâmica 

(BRASIL, 2012). 

O cálculo para os repasses também pode ser aprimorado. Para premiar e estimular a 

eficácia dos polos, sugere-se a aplicação do indicador de resultado “aproveitamento” como 

um dos critérios para os repasses. Em consonância com a proposta anterior, teria maior peso 

no cálculo o aproveitamento referente às modalidades de bacharelado e licenciatura. Justifica-

se essa distinção porque estes cursos são os de maior duração e custo. Destarte, seria criado 

um incentivo financeiro à melhoria da gestão nos polos para a formação de professores. 

De acordo com a Lei 12.695 de 2012, o repasse dos recursos pelo PDDE terá como 

base o número de matriculados. Dessa forma, o programa auxilia proporcionalmente mais os 

polos maiores (BRASIL, 2012).  

Além disso, o pré-requisito para o ingresso no o PDDE é a apresentação do Plano de 

Ações Articuladas (PAR) pela gestão dos polos. Dessa forma, o PDDE constitui em um 

auxílio aos polos estabelecidos e não prevê apoio para a criação de novos polos. Logo, não é 

plenamente redistributivo como a UAB foi planejada (BRASIL, 2012). 

O ente federativo assume encargos consideráveis e imponderáveis no custeio dos 

polos. Assim, considera-se que atualmente a criação de polos é um risco para as prefeituras e 

estados no Sistema UAB. Kahneman e Tversky (1992) concluíram que, quando um problema 

é estruturado em uma situação de perda, há maior propensão ao risco e preferência ao plano 

mais perigoso com mais benefícios possíveis (KAHNEMAN; TVERSKY, 1992, p. 297-298). 

Logo, a UAB obteria mais municípios no sistema se a União mostrasse os benefícios dos 

11 Como exposto no Capítulo 2, Carvalho (2015) declarou que o programa não foi aplicado na UAB por falhas 
técnicas. Logo, já se passaram três anos desde a publicação da lei que permite o repasse e o mesmo ainda não foi 
executado por problemas de relativa baixa complexidade. 
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polos UAB em municípios de piores classificações no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb), isso aliado a incentivos e apoio administrativo.  

Além do PDDE, o FNDE poderia inserir como incentivo o Programa Um Computador 

por Aluno (Prouca). Dessa maneira, haveria apoio para adquirir laptops de baixo custo com 

recursos municipais e estaduais ou com o financiamento do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social (BNDES) (FNDE, 2015). Defende-se tal medida porque os 

municípios com baixo Ideb também são pobres, em sua maioria. Logo, é preciso garantir com 

que os estudantes terão acesso a computadores fora do polo para o acompanhamento das 

atividades. 

Igualmente, investimentos na infraestrutura de internet são essenciais. Devido à má 

qualidade desse serviço em algumas localidades, os recursos pedagógicos que demandam 

mais dados são limitados na UAB para permitir a inclusão dos estudantes situados nessas 

regiões desfavorecidas. O  Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) objetiva prover 

infraestrutura de redes com boa qualidade para as instituições educacionais beneficiárias e 

está inserido no Sistema UAB (FNDE, 2015). Então, sugere-se que o PBLE seja 

implementado com mais eficácia no sistema. Assim, haveria melhor infraestrutura de redes 

para possibilitar o uso de várias ferramentas tecnológicas de auxílio à aprendizagem. 

Complementando Silva e Pereira (2013, p.8): a formação efetiva em EaD só ocorre se o 

acesso às TICs for ilimitado em tempo e espaço. 

Quanto à administração dos polos, ressalta-se que o PAR é obrigatório para o ingresso 

no PDDE. Seu detalhamento é extenso e a gestão do polo tem que completá-lo com a 

intervenção do Ministério da Educação. Para garantir a autonomia administrativa municipal, 

preconiza-se que o Programa Nacional de Formação Continuada a Distância nas Ações do 

FNDE (Formação pela Escola) seja ofertado via UAB simultaneamente à ajuda federal 

(FNDE, 2015b). Dessa forma, também haveria mais garantias de que os recursos do PDDE 

tenham resultados maximizados ao longo prazo e ainda cumpre-se um dos objetivos 

secundários da UAB: oferecer cursos para capacitação dos trabalhadores da área educacional 

(BRASIL, 2006b). 

 
 

 

48 
 



7.3 Sistema de monitoramento 

  
 Para corrigir os problemas de uma política, é fundamental o suporte de um sistema 

avaliativo eficaz. Então, buscou-se referencial na literatura sobre accountability para 

apresentar uma contribuição ao monitoramento do sistema. 

Para Campos (1990), o termo está intrinsecamente ligado à democracia, denotando: a 

organização cidadã para o controle político do governo; a descentralização e transparência 

governamental; e a reposição dos valores tradicionais por valores sociais emergentes. 

Segundo Pinho e Sacramento (2009), accountability não possui uma tradução perfeita para o 

português e é recorrentemente exprimida como “responsabilização” e “prestação de contas”. 

Pinho e Sacramento (2009) ainda afirmam que a investigação do significado da accountability 

é inexaurível. Mas, em consonância com Campos (1990), entendem que o interesse pelo 

vocábulo é maior nas sociedades de alto grau democrático. 

Nesse sentido, destaca-se a importância do conceito de accountability horizontal, que 

diz respeito à operação de um sistema intraestatal de controles, no qual são produzidas 

compensações em uma rede de agências estatais atuantes entre si, em conjunto com um 

equilíbrio e controle mútuo. A aplicação desse conceito é limitada às ações destinadas a 

controlar ou punir atos ou omissões das agências ou dos agentes estatais que possam ser 

consideradas ilegais. Assim, o instrumental horizontal é ativado quando ocorre a intromissão 

ilegal a partir de uma agencia estatal para com a autoridade de outra ou em casos que 

envolvem a corrupção dos servidores públicos (O’DONNELL, 1998 apud PERUZZOTTI; 

SMULOVITZ, 2002; O’DONNELL, 2011). 

Destarte, entende-se que a atuação do Ministério Público no projeto piloto da UAB foi 

um caso de accountability horizontal. Como exposto, o MP foi fundamental para a mudança 

do financiamento privado do sistema com contrapartida de vagas reservadas aos funcionários 

do Banco do Brasil. O órgão de controle moveu ações em vários estados questionando o 

princípio de acesso universal ao ensino superior público assegurado pela Constituição 

Federal. 

A implementação dessa interação também poderia ser aperfeiçoada na relação entre 

Ipes e polos de apoio presencial. Remetendo-se ao arranjo da UAB como um sistema 

complexo adaptativo dado por Almeida (2013), entende-se que essas duas unidades já se 

controlam razoavelmente. Isso se dá com preponderância das Ipes, pois elas têm mais 
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liberdade do que os polos para mudar de parceria em caso de baixa cooperação. Sugere-se que 

seja institucionalizado um mecanismo interno ágil para reforçar esse controle. Nessa 

perspectiva, as Ipes poderiam fiscalizar os polos em relação à sua função de prover 

infraestrutura e os polos poderiam controlar as Ipes em relação à atividade de ensino. Uma 

vez detectada alguma irregularidade na prestação de alguns desses serviços, se consideraria 

ilegal o repasse de recursos para a instituição que não cumprisse a função para a qual 

estivesse destinada. Na atual situação, essa medida beneficiaria especialmente os polos por 

dar-lhes uma ferramenta de contenção à baixa cooperação das Ipes. 

Peruzzotti e Smulovitz (2002) definem accountability social como um mecanismo de 

controle vertical e não eleitoral das autoridades políticas com fundamento em uma grande 

rede de associações e movimentos, além de ações midiáticas. 

Acredita-se que a accountability social apresenta um grande potencial para o 

incremento do Sistema UAB. Tendo em vistas as desigualdades no sistema educacional, 

percebe-se que a educação a distância supre a demanda por qualificação de uma camada 

menos favorecida da população. Como aponta Matias-Pereira (2008), a EaD originou-se como 

a educação dos estratos mais pobres das sociedades em que foi aplicada. Atualmente, percebe-

se as consequências dessa origem por meio do desprestígio dessa modalidade de ensino. 

Entende-se que a EaD deve se adaptar a realidade de seu usuário para assegurar o sucesso na 

sua implementação, uma vez que acolhe o público que – em grande medida – não obteve 

destaque no ensino presencial. 

Considera-se que isso deve ser feito por meio da accountability social, a partir da 

instalação de mecanismos eficazes de ouvidoria para acelerar a melhoria do sistema. Sabe-se 

que professores e alunos têm várias críticas sobre o encaminhamento dessa política, mas não 

contam com um órgão institucionalizado que receba tais percepções. Cogita-se que a inclusão 

participativa dessa população providenciaria ganhos significativos no aperfeiçoamento da 

medida.  

Entre algumas formas possíveis que isso pode ser melhorado está a instituição de um 

conselho dos beneficiários do Sistema UAB. A associação dos beneficiários seria semelhante 

ao que se conhece pelos conselhos de pais e mestres, atuante em várias instituições de ensino 

no país. Entretanto, o diferencial da aplicação na UAB estaria no fato de que este incluiria os 

próprios alunos como responsáveis – o que tornaria funcionamento do sistema mais claro para 

os usuários e a proposição de sugestões mais dinâmica. Além disso, percebe-se o potencial do 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nessa esfera de participação – uma vez 
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que a estrutura do Sistema coloca como pré-requisito a infraestrutura e a qualificação 

necessárias para os mecanismos de democracia digital, forma de deliberação que dinamiza o 

debate público em grande escala. 

Nesse sentido, atenta-se para a importância de associações do mesmo caráter ao nível 

de professores e tutores que tornam o programa possível. Dá-se ênfase na função do tutor, 

pois é este o funcionário da área educacional que tem o contato mais próximo com a realidade 

do aluno, podendo com isso apresentar uma visão sintética dos dois polos do programa. 

Destaca-se ainda que os principais problemas desse sistema são a sobrecarga e a 

desvalorização desse profissional que não tem qualquer relação trabalhista ou seus respectivos 

direitos garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Logo, entende-se que é 

necessário maior empoderamento dessa classe que é fundamental ao sucesso do sistema 

(SILVA, 2011). 

Conforme essa perspectiva, concebe-se que há uma congruência dos três eixos de 

aperfeiçoamento da accountability brasileira apontados por Campos (1990) com a 

implementação do Sistema UAB no sentido de que (1) a qualificação educacional ao nível 

superior dos cidadãos os qualifica em maior grau para que se organizem, participem e 

monitorem o governo; (2) o Sistema UAB, ao atuar por meio de uma estrutura descentralizada 

de polos e estimulando a accountability horizontal colaborativa incentiva a descentralização e 

a transparência do aparelho governamental. Por último, considera-se que (3) o ensino 

aprofundado de novas ideias no pensamento social, predominantemente disseminadas no 

âmbito das ciências humanas, contribui fortemente para que haja a reposição de valores 

tradicionais por valores sociais emergentes. 

Nessa orientação, Taylor e Buranelli (2007) fazem uma importante revelação ao 

mostrar como uma estrutura de accountability é essencial para fomentar valores sociais 

emergentes. Ao analisar a estrutura de fiscalização no Brasil, os autores chegam à conclusão 

de que há um problema de “ortodontia” na rede de accountability, ou seja, há uma 

sobreposição de funções que prejudica o bom funcionamento da fiscalização. Além disso, é 

apontada a ausência de uma autoridade central que realize o monitoramento do início ao fim. 

Esta função é especialmente importante porque os autores entendem a accountability como 

um processo que se inicia com o monitoramento (TAYLOR; BURANELLI, 2007).  

Percebe-se que o problema de “ortodontia” se verifica no Sistema UAB porque é 

grande o número de instituições envolvidas no processo de avaliação. Entretanto, a função 

ainda se revela como um desafio para o aperfeiçoamento do programa. Da mesma forma, há 
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ausência de um órgão que lidere os mecanismos de accountability na área. Taylor e Buranelli 

(2007) também ressaltam a importância do Ministério Público e do Tribunal de Contas da 

União, apesar disso, o TCU não tem se mostrado atuante na área como o MP. Ademais, não 

há publicação de material referente à atividade da CGU na UAB pela página de mobilização 

social do MEC (BRASIL, 2014).  

A partir da investigação empreendida nos capítulos anteriores, esta parte buscou 

apresentar uma contribuição aos gestores do Sistema UAB. No capítulo a seguir, serão  

apresentadas as considerações finais da pesquisa. 

 

 

 

 

  

52 
 



8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Em síntese, observando os resultados obtidos e as limitações inerentes a um trabalho 

de graduação, é factível contribuir com uma avaliação de eficácia do regime de colaboração 

federativa na política pública em foco. 

 O Sistema Universidade Aberta do Brasil representou avanços rumo à democratização 

do ensino superior e à institucionalização da Educação a Distância em um país fortemente 

marcado pelas desigualdades sociais. Contudo, esse progresso não cumpriu os objetivos do 

Decreto que instituiu o sistema. 

 Até culminar nesse ponto, foi exposto que o governo Lula recorreu às experiências 

passadas e uma sequência de tentativas para definir o formato atual. Nesse processo, foram 

relevantes as ações do Ministério Público quanto ao arranjo financeiro que se delineava. 

Incluindo isso na conjuntura descrita, percebeu-se a pertinência do modelo incrementalista de 

Lindblom para compreender a UAB. 

 Seguindo as prescrições incrementalistas, deu-se seguimento a uma avaliação do 

regime de colaboração federativa para identificar incrementos potenciais ao programa. Para 

isso, foi feita uma revisão de literatura sobre o tema. Como dificuldades, lidou-se com a 

escassez de trabalhos sobre o assunto. Obstáculo ainda inerente à área, foi justificado por 

outros autores como fruto da escassez de estudos sobre o federalismo educacional brasileiro e 

da emergência do Sistema UAB, recentemente criado em 2006.  Circundando-se o problema, 

encontrou-se um posicionamento quase unânime nas publicações investigadas: a execução da 

política é prejudicada pelo baixo poder econômico da maior parte dos municípios e a 

participação dos estados não é satisfatória. 

 A partir disso, procedeu-se à coleta de dados para verificar essas afirmações e 

descobriu-se que os estados destinam recursos às funções que são atribuídas à União no 

desenho do sistema. Além disso, constatou-se que a União não emprega os recursos 

necessários para o bom funcionamento do programa e há três anos tem sido morosa na 

transferência de recursos aos municípios. Ainda, observou-se que as matrículas na modalidade 

prioritária da política não supriram a demanda inicial do setor e a razão de egressos sobre o 

número de matriculados foi uma das piores nessa modalidade. Entretanto, nota-se que o 

desempenho do programa foi positivo e inovador nas regiões historicamente mais 

necessitadas. O nordeste destacou-se com o maior número de Ipes e polos no sistema. Por sua 
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vez, o norte apresentou estados que colaboraram de acordo com o modelo proposto e um 

deles, o Acre, foi o único estado brasileiro a aprovar todos os seus polos com a classificação 

máxima (AA) na avaliação da Capes.  

 A equidade do sistema também teve atenção. A partir de uma análise retida das fontes 

primárias e secundárias, acredita-se que foi possível apresentar uma contribuição à discussão 

do assunto ao ponderar melhor algumas definições e proporções já tratadas na literatura. 

Como consequência, percebe-se que a distribuição de polos na UAB não cumpre plenamente 

o objetivo de reduzir as desigualdades regionais porque há alta concentração de polos e IES 

na região sudeste. Assim, diverge-se de um trabalho anterior que mede a desigualdade no 

programa com base na demanda por formação de professores.  

 Em face dessa situação, elencaram-se os potenciais incrementos para minimizar tais 

problemas. Nessa empreitada, notou-se uma grande quantidade de Ipes que recebem recursos 

federais e não contribuem de forma alguma para o sistema. Recomendou-se a inclusão dessas 

Ipes na UAB e a associação com Ipes municipais e estaduais para a provisão de infraestrutura. 

Ademais, ponderou-se acerca de possibilidades para a melhor redistribuição de recursos da 

União para os municípios. Por último, sugeriram-se incrementos ao sistema de 

monitoramento do programa, para que seja possível corrigir outras falhas com mais presteza. 

 Por fim, observa-se que o programa apresentou avanços na área. Entretanto, avalia-se 

que o Sistema UAB é moderadamente eficaz no cumprimento de suas metas e que são 

necessários novos incrementos para efetivar os objetivos declarados no Decreto 5.800. A 

importância desses ajustes é reforçada perante as novas exigências: o Plano Nacional de 

Educação de 2014 prevê amplas expansões no ensino superior. Entre elas, a meta 15 

estabelece política nacional de formação dos profissionais da educação com a garantia de 

formar todos os professores da educação básica e a meta 13 determina a elevação da 

qualidade da educação superior, bem como a promoção de formação inicial e continuada dos 

profissionais técnico-administrativos da educação superior.  

Aspira-se que o presente trabalho contribua de alguma forma para as ações dos 

gestores da política. Como foi mostrado, há um longo caminho a percorrer. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal/ Magistério Ensino Médio Com Licenciatura Sem Licenciatura

Brasil 736,502 3,872 120,592                   32,767 540,496                   38,775 

Norte 66,913 1,054 22,245 5,080 35,106 3,428 
Rondônia 6,378 72 1,330 183 4,426 367 
Acre 4,050 133 1,860 235 1,713 109 
Amazonas 15,269 266 4,374 895 8,589 1,145 
Roraima 2,291 78 1,069 283 775 86 
Pará 28,272 352 11,298 2,898 12,697 1,027 
Amapá 2,746 3 740 87 1,759 157 
Tocantins 7,907 150 1,574 499 5,147 537 

Nordeste 230,789 1,779 76,288 12,571 128,596                   11,555 
Maranhão 35,745 522 17,413 1,633 14,875 1,302 
Piauí 18,676 123 5,127 802 11,887 737 
Ceará 31,582 178 4,099 2,444 22,828 2,033 
R. G. do Norte 12,001 52 1,761 1,042 8,533 613 
Paraíba 17,126 116 2,981 1,038 11,946 1,045 
Pernambuco 32,655 193 5,433 1,384 23,889 1,756 
Alagoas 11,182 58 3,611 562 6,434 517 
Sergipe 8,617 26 1,342 318 6,216 715 
Bahia 63,205 511 34,521 3,348 21,988 2,837 

Sudeste 275,603 414 12,325 7,464 241,199                   14,201 
Minas Gerais 83,138 260 6,548 4,541 67,471 4,318 
Espírito Santo 13,445 29 1,729 1,081 9,692 914 
Rio de Janeiro 47,991 26 2,986 546 40,966 3,467 
São Paulo 131,029 99 1,062 1,296 123,070 5,502 

Sul 110,696 309 6,113 4,312 93,294 6,668 
Paraná 37,123 36 636 639 32,163 3,649 
Santa Catarina 22,634 82 882 1,703 18,955 1,012 
R. G. do Sul 50,939 191 4,595 1,970 42,176 2,007 

Centro-Oeste 52,501 316 3,621 3,340 42,301 2,923 
M. G. do Sul 10,466 32 446 746 8,778 464 
Mato Grosso 13,227 201 1,155 1,196 10,094 581 
Goiás 22,487 77 1,908 1,318 17,708 1,476 
Distrito Federal 6,321 6 112 80 5,721 402 

Fonte: MEC/Inep/Deed.
Notas:  1. Inclui os professores de turmas do ensino de 8 e 9 anos.

2. Inclui professores de turmas Multi, Correção de Fluxo e Multi 8 e 9 anos.
3. Ensino Médio Normal/Magistério: Inclui os professores do Magistério Específico Indígena.

Professores

SuperiorTotal
Unidade da 
Federação

Fundamental 

Professores nos Anos Finais

Ensino Médio

5.4 - Número de Professores do Ensino Fundamental - Anos Finais por Escolaridade, segundo a Região Geográfica e a 
Unidade da Federação, em 30/5/2007

Ensino Fundamental - Anos Finais

Escolaridade
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Normal/ Magistério Ensno Médio Com Licenciatura Sem Licenciatura

Brasil 414,555                   441 14,785                     12,196                     360,577                   26,556                     

Norte 25,951 30 1,080 1,426 21,835                     1,580 
Rondônia 3,008 - 136 37 2,641 194 
Acre 1,209 - 75 12 1,060 62 
Amazonas 5,680 3 268 358 4,619 432 
Roraima 1,118 7 284 89 682 56 
Pará 9,663 12 133 837 8,156 525 
Amapá 1,415 2 75 19 1,269 50 
Tocantins 3,858 6 109 74 3,408 261 

Nordeste 99,868 194 9,062 3,446 80,893                     6,273 
Maranhão 13,001 10 1,400 230 10,613 748 
Piauí 8,452 4 415 137 7,367 529 
Ceará 13,422 37 168 397 12,001 819 
R. G. do Norte 5,672 12 340 446 4,473 401 
Paraíba 7,412 12 386 422 5,979 613 
Pernambuco 17,856 57 291 296 16,296 916 
Alagoas 4,460 4 321 157 3,671 307 
Sergipe 3,830 1 107 72 3,409 241 
Bahia 25,763 57 5,634 1,289 17,084 1,699 

Sudeste 187,529                   83 2,384 3,441 170,657                   10,964                     
Minas Gerais 47,627 16 1,190 2,076 41,123 3,222 
Espírito Santo 7,099 2 226 580 5,550 741 
Rio de Janeiro 34,143 5 454 169 31,789 1,726 
São Paulo 98,660 60 514 616 92,195 5,275 

Sul 69,450 101 1,182 2,175 60,167                     5,825 
Paraná 28,239 7 76 411 23,938 3,807 
Santa Catarina 13,814 18 268 717 12,021 790 
R. G. do Sul 27,397 76 838 1,047 24,208 1,228 

Centro-Oeste 31,757 33 1,077 1,708 27,025                     1,914 
M. G. do Sul 6,199 5 122 412 5,373 287 
Mato Grosso 8,245 15 331 389 7,051 459 
Goiás 13,369 11 542 770 11,039 1,007 
Distrito Federal 3,944 2 82 137 3,562 161 

Fonte: MEC/Inep/Deed.
Notas:  1. Ensino Médio Normal/Magistério: Inclui os professores do Magistério Específico Indígena.

2. Inclui professores de turmas de Ensino Médio, Ensino Médio Integrado e Ensino Médio Normal/Magistério.

Professores
Ensino Médio

6.4 - Número de Professores do Ensino Médio por Escolaridade, segundo a Região Geográfica e a Unidade da Federação, em 
30/5/2007

Superior
Unidade da 
Federação

Professores no Ensino Médio
Escolaridade

Fundamental 
Total Ensino Médio
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setwd("C:/R")
library(base)
library(car)
library(dplyr)

##
## Attaching package: 'dplyr'
##
## The following object is masked from 'package:stats':
##
## filter
##
## The following objects are masked from 'package:base':
##
## intersect, setdiff, setequal, union

library(descr)
library(utils)

UABalunos<- read.csv ("C:/R/UAB.Alunos_por_polos2014.csv", header=TRUE, dec="." , sep=";")
UAB<-data.frame(UABalunos)

# Elaboração da Figura 1 (Distribuição de matriculas por modalidades de ensino).

modalidade<-factor(UAB$curso_modalidade_formacao_16)
cadastrados<-(UAB$oferta_numero_alunos_cadastrados_42)
mod.cad<-data.frame(modalidade, cadastrados)
mod.cad%>%group_by(modalidade) %>% summarise(cadastrados = sum(cadastrados))

## Source: local data frame [8 x 2]
##
## modalidade cadastrados
## 1 APERFEIÇOAMENTO 54545
## 2 BACHARELADO 56863
## 3 ESPECIALIZAÇÃO 158731
## 4 EXTENSÃO 10923
## 5 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 1162
## 6 LICENCIATURA 196946
## 7 SEQUENCIAL 1093
## 8 TECNOLOGO 15173

## A partir dessa tabulação, o gráfico foi elaborado com o Microsoft Excel 2007.

# Comparação dos dados da Figura 1 com os dados de 2007.

## Análise da tabela "Número de Professores do Ensino Fundamental - Anos Finais por

APÊNDICE
ANÁLISE ESTATÍSTICA. A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL: UMA ANÁLISE DE EFICÁCIA À LUZ 

DO REGIME DE COLABORAÇÃO FEDERATIVA

Rodrigo Lima de Oliveira - oliveira.rodrigo.lima@gmail.com
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## Escolaridade, segundo a Região Geográfica e a Unidade da Federação, em 30/5/2007"
## (INEP, 2009, Plan 5.4) e " Número de Professores do Ensino Médio por Escolaridade,
## segundo a Região Geográfica e a Unidade da Federação, em 30/5/2007"
## (INEP, 2009, Plan 6.4).

## Soma do número de professores atuantes nos sete anos finais da educação básica
## em 2007 com o número total de professores atuantes no ensino médio em 2007 (total7afeb2007)

total7afeb2007<-(736502+414555)
total7afeb2007

## [1] 1151057

## Número de professores com licenciatura atuantes nos sete últimos anos da Educação Básica
## (Número de professores licenciados atuantes nos anos finais do ensino fundamental +
## Número de professores licenciados atuantes no ensino médio).

licenciados7afeb2007<-(540496+360577)
licenciados7afeb2007

## [1] 901073

## Porcentagem de professores com licenciatura atuantes nos sete últimos anos da Educação
## Básica sobre o total de professores dos sete últimos anos da educação básica em 2007
## (licenciados_sobre_total7afeb2007).

licenciados_sobre_total7afeb2007<-(licenciados7afeb2007/total7afeb2007)*100
licenciados_sobre_total7afeb2007

## [1] 78.28222

## Número absoluto de professores sem licenciatura que atuavam nos sete anos finais
## da educação básica em 2007 (naolicenciados7afeb2007).

naolicenciados7afeb2007<-(total7afeb2007-licenciados7afeb2007)
naolicenciados7afeb2007

## [1] 249984

## Porcentagem de professores sem licenciatura que atuavam nos sete anos finais
## da educação básica em 2007 sobre o número de professores atuantes nos sete anos
## finais da educação básica em 2007 (naolicenciados7afeb2007_sobre_total7afeb2007)

naolicenciados7afeb2007_sobre_total7afeb2007<-(naolicenciados7afeb2007/total7afeb2007)*100
naolicenciados7afeb2007_sobre_total7afeb2007

## [1] 21.71778

## Número de matriculados em licenciatura pela UAB até 2014 (matriclicen)

matriclicen<-196946
matriclicen
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## [1] 196946

## Porcentagem de matriculados em licenciatura pela UAB até 2014 sobre professores
## sem licenciatura que atuavam nos sete anos finais da educação básica em 2007
## (matriclicen_sobre_naolicenciados7afeb2007).

matriclicen_sobre_naolicenciados7afeb2007<-(matriclicen/naolicenciados7afeb2007)*100
matriclicen_sobre_naolicenciados7afeb2007

## [1] 78.78344

## Número de egressos em licenciatura pela UAB até 2014 (egressoslicen)

egressoslicen<-26772
egressoslicen

## [1] 26772

## Porcentagem de egressos em licenciatura pela UAB até 2014 sobre professores
## sem licenciatura que atuavam nos sete anos finais do ensino fundamental em 2007
## (egressoslicen_sobre_naolicenciados7afeb2007).

egressoslicen_sobre_naolicenciados7afeb2007<-(egressoslicen/naolicenciados7afeb2007)*100
egressoslicen_sobre_naolicenciados7afeb2007

## [1] 10.70949

# Elaboração da Figura 2 (Aproveitamento percentual por modalidade de ensino).
## Distribuição de egressos por modalidades de ensino.

modalidade<-factor(UAB$curso_modalidade_formacao_16)
egressos<-(UAB$oferta_numero_alunos_formados_48)
curso<-factor(UAB$curso_nome_15)
mod.eg<-data.frame(modalidade, egressos, curso)
mod.eg%>%group_by(modalidade) %>% summarise(egressos = sum(egressos))

## Source: local data frame [8 x 2]
##
## modalidade egressos
## 1 APERFEIÇOAMENTO 24068
## 2 BACHARELADO 5754
## 3 ESPECIALIZAÇÃO 41804
## 4 EXTENSÃO 2772
## 5 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 93
## 6 LICENCIATURA 26772
## 7 SEQUENCIAL 167
## 8 TECNOLOGO 2485

## Razão de egressos sobre cadastrados por situação da oferta.

situacao<-factor(UAB$no_situacao_oferta_41)
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egressos<-(UAB$oferta_numero_alunos_formados_48)
cadastrados<-(UAB$oferta_numero_alunos_cadastrados_42)

sit.cad<-data.frame(situacao, cadastrados)
sit.cad%>%group_by(situacao) %>% summarise(cadastrados = sum(cadastrados))

## Source: local data frame [3 x 2]
##
## situacao cadastrados
## 1 A SER CONCLUIDA 172146
## 2 ATIVO 202341
## 3 CONCLUIDA 120949

sit.eg<-data.frame(situacao, egressos)
sit.eg%>%group_by(situacao) %>% summarise(egressos = sum(egressos))

## Source: local data frame [3 x 2]
##
## situacao egressos
## 1 A SER CONCLUIDA 223
## 2 ATIVO 38794
## 3 CONCLUIDA 64898

## A partir desta contagem, infere-se que:
## a razão entre egressos e cadastrados nas ofertas "concluida" (eg.ca_con) é de
## ,aproximadamente, 53%.

eg.ca_con<-64898/120949
eg.ca_con

## [1] 0.5365733

## a razão entre egressos e cadastrados nas ofertas "ativo" (eg.ca_at) é de
## ,aproximadamente, 19%.

eg.ca_at<-38794/202341
eg.ca_at

## [1] 0.1917258

## a razão entre egressos e cadastrados nas ofertas "a ser concluida" (eg.ca_as) é de
## ,aproximadamente, 0,12%.

eg.ca_as<-223/172146
eg.ca_as

## [1] 0.001295412
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## A partir dessa tabulação, o gráfico de aproveitamento foi elaborado a partir
## do Microsoft Excel 2007.

# Equidade

## Distribuição de Polos UAB por Unidade Federativa (uf).

UABPolos<- read.csv ("C:/R/UAB.Polos.csv", header=TRUE, dec="." , sep=";")
UAB.Polos<-data.frame(UABPolos)

estado<-factor(UAB.Polos$estado)
estado.tab<-table(estado)
estado.tab<-data.frame(estado.tab)
estado.tab

## estado Freq
## 1 AC 7
## 2 AL 9
## 3 AM 9
## 4 AP 4
## 5 BA 53
## 6 CE 31
## 7 DF 2
## 8 ES 26
## 9 GO 24
## 10 MA 24
## 11 MG 75
## 12 MS 9
## 13 MT 23
## 14 PA 32
## 15 PB 20
## 16 PE 22
## 17 PI 30
## 18 PR 46
## 19 RJ 34
## 20 RN 15
## 21 RO 7
## 22 RR 15
## 23 RS 47
## 24 SC 30
## 25 SE 14
## 26 SP 54
## 27 TO 16

write.table (estado.tab, file="estado.tab.csv", sep=";", col.names=NA)

## Distribuição de Polos UAB por tipo de ente federativo mantenedor
## e unidade federativa (UF).

entefed.pol<-factor(UAB.Polos$entefed)
pol_efxuf<-table(estado, entefed.pol)
pol_efxuf

## entefed.pol
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## estado Estadual Federal Municipal
## AC 7 0 0
## AL 0 4 5
## AM 1 0 8
## AP 2 0 2
## BA 21 1 31
## CE 10 1 20
## DF 2 0 0
## ES 0 0 26
## GO 9 0 15
## MA 0 0 24
## MG 0 0 75
## MS 0 0 9
## MT 4 0 19
## PA 1 0 31
## PB 2 0 18
## PE 12 0 10
## PI 24 1 5
## PR 7 0 39
## RJ 31 0 3
## RN 0 4 11
## RO 0 0 7
## RR 15 0 0
## RS 0 3 44
## SC 8 0 22
## SE 3 0 11
## SP 0 0 54
## TO 13 1 2

write.table (pol_efxuf, file="pol_efxuf.csv", sep=";", col.names=NA)

## A partir da tabela "pol_efxuf.csv", organizou-se os estados por regiões e foi feita
## a análise regional. A planilha organizada com dados apenas de regiões é
## "pol_efxregbr.csv". A variável "Totalpol" diz respeito à totalidade de polos na região.

pol_efxregbr.csv<- read.csv ("C:/R/pol_efxregbr.csv", header=TRUE, dec="." , sep=";")
pol_efxregbr<-data.frame(pol_efxregbr.csv)
pol_efxregbr

## X Estadual Federal Municipal Totalpol
## 1 Norte 39 1 50 90
## 2 Nordeste 72 11 135 218
## 3 Centro Oeste 15 0 43 58
## 4 Sudeste 31 0 158 189
## 5 Sul 15 3 105 123
## 6 Brasil 172 15 491 678

## A partir de pol_efxregbr, elaborou-se o gráfico "Distribuição regional de polos
## por ente federativo mantenedor (2006-2014)" com o Microsoft Excel 2010.

## Indicadores de necessidade, pré-requisito para os indicadores de resultado.
## A partir das planilhas 5.4 e 6.4 do INEP (2009), busca-se medir a demanda por
## licenciatura dos professores deveriam tê-la ("total" - "comlicenciatura").
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## Assim, a distribuição regional dessa demanda é:

naolicenciados7afeb2007_N<-(66913-35106)+(25951-21835)
naolicenciados7afeb2007_N

## [1] 35923

naolicenciados7afeb2007_NE<-(230789-128596)+(99868-80893)
naolicenciados7afeb2007_NE

## [1] 121168

naolicenciados7afeb2007_SE<-(275603-241199)+(187529-170657)
naolicenciados7afeb2007_SE

## [1] 51276

naolicenciados7afeb2007_S<-(110696-93294)+(69450-60167)
naolicenciados7afeb2007_S

## [1] 26685

naolicenciados7afeb2007_CO<-(52501-42301)+(31757-27025)
naolicenciados7afeb2007_CO

## [1] 14932

# A partir dos resultados, aqui está a distribuição organizada com os percentuais.

naolicenciados7afeb2007_BR<-read.csv ("C:/R/naolicenciados7afeb2007_BR.csv",
header=TRUE, dec="." , sep=";")
naolicenciados7afeb2007_BR<-data.frame(naolicenciados7afeb2007_BR)
naolicenciados7afeb2007_BR

## naolicenciados7afeb_N X35923 X14.37011969
## 1 naolicenciados7afeb_NE 121168 48.470302
## 2 naolicenciados7afeb_SE 51276 20.511713
## 3 naolicenciados7afeb_S 26685 10.674683
## 4 naolicenciados7afeb_CO 14932 5.973182
## 5 naolicenciados7afeb 249984 100.000000

# Comentários sobre a análise de Santos e Nogueira (2012).
## Soma das porcentagens de "Professores a serem formados" da p. 236

psfsn2012<-(44+49+20+21+21)
psfsn2012

## [1] 155
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# Confirmação do método de cálculo com base em " Número de Professores da
# Educação Básica por Escolaridade, segundo a Região Geográfica - 2010" e
# "Número de Professores da Educação Básica com Formação Superior, Licenciados
# e Não Licenciados, segundo a Região Geográfica - 2010" (TPE, 2012, p.62).
# Demanda = [("Total Região" da tabela 1 - "Total Região" da tabela 2)/
# ("Total Região" da tabela 1"*100)]. Houve multiplicação por 100 ao final porque
# trata-se de uma porcentagem

SNnaolicenciadosEB2010_N<-(169930-95109)/(169930)*100
SNnaolicenciadosEB2010_N

## [1] 44.03048

SNnaolicenciadosEB2010_NE<-(600796-305451)/(600796)*100
SNnaolicenciadosEB2010_NE

## [1] 49.15895

SNnaolicenciadosEB2010_SE<-(800241-634878)/(800241)*100
SNnaolicenciadosEB2010_SE

## [1] 20.66415

SNnaolicenciadosEB2010_S<-(290927-230630)/(290927)*100
SNnaolicenciadosEB2010_S

## [1] 20.72582

SNnaolicenciadosEB2010_CO<-(143840-115841)/(143840)*100
SNnaolicenciadosEB2010_CO

## [1] 19.46538

## Considerando os arrendondamentos feitos para a tabela do artigo,
## percebe-se que esses resultados são iguais aos encontrados em
## Santos e Nogueira (2012, p.236). Logo, este foi o método das autoras.

# Participação estadual

## Distribuição de Instituições de Ensino Superior (IES) por Unidade Federativa (uf).
## Feita a partir da coleta de dados do autor em complemento à planilha "UAB.IES"
## fornecida por Siqueira (2014). Obs1: o caso da FIOCRUZ é o único na categoria BR
## porque sua atuação se extende em mais de uma UF. Obs2: O caso da UNILAB está na
## categoria CE porque atua em mais municipios lá do que em no estado da BA.

UABIES<- read.csv ("C:/R/UAB.IES.csv", header=TRUE, dec="." , sep=";")
UAB.IES<-data.frame(UABIES)

ufies<-factor(UAB.IES$UF)
ufies.tab<-table(ufies)
ufies.tab<-data.frame(ufies.tab)
ufies.tab
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## ufies Freq
## 1 AC 1
## 2 AL 4
## 3 AM 3
## 4 AP 1
## 5 BA 8
## 6 BR 1
## 7 CE 4
## 8 DF 1
## 9 ES 2
## 10 GO 2
## 11 MA 3
## 12 MG 15
## 13 MS 3
## 14 MT 2
## 15 PA 4
## 16 PB 4
## 17 PE 5
## 18 PI 2
## 19 PR 7
## 20 RJ 7
## 21 RN 4
## 22 RO 1
## 23 RR 2
## 24 RS 5
## 25 SC 3
## 26 SE 1
## 27 SP 7
## 28 TO 2

write.table (ufies.tab, file="ufies.tab.csv", sep=";", col.names=NA)

## Distribuição de Instituições de Ensino Superior (IES) por tipo de ente federativo
## mantenedor.

UABIES<- read.csv ("C:/R/UAB.IES.csv", header=TRUE, dec="." , sep=";")
UAB.IES<-data.frame(UABIES)

entefed.ies<-factor(UAB.IES$entefedmant)
efies.tab<-table(entefed.ies)
efies.tab

## entefed.ies
## Estadual Federal
## 30 74

write.table (efies.tab, file="efies.tab.csv", sep=";", col.names=NA)

ies_efxuf<-table(ufies, entefed.ies)
ies_efxuf

## entefed.ies
## ufies Estadual Federal
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## AC 0 1
## AL 2 2
## AM 1 2
## AP 0 1
## BA 4 4
## BR 0 1
## CE 1 3
## DF 0 1
## ES 0 2
## GO 1 1
## MA 1 2
## MG 2 13
## MS 1 2
## MT 1 1
## PA 1 3
## PB 1 3
## PE 1 4
## PI 1 1
## PR 4 3
## RJ 2 5
## RN 1 3
## RO 0 1
## RR 0 2
## RS 0 5
## SC 1 2
## SE 0 1
## SP 3 4
## TO 1 1

write.table (ies_efxuf, file="ies_efxuf.csv", sep=";", col.names=NA)

## A partir da tabela "ies_efxuf.csv", organizou-se os estados por regiões e foi feita
## a análise regional. A planilha organizada com dados apenas de regiões é
## "ies_efxreg.csv". A variável "TotalIES" diz respeito à totalidade de IES na região.

ies_efxreg.csv<- read.csv ("C:/R/regies.tab.csv", header=TRUE, dec="." , sep=";")
ies_efxreg<-data.frame(ies_efxreg.csv)
ies_efxreg.csv

## Regiões TotalIES X.
## 1 Norte 14 13.461538
## 2 Nordeste 35 33.653846
## 3 Centro Oeste 8 7.692308
## 4 Sudeste 31 29.807692
## 5 Sul 15 14.423077
## 6 Brasil 104 100.000000

# Subsídio federal instatisfatório

## Obtenção do Número de Instituições de Ensino Superior (IES) que não participam da UAB,
## por tipo de ente federativo mantenedor. Para isso, coletou-se as colunas "Federal"
## e "Estadual" da tabela em (INEP, 2012, p.100). Desse resultado, subtraiu-se o
## número de IES particípes da UAB, obtido acima.

77



## IES federais fora da UAB.

IESfedfora<-5+3+5+10+7
IESfedfora

## [1] 30

## Distribuição de Polos UAB por tipo de ente federativo mantenedor.

UABPolos<- read.csv ("C:/R/UAB.Polos.csv", header=TRUE, dec="." , sep=";")
UAB.Polos<-data.frame(UABPolos)

entefed.pol<-factor(UAB.Polos$entefed)
efpol.tab<-table(entefed.pol)
efpol.tab<-data.frame(efpol.tab)
efpol.tab

## entefed.pol Freq
## 1 Estadual 172
## 2 Federal 15
## 3 Municipal 491

write.table (efpol.tab, file="efpol.tab.csv", sep=";", col.names=NA)

## Cursos das Ipes estaduais x localidade dos polos (localismo das Ipes estaduais).

UABalunos<- read.csv ("C:/R/UAB.Alunos_por_polos2014.csv", header=TRUE, dec="." , sep=";")
UABalunos<-data.frame(UABalunos)

polo.uf<-(UABalunos$polo_uf_2)
ies.sigla<-(UABalunos$ies_sigla_13)
polo.mun<-(UABalunos$polo_municipio_3)

## Apresentação da localidade onde os cursos de cada uma das 30 Ipes estaduais.
## são ofertados. o nome do objeto é = sigla da Ipes estadual.sigla da UF da Ipes
## (Ex: UDESC.SC = Universidade do Estado de Santa Catarina. Unidade Federativa de
## Santa Catarina). O resultado mostra a distribuição de polosatendidos por estado.

UDESC.SC<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UDESC", "polo_uf_2"]
summary(UDESC.SC)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
## SP TO
## 0 0

UEA.AM<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UEA", "polo_uf_2"]
summary(UEA.AM)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
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## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UECE.CE<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UECE", "polo_uf_2"]
summary(UECE.CE)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR
## 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UEFS.BA<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UEFS", "polo_uf_2"]
summary(UEFS.BA)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UEG.GO<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UEG", "polo_uf_2"]
summary(UEG.GO)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UEL.PR<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UEL", "polo_uf_2"]
summary(UEL.PR)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UEM.PR<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UEM", "polo_uf_2"]
summary(UEM.PR)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR
## 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261
## RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UEMA.MA<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UEMA", "polo_uf_2"]
summary(UEMA.MA)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0
## RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UEMG.MG<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UEMG", "polo_uf_2"]
summary(UEMG.MG)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UEMS.MS<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UEMS", "polo_uf_2"]
summary(UEMS.MS)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UENF.RJ<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UENF", "polo_uf_2"]
summary(UENF.RJ)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
## 128 0 0 0 0 0 0 0 0

UEPA.PA<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UEPA", "polo_uf_2"]
summary(UEPA.PA)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UEPB.PB<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UEPB", "polo_uf_2"]
summary(UEPB.PB)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UEPG.PR<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UEPG", "polo_uf_2"]
summary(UEPG.PR)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232
## RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
## 0 0 0 0 0 4 0 6 0
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UERJ.RJ<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UERJ", "polo_uf_2"]
summary(UERJ.RJ)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
## 103 0 0 0 0 0 0 0 0

UERN.RN<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UERN", "polo_uf_2"]
summary(UERN.RN)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UESB.BA<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UESB", "polo_uf_2"]
summary(UESB.BA)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UESC.BA<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UESC", "polo_uf_2"]
summary(UESC.BA)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UESPI.PI<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UESPI", "polo_uf_2"]
summary(UESPI.PI)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UNCISAL.AL<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UNCISAL", "polo_uf_2"]
summary(UNCISAL.AL)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0
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UNEAL.AL<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UNEAL", "polo_uf_2"]
summary(UNEAL.AL)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UNEB.BA<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UNEB", "polo_uf_2"]
summary(UNEB.BA)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR
## 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
## 0 0 0 0 0 0 1 0 0

UNEMAT.MT<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UNEMAT", "polo_uf_2"]
summary(UNEMAT.MT)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0
## RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNESP.SP<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UNESP", "polo_uf_2"]
summary(UNESP.SP)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 31 0

UNICAMP.SP<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UNICAMP", "polo_uf_2"]
summary(UNICAMP.SP)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UNICENTRO.PR<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UNICENTRO", "polo_uf_2"]
summary(UNICENTRO.PR)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
## RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
## 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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UNIMONTES.MG<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UNIMONTES", "polo_uf_2"]
summary(UNIMONTES.MG)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0
## RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNITINS.TO<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UNITINS", "polo_uf_2"]
summary(UNITINS.TO)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 48

UNIVESP.SP<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UNIVESP", "polo_uf_2"]
summary(UNIVESP.SP)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

UPE.PE<- UABalunos[UABalunos$ies_sigla_13 == "UPE", "polo_uf_2"]
summary(UPE.PE)

## AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE
## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## SP TO
## 0 0

## Raras exceções não localistas:
## o nome do objeto é -> sigla da Ipes estadual.sigla da UF da Ipes =
## (Quantidade de cursos ofertados em polos fora da UF da Ipes ofertante)
## UF do polo que está fora da UF da IPES.
# UEM.PR = 1 CE
# UEPG.PR = 6 SP E 4 SC
# UNEB.BA = 1 SE
# UNICENTRO.PR = 1 SP
# UPE.PE = 1 PB
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