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RESUMO

A educação profissional técnica de nível médio tem sido ao longo da história da educação brasileira objeto de diversas políticas educacionais com o propósito de melhorar a

inserção das pessoas no mundo do trabalho. Além disso, políticos, economistas, administradores, educadores e outros diversos profissionais manifestam constantemente em

seus discursos que a educação profissional pode ser uma grande aliada do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Isso porque tais profissionais entendem que havendo

uma melhoria na formação profissional do cidadãos outros fatores como a qualidade de vida, empregabilidade e envolvimento social destes cidadãos, também serão

maximizados. Este trabalho demonstra a experiência do município de São Sebastião do Paraíso - MG na oferta da educação profissional técnica de nível médio, na modalidade

de educação a distância - EaD. A metodologia da pesquisa adotada foi a qualitativa, realizando-se um levantamento bibliográfico sobre a legislação e fundamentos operacionais

da educação profissional técnica de nível médio, ofertada na modalidade de educação a distância, no Brasil e especificamente como ocorreu nos últimos anos o desenvolvimento

desta política pública no município de São Sebastião do Paraíso - MG. A educação profissional técnica de nível médio, na modalidade EaD, no Brasil, constituiu-se pela criação

do sistema e-Tec Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil. A instituição dessa política pública ocorreu pelo Decreto Federal 6.301/2007 que instituiu o Sistema Escola Técnica

Aberta do Brasil – e-Tec Brasil, posteriormente revogado pelo Decreto Federal 7.589/2011, que alterou alguns aspectos e concepções teóricas desta política. Para a

disponibilização dos cursos do sistema e-Tec Brasil é necessário que os municípios interessados pela oferta dos cursos disponham de uma infraestrutura que possibilite o

desenvolvimento dos cursos através de parcerias com as instituições ofertantes desses cursos técnicos de nível médio. As instituições ofertantes do sistema são quase que

exclusivamente os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFs. No caso específico do município ora investigado identificou-se que o governo local criou no ano de

2013 uma secretaria municipal específica para a gestão da política pública de educação profissional, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional e

Ensino Superior. Esta secretaria municipal buscou o estabelecimento de parcerias com os Institutos Federais de Minas Gerais para a criação do polo e-Tec e consequente oferta

de cursos técnicos na modalidade EaD. Observou-se que de o ano de 2013 até o início do segundo semestre de 2016 o município possibilitou a oferta de onze cursos técnicos de

nível médio em parcerias com o IFSULDEMINAS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, por meio dos câmpus Muzambinho e

Inconfidentes. Verificou-se que a infraestrutura disponibilizada pelo município para o desenvolvimento das atividades do polo e-Tec dispõem de diversos recursos tecnológicos

tais como laboratórios de informática, salas de aulas equipadas com lousa digital, projetores multimídia, televisores, além de auditório, biblioteca e laboratório para atividades

artesanais. Foi possível constatar que cerca de 700 alunos de diversas cidades do sul de Minas Gerais e do noroeste de São Paulo, foram matriculados nos cursos ofertados pelo

polo e-Tec de São Sebastião do Paraíso. As considerações finais do trabalho apontam que a política pública municipal de educação profissional tem sido satisfatória do ponto de

vista do seu alcance sócio-educacional. Evidencia-se que são necessários outros estudos científicos para analisar outros aspectos da política educacional de educação

profissional técnica de nível médio, no Brasil.
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