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1 O QUE É O GUIA DIDÁTICO? 

 

 

O guia didático de um curso é um referencial de 

apoio.  

 

Ele é válido tanto para os professores tutores, 

quanto para os alunos.  

 

Aqui ele está sendo utilizado em iniciativa de curso 

ofertado em ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) com processo de imersão total (eLearning). 



 

Ele traz em seu bojo os elementos metodológicos 

que deixam claramente definidos os papéis a serem 

desempenhados por todos os participantes. 

 

Em termos documentais, o guia didático representa 

uma síntese daquilo que será tratado durante o 

desenvolvimento do curso.  

 

Procure ler com atenção. No caso de qualquer 

dúvida entre imediatamente em contato com o 

professor tutor. 

 

  



2 IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE  

 

 

Sua importância pode ser percebida quando 

observamos resultados obtidos em iniciativas em 

ambientes similares. 

  

Cursos oferecidos sem que exista o apoio de um guia 

didático apresentam inúmeras dificuldades. A 

compreensão do que se deseja e o que cada 



elemento deve fazer são “descobertos” pelos 

participantes. 

 

O mesmo não acontece quando o desenvolvimento 

do curso está apoiado em um guia didático, com 

informações provenientes do projeto instrucional do 

curso e que direcionam as ações dos agentes 

educacionais envolvidos. 

 

Do que foi assinalado nos tópicos anteriores é 

possível concluir pela importância de sua presença 

no ambiente, como primeiro documento de leitura 

recomendado para todos os participantes. 

 

Quando o trabalho se desenvolve de forma não 

presencial é essencial um suporte diferenciado no 

VLE – Virtual Learning Environment (AVA – Ambiente 

Virtual de Aprendizagem).  



Geralmente, ele é oferecido por um sistema 

denominado LCMS – Learning and Content 

Management System (SGCA - Sistema de 

Gerenciamento de Conteúdo e Aprendizagem).  

 

O seu conteúdo é basicamente um conjunto de 

instruções sobre como efetuar o acesso e utilizar o 

ambiente criado.  

 

Uma das comprovações mais evidentes e que 

desloca a tecnologia educacional como responsável 

direta pelo sucesso dos cursos é que ainda está nas 

mãos de alunos e professores, o fator determinante 

para o que esse objetivo seja atingido. 

 

Este sucesso é baseado nas atitudes e 

comportamentos adotados pelos participantes. 



 Estes aspectos devem estar aliados com o 

desenvolvimento de formas inovadoras de 

comunicação para que seja garantido o sucesso de 

cursos ofertados na modalidade EaD.  

 

Conseguir estabelecer uma proposta de motivação, 

seja ela extrínseca, posteriormente transformada 

em intrínseca ou ela em sua origem representa um 

ponto favorável de importância. 

 

Destarte a importância de um programa de 

formação de tutores revisto, para substituir antigos 

cursos.  

 

Muitos deles ainda estão baseados em uma lógica de 

apoio de materiais didáticos.  

 



Na atualidade esse formato é substituído por outro 

que utiliza uma nova lógica de apoio totalmente 

voltada para o atendimento diferenciado ao aluno. 

 

Com essa proposta crescem as possibilidades de 

possibilidade de efetivar a aprendizagem ativa e a 

aprendizagem adaptativa. 

 

Elas tornam a atividade de ensino e aprendizagem 

significativa para os alunos e os professores tutores. 

 

  



  



3 PROFESSORES TUTORES E NOVAS 

RESPONSABILIDADES  

 

Porque aqui os profissionais que irão atender alunos 

em atividades de ensino e aprendizagem em 

ambientes virtuais não são chamados apenas como 

tutores? 

 

Antes de serem tutores esses profissionais são 

professores.  

 



Essa proposta inicial de tratar esses elementos como 

tutores levou muitos deles a não aceitar a atuar com 

tal designação. 

 

Isso acarretava não apenas uma nomenclatura 

sinônima, considerada por alguns como de menor 

valor, mas também a remunerações inferiores e um 

posicionamento diferenciado na hierarquia dos 

cursos. 

 

Consideramos, então, que a nomenclatura adotada -  

professor tutor - é mais adequada e ela será utilizada 

durante todo o curso.  

 

Há algumas linhas de estudo que utilizam o termo – 

orientador acadêmico – como forma de recuperação 

de um prestígio que acabou se perdendo no tempo. 

 



Na lógica da preferência de atendimento ao aluno é 

preciso ficar claro, e posto de forma inequívoca, que 

a importância maior no ambiente recai sobre o 

profissional que trata diretamente com o aluno.  

 

Esta proposta leva em consideração que a produção 

de materiais e mídias, apresenta a tendência de ficar 

a cargo de grandes Blockbusters proporcionada por 

um conjunto de “professores coletivos”, 

nomenclatura sugerida por Belloni (1999) e que 

caracteriza a forma de comportamento atual. 

 

A comoditização de materiais didáticos parece ser 

uma tendência que tende a diminuir a qualidade dos 

materiais produzidos, o que pode ser combatido com 

o uso do antídoto representado pela oferta, cada vez 

mais crescente, de REA – Recursos Educacionais 

Abertos no ambiente acadêmico. 



 

Se o professor tutor é o primeiro contato do aluno 

com a IES, parece ficar claro a sua importância no 

ambiente e a proposta de uma formação 

diferenciada, como está sendo efetivada nesse 

material.  

 

O primeiro desafio desses profissionais é arcar e 

superar o ônus da diminuição progressiva da escola 

como instituição de valor para a sociedade. 

 

Adotar essa linha de ação vai exigir um alto nível de 

superação na ação e prática profissional para 

atuação em ambientes educacionais, com destaque 

para ambientes EaD, tornados mais complexos para 

os alunos. 

 



Outra sombra é a tentativa desenvolvida pelo 

mercado corporativo de tomar as rédeas da 

educação com a utilização das universidades 

corporativas. 

 

Isso ocorre devido à formação de profissionais fora 

das exigências do mercado, devido a uma falta de 

acompanhamento da marcha da evolução do 

mercado pelas IES.  

 

É um erro levar a universidade a não aceitar a 

colaboração com o mercado corporativo, com a 

desculpa que assim, poderia “atrelar” a atividade de 

ensino e aprendizagem ao mercado, o que tornaria 

possível acompanhar mais de perto a sua evolução. 

 



Os fatores acima relatados representam uma parcela 

das mazelas que caracterizam o perfil da escola nos 

dias atuais.  

 

Instituições, professores, alunos não querem esta 

situação. Por que ela se instalou? 

 

Uma série de fatores são somados: as reprovações e 

desistências causam problemas a todos; o discente 

perde seu tempo e dinheiro; o docente fica 

desgastado; a instituição de ensino aumenta seus 

problemas de administração e gestão de situações 

de crise. 

 

Administrar para garantir que estes problemas sejam 

evitados via o mascaramento de resultados, 

representa, na atualidade, uma hipocrisia oficial que 



fazem sair das universidades alunos 

semianalfabetos. 

 

Banir a incompetência por decreto, variando de 

acordo com os interesses, grau de parentesco, ou 

outras justificativas, igualmente inválidas, torna-se 

uma regra indesejável no mercado escolar em todos 

os seus níveis. 

 

De quem é a culpa? Da ausência de aulas? Da dúvida 

se elas realmente ocorrem?  De quem será? Da 

incompetência do docente? 

 

Mostra-se cada vez mais necessária uma reforma no 

sistema de ensino, no qual se abandona a avaliação 

como instrumento de poder, método coercitivo por 

excelência, estatização da vingança privada. 

 



Docentes altamente qualificados misturam-se com 

outros sem condições de desenvolverem atividades 

no ambiente de ensino.  

 

É necessária a melhoria dos processos de seleção de 

professores tutores para o desempenho qualitativo 

de uma ação e prática profissional que possa 

colaborar com o engajamento do aluno e sua 

participação ativa no ambiente. 

 

No final de contas, acaba cabendo a todos a pecha 

da incapacidade do docente em motivar e emocionar 

o aluno, fazendo com que ele participe do processo 

de ensino e aprendizagem. 

 

Quanto ao aluno: será que lhe cabe alguma culpa? 

Observamos docentes interessados, aulas bem 



ministradas e ainda assim, a continuidade da 

mediocridade, por culpa de alguns líderes negativos. 

 

E a instituição: será que a ela cabe alguma culpa? 

Será quando ela se manifesta quando incentiva os 

docentes a “não” reprovarem os alunos, porque 

senão não terão recursos para pagar a folha e terão 

pais revoltados contra aqueles que atestam a 

“burrice” de seus filhos? 

 

E a sociedade? Será que lhe cabe alguma culpa pela 

conivência que demonstra, aceitando diplomas que 

não pesam um grama de conhecimento, mas apenas 

papel a validar socialmente incapacidades 

localizadas? 

 

Desta forma, um dos principais objetivos deste 

processo de formação, é capacitar os professores 



tutores como pesquisadores com a principal missão 

de orientar uma revisão no modelo vigente na 

atualidade em nosso país, incentivando reformas 

que preencham as graves lacunas observadas no 

processo de formação proporcionado pelas 

universidades na sociedade contemporânea. 

  



4 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES TUTORES 

 

 

A proposta do curso de formação de professores 

tutores está apoiada na efetivação de 26 tópicos, 

cada um deles desenhado como um objeto de 

aprendizagem e com exigência do 

comprometimento de 15 horas do aluno.   

 



Veja na tabela 01 como esses tópicos foram 

estruturados: 

Ordem Título  

01 Boas-vindas 

02 Atividades de ensino e aprendizagem no 

EaD 

03 O sistema de ensino brasileiro e o EaD 

04 Educação a distância – um breve histórico 

05 Educação a distância – os modelos 

06 Ambientes virtuais de aprendizagem 

07 Salas de aula presenciais 

08 Salas de aula virtuais 

09 O professor na era digital 

10 A profissionalização docente no EaD 



11 O perfil do profissional do século XXI 

12 O perfil do docente do século XXI 

13 O perfil do aluno EaD 

14 Características da tutoria no EaD 

15 A comunicação no EaD 

16 A didática e a tutoria no EaD 

17 A conversação didaticamente guiada no 

EaD 

18 A interatividade no EaD 

19 Propostas pedagógicas no EaD 

20 O tutor como orientador 

21 O dia-a-dia da prática tutorial 

22 O tutor e o ambiente de trabalho 

23 Os sistemas de suporte para o EaD 



24 Tecnologias complementares 

25 A produção de materiais didáticos no EaD 

26 O conhecimento da IES patrocinadora 

 

São temas que em sua soma, detalham o que um 

professor necessita para desenvolver, de forma 

confortável, a sua ação e prática profissional voltada 

para o atendimento de alunos que desenvolvem o 

seu processo de formação com a escolha do Ensino a 

Distância como forma de efetivação. 

  



5 OBJETIVOS DO CURSO 

 

Objetivo principal 

Transmitir aos professores a importância do 

desempenho da função “tutoria” dentro da 

estrutura criada para atendimento de cursos 

ofertados na modalidade EaD. 

 



Objetivos específicos 

Colaboram para com o cumprimento do objetivo 

principal: 

• Formar competências e habilidades técnicas 

necessárias para o bom desempenho da 

atividade docência em ambientes virtuais de 

aprendizagem; 

• Sugerir e orientar a aplicação de ideias 

pedagógicas diferenciadas e inovadoras 

aplicadas como estratégias educacionais de 

valor para enriquecer a qualidade do ensino 

ofertado no ambiente; 

• Buscar orientar o estabelecimento de novas 

formas de comunicação entre os professores 

tutores e os alunos sob sua responsabilidade; 

• Orientar a apropriação das características 

particulares do desenvolvimento de pesquisas e 

trabalho nos ambientes virtuais de 

aprendizagem. 



6 PROGRAMAÇÃO DO CURSO 

 

O curso está previsto para uma carga horária total 

equivalente a 390 horas presenciais, com oferta de 

diferentes níveis de certificação e, em todos eles a 

sua oferta é efetuada de forma circular e aberta. 

 

O cumprimento de requisitos será detalhado na 

descrição das certificações possíveis oferecidas pelo 

curso. 

 



O envio das atividades pedagógicas online que 

orienta o aluno a desenvolver a aprendizagem 

independente e participação em fóruns, chats, radio 

web ou qualquer outra iniciativa online, além de 

enriquecer o conhecimento do aluno, também é 

levada em consideração no processo de avaliação. 

 

A avaliação, caso o aluno resolva participar ou se 

assim exigir a modalidade escolhida, será sempre via 

entrega de um artigo final ao final de cada um dos 26 

tópicos trabalhados, avaliados pelo orientador e 

devolvidos com o conceito obtido.  

 

A existência ou não da necessidade de Trabalho de 

Conclusão de Curso está atrelada ao tipo de 

certificação escolhida. 

  



7 METODOLOGIA 

 

 

O curso é ofertado para desenvolvimento na 

modalidade eLearning, com imersão total do aluno 

no ambiente virtual que pode ocorrer com ou sem 

apoio tutorial, conforme explicado no capítulo 

relativo ao processo de certificação. 

 

Todo o material didático é entregue diretamente em 

servidores na nuvem, sem custos envolvidos e que o 

aluno pode baixar diretamente para seu 

equipamento. 



 

O estudo é orientado com o uso de rotas de 

aprendizagem que representam apenas uma 

sugestão didaticamente orientada e que pode ser 

substituída pela orientação própria do aluno, a 

menos de orientações contidas no capítulo relativo 

ao processo de certificação. 

 

A entrega das atividades é opcional, mas 

considerada como um aspecto favorável ao aluno, 

quando da avaliação final de seu desempenho. 

 

Ao final de cada tópico e do curso é solicitado um 

artigo como proposta de avaliação, cuja 

obrigatoriedade está sujeita às orientações contidas 

no processo de certificação. 

 

O aluno recebe um passe de entrada (login) e uma 

senha para entrada no ambiente do curso em um 



sistema de gerenciamento de conteúdo e 

aprendizagem onde pode controlar a sua evolução 

no curso e comunicação com todos os demais 

envolvidos na proposta. 

 

O material de estudo utiliza iconografia específica 

que efetua a chamada às atividades quando o aluno 

está no ambiente online. 

  



  



8 PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

 

Certificado de participação (como MOOC) 

 

Recebido ao final de cada tópico sem que haja 

necessidade de comprovação de requisitos de 

formação anterior e exigências de entrega de 

atividades ou avaliação final.  

 



O próprio aluno efetua a matrícula e, ao final do 

percurso, providencia a impressão do certificado. 

 

Certificação como curso de formação profissional 

 

O curso pode ser ofertado como previsto em seu 

projeto original como um MOOC – Massive Open 

Online Courses, no qual o participante recebe a 

certificação como curso de aperfeiçoamento 

profissional, a segunda orientação adotada no 

projeto. 

 

Certificação como extensão universitária 

 

O que ocorre quando há a intervenção de alguma IES 

que atua como certificadora, caso em que há 

necessidade de comprovação de certificações 



anteriores, avaliação e processo de registro, com ou 

sem custos. 

 

Certificação como especialização em tutoria em 

EaD 

 

Caso haja uma certificadora ela pode utilizar a soma 

de todos os tópicos que totalizam 390 horas e 

certificar o participante como especialista em tutoria 

em EaD, sendo que nesse caso, o curso do curso e as 

orientações, acompanhamento e avaliação, ficam a 

cargo da certificadora conveniada. 

 

  



  



9 SOBRE OS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 

 

Os cursos de aperfeiçoamento são reconhecidos em 

sua existência, mas seu reconhecimento pode ser 

variado.  

 

Se ofertado por um profissional capacitado ele é 

apenas tido como um “curso livre” e que, como um 

MOOC (oferecido como educação aberta sem custo), 

não exige pré-requisitos.  



 

Caso ele seja ofertado por uma IES, ainda que com o 

mesmo conteúdo, passam a existir requisitos, custos 

envolvidos e outras pendências que são pactuados 

via contrato entre as partes envolvidas.  

 

Nesse caso, agregar diversos tópicos pode permitir a 

composição de cursos em outros níveis do sistema 

educacional brasileiro de acordo com as condições 

da IES em oferecer o programa.  

 

Nesses casos, o instrutor é contratado em regime de 

horas de serviço prestadas, configurando vínculo 

empregatício como exigido pelos órgãos reguladores 

da educação em nosso país.  

 



Caso haja alguma certificadora envolvida é 

necessário que haja uma avaliação presencial, 

marcada pelo aluno, na sede da certificadora 

envolvida. 

 

A certificação simples exige apenas que o aluno 

participe do ambiente (fóruns, chats e rádio web) e 

desenvolva as atividades previstas com entrega da 

solução do problema proposto, tendo em vista o uso 

da modalidade da aprendizagem baseada em 

problemas (ABP) como parte da metodologia de 

efetivação, de acordo com os dados de seu projeto 

instrucional de curso.  

 

A recuperação no caso de não atingir o escore 

mínimo (nota 7) é possível. A composição desse 



escore varia de curso para curso e está especificada 

em sua apresentação inicial. 

 

O curso será acompanhado em sua totalidade por 

um Avatar, desenvolvido pelo autor e utilizado para 

acelerar o desenvolvimento dos cursos 

acompanhado de vídeos com intervenção 

programada do orientador.  

 

Contatos com o autor são possíveis no e-mail 

ofertado no ambiente (antsmun@outlook.com), que 

os responderá na medida de sua disponibilidade de 

tempo, ou em prazos especificados pelas 

certificadoras, caso elas estejam envolvidas. 

 

Os cursos têm uma formatação voltada para a 

“aprendizagem rápida – rapid learning” e cada 

mailto:antsmun@outlook.com


tópico apresenta uma carga horária sugerida e que é 

equivalente ao que o aluno gastaria em um ambiente 

presencial com comprometimento de 15 horas.  

 

Assim todos os cursos podem ser tratados como 

“tópicos” que correspondem a um conhecimento 

adquirido.  

Cada um deles pode representar parte de um 

processo maior.  

 

Quando houver certificadoras envolvidas, essas 

cargas horárias podem ser somadas para compor 

disciplinas ou cursos inteiros, devendo nesse caso 

serem cumpridas as exigências pactuadas em 

contrato entre o participante e a certificadora e que 

estarão de acordo com a legislação que devem 

atender. 



 

Um exemplo permite um maior esclarecimento 

dessa proposta.  

 

Caso uma disciplina de 72 horas possa ser dividida 

em tópicos que o aluno pode escolher entre uma 

grande variedade (com respeito à aprendizagem 

adaptativa), o aluno poderia cursar quatro tópicos e 

utilizar as 12 horas restantes para envio de algum 

trabalho ou efetivar uma avaliação presencial. 

Outras combinações são possíveis, mas devem estar 

previamente estabelecidas. 

 

Essa disciplina pode representar uma proposta de 

extensão universitária, até atingir o conhecimento 

necessário para compor a carga horária de cursos em 

nível de pós-graduação (lato e stricto sensu). 



 

Várias e diversas composições podem ser tratadas e 

combinadas entre as partes.  

 

É importante lembrar que cada tópico desenvolvido 

separadamente, sem envolvimento de certificadoras 

não tem custo, o que somente ocorre quando 

houver esse tipo de intervenção. 

 

Assim o certificado de aperfeiçoamento será 

emitido: 

a) Como curso livre oferecido pelo orientador, 

baseado em sua titulação como doutor nas 

áreas nas quais os tópicos são oferecidos; 

 



b) Como curso com a designação proposta pela 

certificadora, caso ela esteja envolvida e cujos 

custos estão pactuados em contrato. 

 

  



10 MATERIAL DE ESTUDO 

 

Cada um dos tópicos está composto por um material 

de estudo que segue como proposta apresentar: 

• Denominação única do tópico; 

• Competências e habilidades a serem formadas; 

• O conteúdo a ser estudado; 

• O texto contendo: 

o As atividades independentes; 

o As atividades pedagógicas online; 

• A proposta de atividades “saiba mais”; 



• A proposta de “questões de revisão” no formato 

dissertativo; 

• A proposta de “situações problema” cuja 

solução deve ser apresentada pelo aluno no 

formato de “texto livre, porém com respeito às 

normas estabelecidas pela ABNT, se utilizar 

citações”; 

• A bibliografia utilizada na apresentação do 

texto. 

 

Esse material é acompanhado por áudio-aula com 

todo o conteúdo do curso; animação com o avatar 

do tutor online escolhido para esse curso; vídeo aula 

com o instrutor do curso e; arquivo flip-page com o 

conteúdo textual animado. 

 

  



11 OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 

Cada tópico está desenhado como uma soma de 

objetos de aprendizagem que está de acordo com a 

seguinte estruturação  

 

 

 



 

 

Nem todos os itens estão presentes sendo o texto de 

apresentação e/ou slides o único obrigatório. 

 

 

 

 

 



12 SOBRE A ICONOGRAFIA UTILIZADA 

 

Durante a apresentação dos materiais didáticos 

colocados como arquivos textuais ou em pontos 

específicos de algum documento complementar 

(normalmente artigos ou ensaios do autor), será 

utilizada uma iconografia. 

 

Ela está apresentada e comentada nesse ponto e é, 

também, válida para todos os cursos do ambiente.  

 



Ela poderá estar ausente, sem que isso prejudique a 

evolução dos estudos de algum tópico específico.  

 

A apresentação na tabela segue ordem alfabética de 

sua nomenclatura padrão: 

 

 
Oferece ajuda ao leitor no contexto em 

que está situado. 

 
Orienta sobre um conteúdo que o 

leitor deve efetuar uma atividade de 

análise mais detalhada devido sua 

importância. 

 
Permite o acesso a alguma animação 

externa sobre o contexto no qual se 

encontra. 



 
Permite a chamada de apresentações 

que complementam o conteúdo do 

material de apoio. 

 
Permite a chamada de algum artigo do 

autor ou de outro, relativo ao texto. 

 
Orienta para que seja dada atenção 

especial a algum tema que está sendo 

tratado no contexto. 

 
Indica a presença de uma atividade 

independente sugerida. 

 
Indica a chamada de atividade online 

sugerida no contexto. 

 
Permite a chamada do áudio 

correspondente. 

 
Permite a chamada de avaliação. 



 
Apresenta bibliografia utilizada no 

texto para localização de alguma obra 

de interesse. 

 
Indica a chamada de chat ou rádio web. 

 
Orienta o leitor sobre alguma atividade 

importante que precisa ser vista como 

complemento ao texto de estudo. 

 
Apresenta as competências que o 

tópico se propõe a formar. 

 
Apresenta o conteúdo de um 

determinado tópico. 

 
Orienta para que o leitor acesse algum 

destaque ao texto apresentado no 

contexto de chamada. 



 
Apresenta um diálogo que o 

orientador julga importante para a 

compreensão do texto. 

 
Orienta na solução do problema ou na 

solução das questões de revisão ou 

quando algum tema sugerir outra 

atividade qualquer. 

 
Permite o contato com o orientador no 

contexto. 

 
Orienta a chamada de uma enquete 

sobre algum ponto de interesse. 

 
Apresenta alguma situação problema 

que necessita ser resolvida. 

 
Orienta o desenvolvimento de algum 

exercício relacionado com o tema. 



 
Permite a leitura do texto em um 

formato lúdico no ambiente online. 

 
Orienta a participação em alguma 

discussão importante no ambiente. 

 
Apresenta algum termo complexo ou 

que seja jargão da área. 

 

Orienta leitura complementar para 

que o leitor complete o texto de 

leitura. 

 
Ícone de chamada desse texto, em 

algum ponto do sistema. 

 
Orienta a chamada de um link de 

acesso que leva o leitor a algum ponto 

na rede que está relacionado com o 

contexto da leitura. 



 
Orienta para a apresentação ou 

montagem de algum mapa mental 

para facilitar a compreensão do que 

está colocado no contexto. 

 
Apresenta detalhamento de como 

alguma atividade deveria ser 

desenvolvida em um contexto 

particular. 

 
Orienta para o desenvolvimento de 

alguma atividade de pesquisa que 

completa o texto de leitura. 

 

Orienta o desenvolvimento de alguma 

atividade de reflexão sobre algum 

tema importante encontrado no 

desenvolvimento da leitura do texto. 

 
Leva o aluno a uma rota de 

aprendizagem didaticamente guiada, 



para o desenvolvimento de alguma 

atividade ou com relação à leitura do 

texto em geral. 

 
Apresenta uma síntese do texto de 

leitura. 

 
Chamada de vídeo com o orientador 

ou com o avatar que representa o tutor 

online. 



13 ANEXO 01 – CURSOS LIVRES 

 

 

Este anexo permite responder a pergunte central 

efetuada por grande maioria dos alunos que fazem 

cursos livres. 

 

 



 

Pergunta 

 

Cursos livres são autorizados pelo ministério da 

educação? 

 

Resposta 

 

Veja o extrato de algumas considerações a respeito 

na lista abaixo colocadas como componentes de uma 

resposta mais adequada ao questionamento 

proposto: 

 

  



Consideração 01 

 

Os Cursos Livres que após a Lei nº 9.394 - Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional passaram a integrar a 

Educação Profissional, como Educação Profissional 

de Nível Básico caracterizam-se pela modalidade de 

educação não formal, de duração variável, destinada 

a proporcionar ao trabalhador conhecimentos que 

lhe permitam profissionalização em novas áreas de 

conhecimento e assim qualificar-se e atualizar-se 

para novas formas de trabalho em sua vida 

profissional. 

 

Consideração 02 

 

A Constituição Federal em seu artigo 205, “caput”, 

prevê que a educação é direito de todos, e será 

incentivada pela sociedade, defendida também pelo 



artigo 206 da nossa Carta Magna, que prevê que o 

ensino será ministrado com base em alguns 

princípios e em seu inciso II: “a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

pensamentos, a arte e o saber”.  

 

Consideração 03 

 

São normatizações legais o Decreto Presidencial nº 

5.154 de 23 de julho de 2004 e as normas da 

Resolução CNE nº 04/99 – MEC (art. 7º, § 3º) de 7 de 

outubro de 1999. O certificado tem validade para fins 

curriculares e em provas de títulos, como certificado 

de atualização/aperfeiçoamento, respeitando a 

carga-horária descrita e não podendo ser usado para 

outros fins.  

  



14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O público-alvo a que se destina esse material são 

professores, sem importar em qual nível eles atuam 

no sistema de ensino brasileiro.  

 

Essa proposta envolve facilitar a sua atualização em 

EaD e Tecnologia Educacional.   

 

Porém, qualquer pessoa interessada nos temas que 

são tratados de forma preferencial pode participar 

dessa proposta. 



 

Todos os cursos aqui colocados podem ser utilizados 

livremente por esses professores, em um processo 

de disseminação de conhecimentos, de forma livre, 

sem custo. 

 

Sugestões que venham alterar esse conteúdo podem 

ser enviadas e serão recebidas com agradecimento e 

incorporação para melhoria da qualidade do 

material que está sendo oferecido aos professores.  
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16 AVALIE O MATERIAL 

 

Clique no ícone acima e envie a sua avaliação sobre 

esse material e se desejar, as suas expectativas sobre 

o curso, para que possamos publicar no ambiente 

virtual. 
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