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RESUMO

Resumo

O presente estudo pretende apresentar as ações práticas do processo de implementação e gestão dos cursos de extensão ofertados na modalidade à distância pelo Centro de

Estudos e Pesquisa em Educação a Distância no âmbito da Universidade do Estado de Minas Gerais, apresentando um relato histórico das ações efetuadas pelo

CEPEAD/UEMG, seus desafios e suas perspectivas para o futuro.

Este trabalho versa sobre as práticas no processo de implementação e gestão dos cursos de extensão ofertados na modalidade de Educação a Distância-EaD pelo Centro de

Estudos e Pesquisa em Educação a Distância-CEPEAD, no âmbito da Universidade do Estado de Minas Gerais-UEMG. Desse modo, serão apresentados desafios e perspectivas

para a Educação a Distância-EaD na Instituição. Por oportuno, antes de apresentar de  forma mais detalhada os contornos do presente artigo, é importante descrever um breve

histórico do CEPEAD/UEMG. De acordo com informações apresentadas no Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI da UEMG – 2015 a 2024, a Universidade vem

trabalhando com o intuito de oferecer o ensino a distância, em diferentes níveis. Parte desse esforço se viabiliza através do Núcleo de Educação a Distância-NEAD, criado pela

Resolução CONUN/UEMG nº 05/97. O Conselho Universitário-CONUN criou esse Núcleo para subsidiar e acompanhar os projetos de ensino, pesquisa e extensão na

modalidade a distância da Instituição.         No ano de 2000, a UEMG assinou o Protocolo de Intenções em

 conjunto com 62 Instituições Públicas de Ensino Superior para a criação da Universidade Virtual Pública do Brasil-UNIREDE. Nesse mesmo ano foi celebrado o convênio com a

Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais/SEEMG e a Faculdade de Educação da Instituição para a formação de professores nas séries iniciais do Ensino Fundamental

via EaD, com Projeto Veredas. Este, segundo seu projeto pedagógico (SEE-MG, 2002), foi um Curso Normal Superior a Distância, destinado aos professores das redes públicas

municipal e estadual, dos anos iniciais do Ensino Fundamental que estivessem em efetivo exercício e que comprovassem a necessidade de, pelo menos, mais sete anos de

docência para a aposentadoria, contados a partir de 02 de janeiro de 2002. Ocorreu durante o período de fevereiro de 2002 a setembro de 2005 e atendeu cerca de 14.000

professores em todo o Estado de Minas Gerais.

A partir de recursos advindos de um projeto de pesquisa (MILL et al., 2003) que tinha como questão central investigar a forma de trabalho dos tutores do Projeto Veredas, foi

criado o CEPEAD, em 2005. Segundo Paula e Cruz (2014)

Constitui-se, o CEPEAD, num espaço para a pesquisa, o estudo e a implementação de ambientes virtuais de aprendizagem, assim como suporte para a oferta de cursos de

graduação, de pós-graduação e de extensão universitária, na modalidade a distância. Sua criação representou outro passo importante para que a UEMG pudesse ampliar seu

atendimento no âmbito da formação de recursos humanos para o uso eficaz das tecnologias da comunicação e da informação, na pesquisa e no ensino (p. 140).

Entre as formações ofertadas pelo CEPEAD nos últimos dois anos cabe destacar o curso   de formação de   professores   para   o   programa   PNAP    (2013   e   2014),   o  

curso    de formação de tutores (2013 e 2014), o curso de desenvolvimento de objetos de aprendizagem (2014), a oficina Prezi (2015) e o curso Sala de Português (2015).
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