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RESUMO 
Este artigo descreve os resultados de uma pesquisa que investigou o perfil dos alunos que cursam 
matemática na modalidade a distância, assim como as principais dificuldades por eles 
enfrentadas. A população-alvo foi de 15 alunos matriculados no curso de licenciatura plena em 
matemática a distância, no Campus XVII da Universidade do Estado do Pará, núcleo Vigia de 
Nazaré. O estudo foi de natureza qualitativa com enfoque descritivo e teve como coleta de dados, 
questionários com perguntas abertas e fechadas. Os resultados revelaram que apesar de algumas 
dificuldades apontadas pelos discentes do curso, o ensino a distância e o curso de matemática 
(EaD) foram avaliados de forma satisfatória.  
 
 
 
Palavra Chave: Educação a Distância. Formação de Professores. Discentes. 
 
 
 
 
  
INTRODUÇÃO 

          No ano de 2003 foi implantado o Consórcio Regional das 

Instituições Públicas de Ensino Superior da Amazônia para as ações de 

Educação a Distância – doravante denominado “CampusNet Amazônia” composto 

de dez seguintes Instituições de Ensino Superior : Fundação Universidade 

Federal do Amazonas- FUA,  Fundação Universidade Federal de Rondônia - 

UNIR, Universidade Federal do Acre - UFAC, Universidade Federal do Amapá - 

UNIFAP, Universidade Federal de Roraima - UFRR, Universidade Federal do 

Pará- UFPA, Universidade do Estado do Pará - UEPA, Universidade Federal Rural 

da Amazônia – UFRA, Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT e do Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Amazonas - CEFET – AM, que visa integrar 

as universidades amazônicas, visando o desenvolvimento de ações voltadas para 
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implantação e implementação de infra-estrutura de comunicação, de centro de 

recursos multimídia e de programas de formação, na modalidade a distância. 

       

Sendo a Universidade do Estado do Pará parte integrante do Consórcio 

CampusNet Amazônia, foi objeto de estudo do projeto de  pesquisa “CampusNet 

Amazônia: saberes e práticas docentes no curso de matemática a distância da 

UEPA” ,  coordenado pelo Prof.Msc. José Roberto Alves da Silva, o qual visa 

analisar as ações em Educação a Distância - EAD que o consórcio CampusNet 

Amazônia desenvolve para a região Amazônica, especificamente no Curso de 

Matemática da UEPA. 

 

O presente estudo está vinculado a tal projeto de pesquisa, entretanto 

se limitou em pesquisar o curso de matemática no município de Vigia de Nazaré, 

localizado a 100 km de Belém, tornando-se relevante pelo aprofundamento em 

uma modalidade de ensino, capaz de diminuir as distâncias sociais sejam elas 

causadas pela exclusão ou falta de oportunidades de continuidade de estudos por 

muitos jovens amazônicos, no qual tal estudo aponta o perfil dos alunos que 

cursam a modalidade, como se deu sua formação? E quais as principais 

dificuldades encontradas pelos discentes na modalidade à distância?. 

 

Inicialmente, realizamos nossa pesquisa bibliográfica referente ao tema 

Educação a Distância, pois esta etapa do trabalho nos permitiu aprofundar nossos 

conhecimentos sobre o referido assunto conforme as teorias de alguns autores 

como: Belloni (2002), Freitas (2007), Pretti (2005).  

 

 A coleta de dado foi feita no Campus XVII da Universidade do Estado 

do Pará, no núcleo de Vigia de Nazaré, onde aplicamos um questionário com 

questões abertas e fechadas, com o intuito de fazer uma análise lógica e 

interpretativa do instrumento da pesquisa. 

 

        Primeiramente buscamos traçar o perfil do aluno que faz o curso a 

distância e depois perguntar a esse aluno como avalia a estrutura pedagógica e 

curricular do curso de matemática nesta modalidade. Dentre os 15 discentes que 
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participaram, 6 são do sexo masculino e 9 do sexo feminino.O que chama 

atenção, já que geralmente os cursos de matemática possuem em seu quadro de 

alunos um número maior de homens. As mulheres são mais presentes nos cursos 

da área de humanas e biológicas. De acordo com uma pesquisa feita nas 

universidades das regiões Norte e Nordeste (Passos, 1997 In DIAS, A. L. M, nov. 

2000-fev. 2001.P.3),observou-se que o sexo feminino está mais presente nos 

cursos de serviço social, nutrição, enfermagem, pedagogia, psicologia, letras e 

história, já os cursos como as engenharias, física, matemática, agronomia, 

veterinária, economia e direitos, etc., continuam com maior número de pessoas 

do sexo masculino. Entretanto vale ressaltar que cada vez mais as mulheres 

buscam e ganham espaço no mercado de trabalho, por outro lado elas 

necessitam “cumprir com suas funções familiares, domesticas”. Com isso, o 

tempo passa a ser algo muito precioso para elas, nesse sentido a modalidade a 

distancia se torna muito mais atrativa, tendo em vista que uma das características 

da EaD é a flexibilidade nos horários de estudo, o que torna possível dispor de 

tempo para o trabalho, para o estudo e para a família.Walker(1993) oferece uma 

imagem característica, feita a partir de pesquisas com estudantes australianos: 
“Uma imagem dominante é a do silêncio, tranqüilidade e 

solidão. Um tema recorrente é o tempo de estudo: tarde da noite, 
quando as crianças estão acomodadas, o marido vendo televisão na 
sala (muitos estudantes são mulheres), está escuro lá fora, pode 
haver um cão ou um gato por perto a cozinha está limpa e arrumada, 
os lanches para o dia seguinte estão prontos na geladeira, e a 
estudante arranja um espaço na ponta da mesa, desarrumando o 
mínimo a mesa posta para o café da manhã. Os livros estão abertos 
e o estudo pode começar”.  

      

Esta imagem traduz um relato de uma visão da EaD como marginal 

socialmente e até mesmo na economia doméstica (Belloni, 2008,p.40) apesar de 

concordarmos parcialmente com Belloni, não podemos negar que esta imagem, 

que não deve ser generalizada, exprime um pouco do que foi dito antes por nós, 

da necessidade da mulher em arcar com suas funções familiares, domésticas e 

educacionais.  

 

      Outra questão analisada foi a idade, que é uma importante 

característica dos alunos de Ead, a maioria dos alunos de educação a distância é 
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de idade adulta, de acordo com dados da ABRAEAD (Anuário Brasileiro 

Estatístico de Educação a Distância de 2008): 
A idade média é maior do que na educação presencial. É quase 
desprezível o número de alunos com menos de 18 anos, enquanto o 
número de alunos com mais de 30 anos prevalece para 35,8% das 
instituições da amostra, ou para exatamente 50% das cem 
instituições que responderam a esta pergunta. Fica claro que um 
terço dos alunos a distância está na faixa etária entre 30 e 34 anos, a 
indicada como a mais freqüente, por 22,9% da amostra, ou 32% das 
que responderam à pergunta. 

 
      

 Os dados da Abraead não se distanciam dos encontrados em Vigia, 

onde notou-se que a faixa etária dos discentes, para mulheres varia entre 21 e 41 

e para os homens 21 e 48 anos. Podemos perceber que no curso a distância 

predominam pessoas maduras, as quais identificam na EaD uma oportunidade de 

prosseguir seus estudos, nesse sentindo Armengol (1987), afirma: 
Uma grande quantidade de alunos, principalmente adultos, ao mesmo 
tempo em que têm uma enorme necessidade de prosseguir seus 
estudos ou de aperfeiçoar-se, por motivos variados, principalmente a 
falta de condições de subordinar-se à disciplina de horários e locais 
das escolas presenciais, não conseguem acesso ao ensino [...] 
Assim, a educação a distância aparece como o único meio adequado 
de dar-lhes acesso a um novo saber. 

 
Talvez o número de pessoas adultas sejam mais freqüentes no curso 

a distancia porque essa modalidade exige um grau elevado de maturidade, pois 

o aluno é quem dita suas próprias regras, que decide se quer ou não estudar, 

em que horas estudar, portanto é necessário um comprometimento  por parte 

desse aluno, não que o aluno presencial não tenha essa característica, mas o 

ela é muito mais forte no aluno de educação a distância. 
                                                                                      

Em se tratando da questão profissional nos dados obtidos. Observou-se 

que dos 15 alunos, 9 alunos trabalham e estudam, 7 alunos apenas estudam, esse 

fato confirma a teoria de Cardoso & Sampaio (1994), na qual ele relata que os 

alunos trabalhadores são uma realidade muito comum nos cursos de graduação do 

nosso país, pois alguns alunos são oriundos de extratos sociais não muito elevados 

e necessitam cooperar para o pagamento de suas próprias despesas e/ou são 

chefes de família, precisam contribuir com o sustento integral das mesmas. 
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O Ensino, apesar de gratuito, requer do estudante certos investimentos 

para a manutenção da graduação. O aluno da modalidade a distância onera-se 

para chegar ao local onde ocorrem as aulas presencias, caso não more no 

município onde o curso é ofertado, ele também tem custos com hospedagem, 

alimentação, pois os encontros presenciais ocorrem nos finais de semana, logo, ele 

precisa ter uma renda para que possa investir em sua formação. Sem falar das 

despesas comuns com o ensino presencial, cópias de texto, compras de livros, 

participação em eventos, etc. 

 

 No que se refere a estes alunos trabalhadores, a modalidade à distância 

promove uma simplificação, já que não gozam de muito tempo para assistir aulas 

presenciais, apesar de possuírem motivação para o estudo. Esses profissionais 

buscam na EaD uma oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos, suas 

habilidades, e crescerem profissionalmente, economicamente  e socialmente, 

Belloni (2008,p. 49) considera o aluno de EaD, como: Um ser autônomo, gestor dos 

seus processos, capaz de dirigir e auto-regular esse processo. 

 

Logo é muito fácil conciliar estudo e trabalho, quando o estudo se dá 

por meio da modalidade a distância, já que o aluno possui autonomia para fazer 

seus horários de estudos e pode estudar em horários alternativos, não 

prejudicando assim o seu rendimento no trabalho. 

 

 Os discentes do ensino a distância em sua maioria são alunos 

oriundos da escola pública, o que nos revela que a EaD tem atendido  uma 

demanda de alunos que não conseguiu ser atendida pelas universidades públicas 

no ensino presencial por falta de vagas. Segundo dados do Inep, havia cerca de 

184 mil funções docentes dos anos/series do ensino fundamental da rede pública 

em todo país ocupadas por profissionais sem formação superior, sendo que só na 

Região Norte, das 53.289 funções ocupadas, 50, 56% não possuíam licenciatura. 

Em relação as funções docentes no Ensino Médio  ocupadas por 26.101, cerca de 

21,95% das funções eram ocupadas por profissionais que não possuíam 

licenciatura. Os dados apresentados demonstram a fragilidade das instituições de 
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Ensino Superior e dos Governos Federais em superar tal demanda, daí a inserção 

da Educação a Distância, enquanto uma modalidade de ensino capaz de reduzir 

tais índices. Nesse contexto Belloni(2008) afirma: Nos países pobres, a educação 

a distância aparece como uma solução de emergências para problemas 

educacionais.  

 

Seguimos citando Belloni(2008,p.5) que alega: 
“No que se refere à formação inicial, cabe lembrar que a demanda 
crescer ainda mais significativamente em virtude da expansão do 
ensino secundário. As mudanças deverão ocorrer no sentindo de 
aumentar a oferta de oportunidade de acesso e ao mesmo tempo 
diversificar esta oferta de modo a adaptá-las as novas demandas.  

      Deste modo a educação a distância surge também para atender 

esse público que terminou o ensino médio e não conseguiu dar continuidade em 

seus estudos, uma demanda de pessoas que geralmente são excluídas dos 

processos educacionais, por falta de oferta de cursos em seus municípios, por 

falta de ensino superior público, gratuito. 

 

Vale ressaltar que, no município de Vigia, dos 15 discentes que 

responderam ao questionário 6 já atuam na docência, sendo 4 como docentes de 

Matemática e os outros 2 em outras disciplinas. Dos 4 docentes em exercício no 

ensino fundamental como professores de matemática, 2 possuem graduação em 

Pedagogia, 1 em História e 1 em Administração. Entendemos que, esses 

profissionais estavam buscando formação superior dentro da área que já 

atuavam, alguns até por mais de 10 anos. O que está de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases que prevê a educação a distância como um importante 

instrumento de formação e capacitação de professores em serviço. 

 

           Supomos que a formação de professores a partir da visão de 

Nóvoa (1992): 
Contribuiu para a discussão acerca da necessidade de fazer emergir um 
novo modelo de professor, cujo percurso profissional seja considerado e 
colocado em primeiro lugar, para que ele possa aprender com o saber 
da experiência. 

 
           O Edital 001/2004 publicado em julho de 2004 pela Secretaria 

de Educação a Distância do Ministério da Educação (SEED/MEC), mobilizou as 
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instituições públicas de ensino superior para oferta de cursos de licenciatura a 

distância em Pedagogia, Física, Química, Biologia e Matemática. A escolha 

prioritária dessas áreas de conhecimento foi baseada em dados do Censo do 

Professor (INEP) que revelavam um déficit crescente de professores no ensino 

médio de Matemática e de Ciências da Natureza, e a falta de formação superior 

entre os docentes do ensino fundamental, principalmente nas séries iniciais. 

Assim acreditamos que a EAD tem papel fundamental na formação de 

professores a medida que essa modalidade esta atendendo a uma demanda que 

o Governo Federal busca atingir para suprir a crescente demanda de professores 

nas instituições de ensino. 

 

O Consórcio CampusNet Amazônia é a iniciativa que as universidades 

Públicas da região amazônica implementaram para a formação de profissionais 

da educação por meio da educação a distância, visando a promoção de acesso 

ao ensino superior e da diminuição do déficit de docentes sem nível superior. A 

EAD, portanto, se torna uma modalidade de ensino cada vez mais apresentada 

como favorável para minimizar a falta de qualificação dos professores 

amazônicos. (TOSCHI, 2001). 

 

    Portanto, em se tratando de formação de professores podemos 

destacar a dimensão política desse processo, que aponta para novos horizontes 

de formação docente. Sendo que o exercício da profissão docente exige, 

necessariamente, a busca incessante pelo novo, sobretudo se considerarmos a 

tecnologia que se faz presente dentro da modalidade à distância. 

 

     Devido ao grande número de municípios presentes no estado do 

Pará; o difícil acesso a algumas localidades e principalmente o custo para criar e 

manter um curso de ensino superior, nem todos os municípios oferecem cursos 

nesse nível de ensino, por isso muitas das vezes é necessário que o aluno se 

desloque de sua localidade a outra para poder ter acesso ao ensino superior. Esse 

fato foi observado na pesquisa em questão, dos 15 alunos, 6 não residem em Vigia 

de Nazaré, sendo 1 residente de Americano, 2 de Marituba, 1 de Santa Izabel, 1 de 

Colares, 1 de Santo Antônio do Tauá. Assim percebemos o quanto a modalidade a 
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distância tem contribuído para diminuir as distâncias no acesso a universidade, 

proporcionando que pessoas de outros municípios possam ter acesso democrático 

ao ensino.  

         

 O ensino a distância dá sinais de que é uma modalidade de ensino que 

veio para ficar e tem ganhado cada vez mais adeptos. O que pode ser comprovado 

na pesquisa em questão, onde mais da metade dos discentes que responderam ao 

questionário, assinalaram que sua motivação para participar do curso de 

Matemática a distância foi o tipo de ensino que a modalidade oferece, isso pode se 

dar em razão que a mesma atende uma clientela que carece de algumas 

exigências que só o ensino a distancia oferece, como por exemplo a flexibilidade 

de horário, autonomia nos estudos. 

 

 Com relação ao material didático, Neder & Possari (2001, p.160) 

alegam alguns empregos que o material didático assume nos cursos em EaD: 

ensejar o diálogo permanente; orientar o estudante; motivar para a aprendizagem e 

também para a ampliação de seus conhecimentos sobre os temas trabalhados; 

ensejar a compreensão crítica dos conteúdos; instigar o estudante para a pesquisa 

e; possibilitar o acompanhamento e avaliação do processo de aprendizagem.  

 

     Inúmeros pesquisadores já chamaram a atenção para as várias 

tentativas do uso da tecnologia da informação no ensino se deu apenas pela 

inserção de material educacional tradicional no ambiente de aprendizagem, sem 

qualquer adaptação para o seu uso na educação a distância. Nesse sentido, 

baseados na respostas dos discentes nos questionários, no qual os mesmos 

consideram que o material impresso utilizado pelos docentes pode ser considerado 

de boa qualidade, pois dos 15 alunos que responderam, 6 o avaliaram como 

excelente , 7 como bom e 2 como regular.Deve-se frisar  que o material impresso 

na modalidade a distância  possui características diferenciadas, ele tem um atributo 

fundamental que é de proporcionar um diálogo com o aluno, já que o discente não 

possui o professor ao seu lado no momento em que esta estudando, então esse 

“diálogo” visa facilitar a aprendizagem do aluno. Entretanto, vale ressaltar que os 

demais materiais didáticos ofertados pelo curso de matemática a distância de Vigia, 



VII E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 9 -

os quais são “materiais próprios da modalidade”, como: Vídeos, auditivos, online, 

CD-ROM e 0800, tiveram uma avaliação nada satisfatória e alguns até mesmo 

foram inexistentes, como é o caso do recurso didático 0800 que era previsto na 

ementa do curso, mas, no entanto, ao término dos quatro anos ainda não havia 

sido implantado. Isso comprova que ainda há uma fragilidade no uso de recursos 

didáticos, pois acreditamos que os docentes que trabalham na modalidade 

precisam mudar sua metodologia e dominar o uso de recursos tecnológicos, bem 

como adaptar determinados recursos ao ensino a distância, já que como afirma 

Neder (1996) é por meio do material didático que se faz a escolha dos conteúdos e 

o direcionamento teórico-metodológico pretendido. Ou seja, o material didático na 

EaD, assume um papel primordial no processo de ensino e aprendizagem. 

 

       Outra questão que foi analisada diz respeito ao tutor, que Segundo 

Ferreira e Rezende (2004): 
O tutor deve acompanhar, motivar, orientar e estimular a aprendizagem 
autônoma do aluno, utilizando-se de metodologias e meios adequados 
para facilitar a aprendizagem. Através de diálogos, de confrontos, da 
discussão entre diferentes pontos de vista, das diversificações culturais 
e/ou regionais e do respeito entre formas próprias de se ver e de se 
portar frente aos conhecimentos, o tutor assume função estratégica. 
 

 

Analisando o modelo de tutoria do curso encontramos dois tipos de 

tutoria, a tutoria presencial e a tutoria à distância, A presencial, que se realiza por 

contatos presenciais com os alunos, individualmente ou em grupos, visa elucidar 

questões referentes às dificuldades de conteúdo e dúvidas quanto à metodologia 

ou aos aspectos estruturais do curso, tais como provas, trabalhos acadêmicos 

etc. (Belloni,1999).No que diz respeito à tutoria a distância, realizada por meio de 

correio postal, eletrônico, carta, fax, telefone, Garcia Aretio (2001) alerta que nem 

sempre o aconselhamento pode ser feito por correio postal ou eletrônico, dado 

que nem tudo pode ser expresso facilmente por escrito, uma vez que nem todos 

têm facilidade para redigir uma carta ou mensagem eletrônica. Na avaliação dos 

alunos os dois modelos de tutoria desenvolvidos ao longo do curso deixaram a 

desejar (11 alunos marcaram essa alternativa). Seja o tutor presencial ou tutor 

distância é valido ressaltar a importância desse profissional no ensino a distância. 

Os alunos precisam ser acompanhados em suas atividades, quando postam suas 
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dúvidas, precisam que o tutor as responda a fim de sanar as possíveis lacunas. 

Com base nos dados obtidos através dos questionários respondidos pelos 

discentes, podemos analisar que o papel desempenhado pelo tutor durante o 

curso não foi satisfatório para os discentes, possivelmente a má atuação desse 

profissional pode prejudicar o processo ensino-aprendizagem. Entre as questões 

presentes no questionário, destacamos a seguinte pergunta: “Você recomendaria 

o curso de matemática a distancia da UEPA para outros candidatos?”. Todos os 

alunos que se dispuseram a preencher o questionário afirmaram que 

recomendariam, podemos analisar que mesmo diante das dificuldades 

apresentadas pelos próprios discentes em relação ao curso, eles indicariam a 

graduação em matemática na modalidade a distância para outras pessoas o que 

podemos compreender que o curso destaca-se de forma positiva. 

 

     A Educação a distância vem cumprindo o papel de diminuir as 

distâncias sociais sejam elas causadas pela exclusão ou falta de oportunidade de 

continuidade de estudos por muitos jovens amazônicos.   

 

   A consolidação da educação à distância como modalidade de ensino 

capaz de promover a democratização e acesso ao ensino superior de forma 

igualitária, gratuita e com qualidade. 

 

            Finalizando, as instituições cumprem integralmente as diretrizes 

curriculares para a formação dos profissionais na modalidade a distância, que 

também são exigidas ma formação presencial visando evitar o fracasso, o 

sofrimento da exclusão e a desconfiança aos valores humanos, portanto sejam 

presencias ou a distância, as instituições e profissionais envolvidos desenvolvem 

diversos sentimentos para que a educação seja pública, gratuita e de qualidade, 

pois: 
Essas são razões que nos movimentarão para empreender novas 
experiências, pesquisar, analisar, e discutir nossas práticas, tentar 
soluções inovadoras, criarmos novos recursos, flexibilizar nossos 
modelos apoiando-nos mutuamente (FAGUNDES, 2006. P.74). 
 

    Baseado nos referenciais teóricos e nos questionários aplicados, a 

Educação a Distância possui grandes chances de ampliar positivamente a 
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realidade educacional do Estado do Pará, incluindo principalmente, pessoas que 

carecem de disponibilidade integral aos estudos. Público que sem a EaD, poderia 

jamais ter a oportunidade de fortalecer seu sonho de um nível educacionalmente 

superior. 

 

     Em diversos tipos de ensino são encontradas dificuldades 

educacionais, não foge ao comum a Ead do curso de Licenciatura em Matemática 

ofertado pela Universidade Estadual do Pará, no município Vigiense. Não 

obstante são medidas estruturais, tais como o bom uso e aplicação das 

tecnologias de Educação a Distância, dispondo de metodologias que facilitam e 

despertam cada vez mais o interesse nos discentes. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância-ABRAED. 4. 
Ed. -- São Paulo: Instituto Monitor, 2008. 
 
Armengol 1987, In NUNES, Ivonio. Noções de educação a distancia. Revista 
Educação a Distância, Brasília, Instituto Nacional de Educação a Distância, 
Dez./93-Abr/94. Disponível em: URL: http://www.rau-tu.unicamp.br/nou-
rau/ead/document/?code=3) Acesso: 15/04/2010. 
 
BELLONI, Maria Luiza. Educação a distância. Autores associados, 5 ed. 
Campinas, São Paulo. 
 
CARDOSO, R. & SAMPAIO, H. (1994). Estudantes universitários e o trabalho. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais. ANPOCS, N. 26 
 
FERREIRA, M.M.S.; REZENDE. R.S.R. O trabalho de tutoria assumido pelo 
Programa de Educação a Distância da Universidade de Uberaba: um relato de 
experiência. 2003.In Souza, Carlos, ET AL .Tutoria como espaço de interação 
em educação a distância. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 4, n.13, p.79-
89, set./dez. 2004.Disponível em:  URL. 
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/DIALOGO?dd1=762&dd99=view. Acesso 
08/07/2010. 

 
 

FAGUNDES, L.C(2006), A formação de professores na licenciatura presencial e 
na licenciatura a distância: semelhanças e diferenças. In:SEED (2006). Desafios 
da educação a distância na formação de professores. Brasilia. 



VII E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 12 -

GARCIA ARETIO, IN Souza, Carlos, ET AL .Tutoria como espaço de interação 
em educação a distância. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 4, n.13, p.79-
89, set./dez. 2004.Disponível em:  URL. 
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/DIALOGO?dd1=762&dd99=view. Acesso 
08/07/2010. 

 
NEDER, Maria Lúcia Cavalli. Avaliação na Educação a Distância: significações 
para definição de percursos. In: PRETII, Oreste (Org). Educaão a Distância: 
Inícios e Indícios de um percurso. Cuiabá, EdUFMT, 1996: 75-94. 

 
NÓVOA(1992), Antonio. Formação de professores e profissão docente. In: 
SILVA, Marco (Org.). Os Professores e a sua formação. Lisboa: Nova 
Enciclópedia, publicações Dom Quixote, 1992. (Coleção Temas de Educação,39). 
 
PASSOS, 1997 In DIAS, A. L. M.: As fundadoras do Instituto de Matemática e 
Física da Universidade da Bahia. História, Ciências, Saúde — Manguinhos, nov. 
2000-fev. 2001.P.3 
 
PRETTI, Orestes. Educação a distância: construindo significados. Cuiabá:  EAD 
/ IE, UFMT, 2000. 
 
< http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf > Acesso : 12-04-2010 
 
TOSCHI, Mirza Seabra. TV Escola: o lugar dos professores na política de 
formação docente. In: Tecnologias Educacionais e educação a distância. Rachel 
Goulart Barreto (org) Rio de Janeiro: Quartet, 2001.   
 


