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RESUMO 

 

 

Com o desenvolvimento de tecnologias e a globalização das atividades humanas, a 

Educação à Distância (EAD) tem ganhado cada vez mais espaço no cenário mundial. Este 

trabalho após explicitar o que é o EAD, no Capitulo-1 traça um perfil histórico dessa 

modalidade de ensino no Brasil. Em seguida, no Capítulo-2, apresentam-se os aspectos legais 

que regulamentam o EAD no país. O Capítulo-3 contempla as peculiaridades da graduação 

em Física à distância, sua organização e matriz curricular. O Capítulo-4 trata do ensino de 

Física na modalidade EAD, ambiente virtual de aprendizagem, recursos e infra-estrutura. No 

Capitulo-5 podemos ter uma clara noção de como está ocorrendo os cursos de Física a 

distância no Brasil e os Pólos de cada município com Graduação em Física a Distância 

aprovados e vigentes; bem como, reporta-se a não oferta de Curso de Física à distância por 

instituições no Estado de Rondônia.  
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ABSTRACT  

 

 

With the development of technologies and the globalization of human activities, Distance Learning 
(DL) has gained more and more space on the world stage.  This job after explaining what is the 
DL, in Chapter-1 gives a historical profile of this mode of education in Brazil.  Then, in Chapter 2, 
presents the legal aspects governing the DL in the country.  Chapter-3 deals with the peculiarities 
of degrees in physics at a distance, its organization and curriculum theory.  Chapter-4 deals with 
the teaching of physics at the DL mode, virtual learning environment, resources and infrastructure.  
In Chapter 5, we have a clear sense of how the course is going the distance physics in Brazil and 
the Poles of all municipalities with undergraduate physics Distance approved and valid, and it is 
reported not to offer course in Physics distance by institutions in the state of Rondonia  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho teve por objetivo fazer um levantamento bibliográfico do que é o 

EAD - Ensino a Distância, além de observarmos onde o EAD está sendo utilizado. 

Explicitando o que é o Ensino a Distância - EAD, seus aspectos legais e sua 

importância; nossa proposta de curso de Física na modalidade EAD, justifica e enaltece a 

comodidade, aliada ao dinamismo e eficiência. Por fim, sugere-se a implantação do curso de 

Física a distância na Universidade Federal de Rondônia, oferecendo um número maior de 

vagas visando satisfazer as necessidade de profissionais nessa área.  

 As instituições passam utilizar desse importante meio para democratizar e 

socializar conhecimentos na área de Física de forma mais abrangente. Justifica-se que na 

modalidade EAD o acadêmico constrói seu conhecimento, visto que, a diferença básica entre 

educação presencial e a distância está no fato de que, nesta, o aluno tem acesso ao 

conhecimento e desenvolve hábitos, habilidades e atitudes relativos ao estudo, à profissão e à 

sua própria vida, no tempo e local que lhe são adequados, não com a ajuda em tempo integral 

da aula de um professor, mas com a mediação de professores (orientadores ou tutores), 

atuando ora a distância, ora em presença e com o apoio de materiais didáticos 

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados, e veiculados através dos diversos meios de comunicação. 

O número de brasileiros que aspira a uma formação superior e, por diferentes 

razões - principalmente, econômicas - não encontra condições de ingressar nos cursos 

atualmente oferecidos, é estimado em mais de três vezes ao de vagas iniciais hoje oferecidas. 

Esse número cresce rapidamente a cada ano, com o aumento dos concluintes do ensino médio. 

A quantidade de pessoas a ser educadas e a infra-estrutura física disponível, bem como, o 

número de educadores com capacidade para facilitar esse processo, a concentração de 

Instituições formadoras no ensino presencial nas capitais e cidades de maior população; 

justifica-se que o curso de Física a distância no país, e em especial no Estado de Rondônia, é 

necessário em caráter de urgência. 

 



 

 

1. O QUÊ É O EAD? 

 

 

A Educação a Distância – EAD, vem crescendo rapidamente em todo o mundo. 

Incentivados pelas possibilidades decorrentes das novas Tecnologias da Informação e das 

Comunicações - TIC, cada vez mais cidadãos e instituições vêem nessa forma de educação 

um meio de democratizar o acesso ao conhecimento e de expandir oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida. Há um grande debate sobre qual a terminologia mais 

apropriada, já que, com os inúmeros recursos tecnológicos, reduzem-se distâncias e fronteiras 

e torna-se enorme a diversidade de arranjos e combinações possíveis.   

Impulsionados por mudanças constantes na sociedade, os profissionais de diversos 

campos têm procurado por cursos para se atualizarem. Isso tem apontado não só uma procura 

por cursos presenciais, mas, principalmente, por cursos à distância, onde o estudante possui 

maior liberdade para escolher o horário que melhor lhe convier, otimizando seu tempo e 

dando uma maior atenção aos familiares, pois poderá realizar seu curso em sua casa, desde 

que possua um computador  conectado à Internet.  

As atividades de EAD podem ter formas variadas, mas todas têm em comum duas 

características: separação de lugar ou tempo entre alunos professores e mediação conduzida 

por um ou mais meios entre aluno-professor e aluno-aluno. Considera-se que a diferença 

básica entre educação presencial e a distância está no fato de que, nesta, o aluno tem acesso ao 

conhecimento e desenvolve hábitos, habilidades e atitudes relativos ao estudo, à profissão e à 

sua própria vida, no tempo e local que lhe são adequados, não com a ajuda em tempo integral 

da aula de um professor, mas com a mediação de professores (orientadores ou tutores), 

atuando ora a distância, ora em presença e com o apoio de materiais didáticos 

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados, e veiculados através dos diversos meios de comunicação. 



Conforme PRADO e VALENTE: as abordagens de EAD por meio das TIC 

podem ser de três tipos: broadcast, virtualização da sala de aula presencial ou estar junto 

virtual. Na abordagem denominada broadcast, a tecnologia computacional é empregada para 

“entregar a informação ao aluno” da mesma forma que ocorre com o uso das tecnologias 

tradicionais de comunicação como o rádio e a televisão. Quando os recursos das redes 

telemáticas são utilizados da mesma forma que a sala de aula presencial, acontece a 

virtualização da sala de aula, que procura transferir para o meio virtual o paradigma do 

espaço-tempo da aula e da comunicação bidirecional entre professor e alunos. O estar junto 

virtual, também denominado Aprendizagem Assistida por Computador – AAC explora a 

potencialidade interativa das TIC propiciadas pela comunicação multidimensional, que 

aproxima os emissores dos receptores aos cursos, permitindo criar condições de aprendizagem 

e colaboração. 

 
A Internet permite trocar informações de forma rápida e 

conveniente; ter acesso a especialistas em diversos assuntos; obter 

atualizações constantes sobre tópicos de interesse; disponibilizar dados 

pessoais ou institucionais para enorme audiência; formar equipes para 

trabalhar em conjunto, independente de distâncias geográficas; ter acesso a 

várias formas de arquivos e repositórios de informações; traduzir e transferir 

dados entre máquinas localizadas em qualquer lugar (CASTRO, 2003). 

 

    Nesse aspecto, tem-se a disposição ferramentas tecnológicas que propicia verdadeira 

revolução no sistema educacional, visto que o indivíduo constrói o seu aprendizado sem, 

necessariamente ter que estar diariamente diante de um professor. Esse processo ensino 

aprendizagem a distância não ocorre isolado, não supervisionado, pelo contrário, essas 

tecnologias também facilitam as intervenções das instituições credenciadas, pois, o 

Tutor/professor acompanha, supervisiona, avalia, cria fóruns de debates, incentiva seus alunos, 

dentre outras peculiaridades. 

 De acordo com a Secretaria de Educação a Distância – SEED, os objetivos da EAD, 

sem perder de vista o compromisso com a qualidade do ensino nesta modalidade, são: 

 Democratização do acesso que inclui a oferta de educação para todos; atendimento aos alunos 

dispersos geograficamente e residentes em locais onde não haja instituições convencionais de 

ensino; igualdade de oportunidades educativas, de modo especial para as pessoas que não 

puderam iniciar ou concluir seus estudos; permanência dos alunos no seu meio cultural e 

natural, evitando êxodos que incidem negativamente no desenvolvimento regional. 



 Formação de uma cultura de autonomia e de educação permanente a qual inclui 

a formação fora do contexto da sala de aula; aquisição pelos alunos de atitudes, interesses e 

valores que lhes propiciem mecanismos indispensáveis para se autodeterminarem, levando-os 

à conscientização da importância da aprendizagem permanente, tornando os alunos sujeitos 

ativos de sua formação e o professor, seu orientador e facilitador; relacionar a aprendizagem 

às experiências dos alunos, as suas vidas profissionais e sociais, sem afastamento de seus 

locais de trabalho; propõe a independência de critério, capacidade para pensar, trabalhar e 

decidir por si mesmo, com satisfação pelo esforço pessoal.  

 Disseminação de equidade e qualidade: inclui a diversificação e ampliação das 

ofertas de estudos e curso regulares ou não, criando um sistema educativo inovador por sua 

sistemática e recursos didáticos instrucionais de multimídia e papéis previstos para alunos e 

professores desenvolvidos em casa, no trabalho ou em locais adequados; permite uma 

comunicação bidirecional como garantia para uma aprendizagem dinâmica e inovadora; 

garante a qualidade do ensino, pelo planejamento acurado da instrução e pela elaboração de 

recursos didáticos por especialistas de comprovada competência em cada assunto; avalia o 

próprio sistema para diagnosticar, analisar e mensurar o alcance dos objetivos da instituição e 

dos cursos ministrados. 

 Redução de custos: inclui a redução de custos iniciais altos, com produção de 

materiais instrucionais e de apoio a toda a sistemática operacional, compensados com a 

economia em escala, situando-os em 50% dos gastos médios do sistema tradicional de ensino, 

trazendo rentabilidade para o sistema EAD.  

A ligação professor-aluno por meios de comunicação como internet, telefone, 

correio, dentre outros, caracteriza curso a distância. A teleconferência como mídia principal é 

muito utilizada em cursos para grupos maiores, este recurso permite ministrar uma aula para 

várias salas, em diversas unidades da federação com até 50 alunos por sala, sendo 

acompanhados por um tutor local. Esta tecnologia tem a facilidade de permitir a interação 

professor-aluno, onde se pode fazer perguntas e obter respostas em tempo real.  

Observa-se que a participação em cursos à distância por meio de 
ambientes virtuais de aprendizagem incita o desenvolvimento da expressão 
do pensamento pela representação escrita quando é oportunizado ao aprendiz 
participar de discussões, expressar-se livremente e desenvolver produções 
individuais e grupais (ALMEIDA, 2002).  

Com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem redefine-se o papel do 

professor que finalmente pode compreender a importância de ser parceiro de seus alunos e 

escritor de suas idéias e propostas, aquele que navega junto com os alunos, apontando as 



possibilidades dos novos caminhos. O professor provoca o aluno a descobrir novos 

significados para si mesmo, ao incentivar o trabalho com problemáticas que fazem sentido 

naquele contexto e que possam despertar o prazer da descoberta, da escrita, da leitura do 

pensamento do outro e do desenvolvimento de projetos colaborativos.  

 

 1.1. A História da EAD  

 

Segundo o GUIA DE ORIENTAÇÃO DO GESTOR DE TELECENTRO da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, a Educação a Distância - 

EAD teve início no século XV, com a invenção da imprensa por Johannes Gutttenberg, na 

Alemanha. Esta criação possibilitou a leitura diretamente nos livros, mecanicamente 

impressos, aquilo que antes só era possível quando os “mestres” liam para seus discípulos nos 

livros copiados, caríssimos e feitos manualmente.   

O início da utilização da EAD no Brasil não é tão preciso. Mas há experiências 

bastante significativas. Como exemplos podem ser destacados:  

1. O Instituto Universal Brasileiro, criado em 1939 e em funcionamento até hoje;  

2. Os sistemas de rádio-educação utilizados pelo Movimento de Educação de Base 

(MEB) -1961/65; 

3. O Projeto Minerva - convênio entre Fundação Padre Landell de Moura e 

Fundação Padre Anchieta para produção de textos e programas – 1970;   

4. Supletivos para 1º e 2º Graus surgidos na década de 70.   

Na história da EAD podemos distinguir quatro fases, também denominadas 

gerações. Por meio delas podemos perceber o esforço do homem ao lidar com a tecnologia 

disponível, agregando-as aos processos de ensino e aprendizagem, veja na Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Distinção das fases e tecnologias agregadas ao ensino e aprendizagem. 

Fases Tecnologias Exemplos 

 

1ª Geração 

Tecnologias sobre Papel Correspondência  

Módulos impressos 

2ª Geração Tecnologias Eletrônicas Rádio e TV 

3ª Geração Tecnologias Digitais com ênfase na 

informação e na comunicação 

CD, softwares educativos, Internet, 

intranet, videoconferência  

4ª Geração Tecnologias Digitais – Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem. 

Ambientes virtuais  

 



    

A Educação a Distância - EAD, com o uso do correio para transmitir informações 

e instruções aos alunos e receber destes as respostas às lições propostas, funcionou como 

alternativa empregada principalmente na educação não formal. Posteriormente, foi usada para 

tornar a educação convencional acessível às pessoas residentes em áreas isoladas ou àqueles 

que não tinham condições de cursar o ensino regular no período apropriado, associando o uso 

do rádio como meio de emissão rápida de informações ao envio de materiais via correios, o 

que imputou à EAD a reputação de educação de baixo custo e de segunda classe.  

Nas últimas décadas, a educação a distância tomou um novo impulso com a 

integração de tecnologias tradicionais de comunicação como o rádio e a televisão associados 

aos materiais impressos enviados pelo correio, o que favoreceu a disseminação e a 

democratização do acesso à educação em diferentes níveis, permitindo atender a grande massa 

de alunos.  

A disseminação do uso das tecnologias de informação e comunicação em 

diferentes ramos da atividade humana, bem como sua integração às facilidades das 

telecomunicações, evidenciou possibilidades de ampliar o acesso à formação continuada e o 

desenvolvimento colaborativo de pesquisas científicas. Mais importante do que a ampliação 

de possibilidades, a incorporação à EAD de diferentes recursos tecnológicos, e, especialmente 

das TIC, a partir das potencialidades e características que lhe são inerentes, apresenta-se como 

estratégia para democratizar e elevar o padrão de qualidade da formação de profissionais e a 

melhoria de qualidade da educação brasileira.  

Para tanto, há que se investigar sobre as possibilidades de processos EAD 

baseados em práticas sociais significativas e no estudo de problemáticas do cotidiano, 

processos estes centrados no diálogo entre alunos e professores e respectivos mecanismos de 

representação da expressão do pensamento, acesso às informações e produção de 

conhecimento.  

É importante compreender que os desafios da EAD são congruentes com os 

desafios do sistema educacional em sua totalidade, cuja análise implica em analisar que 

educação se pretende realizar, para quem se dirige com quem será desenvolvida, com o uso de 

quais tecnologias e quais as abordagens mais adequadas para acelerar o processo de inclusão 

social da população brasileira.   

 



 

 

 

 

2. REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

 

 

O desafio de educar e educar-se a distância é grande, por isso o Ministério da 

Educação estabelece indicadores de qualidade para a autorização de cursos de graduação a 

distância. Seu objetivo é orientar alunos, professores, técnicos e gestores de instituições de 

ensino superior que podem usufruir dessa forma de educação ainda pouco explorada no Brasil 

e empenhar-se por maior qualidade em seus processos e produtos.   

Um dos objetivos centrais da educação superior é “formar diplomados nas diferentes 

áreas do conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais, e para a participação 

no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua” (Lei 

9.394/96, art. 43, II).  

  Assim, um curso de graduação à distância, inserido nos propósitos da educação 

superior do país, com ela entrelaça seus objetivos, conteúdos, currículos, estudos e reflexão. 

Portanto, deve oferecer aos alunos referenciais teórico-práticos que colaborem na aquisição de 

competências cognitivas, habilidades e atitudes e que promovam o seu pleno desenvolvimento 

como pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Ou seja, um diploma 

de ensino superior recebido por um curso feito a distância deve ter o mesmo valor que um 

realizado de forma presencial. A graduação à distância, portanto, não se confunde com um 

curso supletivo de ensino fundamental ou médio à distância.  

  Comparado à antiga existência do EAD, é recente a regulamentação, pelo governo 

federal, dessa modalidade de ensino no Brasil. O Decreto Lei nº 236/67, Código Brasileiro de 

Comunicações e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei 5.692/71, 

tratou do assunto, permitindo utilizar rádio, televisão, correspondência, dentre outros meios de 

comunicação. No entanto, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, a nova LDB, como foi 

chamada, dedicou o Artigo 80 à modalidade de ensino a distância: 



    Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada.              

            § 1º A educação à distância, organizada com abertura e regime especiais, será 
oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 
         § 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de 
diplomas relativos a cursos de educação à distância. 
         § 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a 
distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de 
ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 
         § 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 
         I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens; 
         II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
         III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários 
de canais comerciais 

O Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2.005, regulamentou o Artigo 80 da LDB, 

deixando claro em seu Capítulo I, Disposições Gerais, o que pode ser considerado Ensino a 

Distância, bem como, sua forma de funcionamento: 

 Art. 1o  Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 
com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos 
diversos. 

 § 1o  A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação 
peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais 
para: 

 I - avaliações de estudantes; 
 II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 
 III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação 

pertinente;  
  IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 
 

Com previsão no Decreto nº 5.622, que regulamenta o artigo 80 da LDB, a educação a 

distância poderá ser ofertada nos níveis e modalidades educacionais da educação básica, da 

educação de jovens e adultos, da educação especial, respeitadas as especificidades legais 

pertinentes; educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas:  técnicos, de 

nível médio e  tecnológicos. Educação superior, abrangendo os seguintes cursos e 

programas: seqüenciais; de graduação; de especialização; de mestrado e de doutorado. 

A criação, organização, oferta e desenvolvimento de cursos e programas a distância 

deverão observar ao estabelecido na legislação e em regulamentações em vigor, para os 



respectivos níveis e modalidades da educação nacional, devendo ser projetados com a mesma 

duração definida para os respectivos cursos na modalidade presencial,  bem como, poderão 

aceitar transferência e aproveitar estudos realizados pelos estudantes em cursos e programas 

presenciais, da mesma forma que as certificações totais ou parciais obtidas nos cursos e 

programas a distância poderão ser aceitas em outros cursos e programas a distância e em 

cursos e programas presenciais, conforme a legislação em vigor. 

Os convênios e os acordos de cooperação celebrados para fins de oferta de cursos ou 

programas a distância entre instituições de ensino brasileiras, devidamente credenciadas, e 

suas similares estrangeiras, deverão ser previamente submetidos à análise e homologação pelo 

órgão normativo do respectivo sistema de ensino, para que os diplomas e certificados 

emitidos tenham validade nacional. Compete ao Ministério da Educação, mediante articulação 

entre seus órgãos, organizar, em regime de colaboração, nos termos dos artigos 8o, 9o, 10 e 11 

da Lei no 9.394, de 1.996, a cooperação e integração entre os sistemas de ensino, objetivando 

a padronização de normas e procedimentos para, em atendimento ao disposto no art. 80 

daquela Lei, credenciar e renovar credenciamento de instituições para oferta de educação à 

distância; e autorizar, renovar autorização, reconhecer e renovar reconhecimento dos cursos 

ou programas a distância. 

Os projetos pedagógicos de cursos e programas na modalidade à distância 

deverão obedecer às diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas pelo Ministério da 

Educação para os respectivos níveis e modalidades educacionais; prever atendimento 

apropriado a estudantes portadores de necessidades especiais; explicitar a concepção 

pedagógica dos cursos e programas a distância, com apresentação dos respectivos currículos; 

do número de vagas proposto; do sistema de avaliação do estudante, prevendo avaliações 

presenciais e avaliações à distância e descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais 

como estágios curriculares, defesa presencial de trabalho de conclusão de curso e das 

atividades em laboratórios científicos; bem como, o sistema de controle de freqüência dos 

estudantes nessas atividades, quando for o caso. O sistema de avaliação da educação superior, 

nos termos da Lei no 10.861, de 14 de abril de 2.004, aplica-se integralmente à educação 

superior à distância. 

As instituições de ensino não podem iniciar os cursos sem antes estar devidamente 

credenciadas e com a permissão governamental. No entanto, o planejamento e os programas 

de curso podem desde já serem iniciados. Este processo de credenciamento tem validade de 

cinco anos. Poderá haver o descredenciamento em caso falhas no funcionamento dos cursos 

ou programas. 



Semelhante ao que ocorre no sistema presencial de ensino, os certificados expedidos 

pelas instituições devidamente credenciadas terão validade nacional. 

Os cursos do sistema EAD deverão possuir a mesma duração dos presenciais, 

devendo, no entanto, contemplar momentos presenciais para avaliação, estágios (se houver), 

defesa de trabalhos de conclusão de curso, dentre outras atividades em laboratório de ensino. 

O credenciamento não é exclusividade das instituições de ensino. Há possibilidades 

das organizações de pesquisas se credenciarem para programas em EAD, bem como, há 

incentivos aos consórcios, parcerias, celebração de acordos, contratos e outros instrumentos 

similares.  

O processo de credenciamento é apreciado pela Secretaria de Educação Superior – 

SESu, por uma comissão de especialistas da área referente ao curso, bem como, por 

especialista em Educação a Distância. Os trâmites ocorrem iguais aos cursos presenciais. O 

projeto da instituição é foco importante da análise. 

A regulamentação da educação a distancia, mesmo com aspectos merecedores de 

aperfeiçoamento e reparos, já apresenta elementos suficientemente consistentes de estímulo 

para ações significativas e responsáveis em favor de uma educação de qualidade (LOBO 

NETO, 2.002). 

Fruto de uma luta da sociedade, aliada à comunidade educativa, a regulamentação da 

educação a distância passou a ser uma realidade, hoje detentora de uma importante 

valorização por parte do governo, com notória vontade política oficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. O CURSO DE FÍSICA E SUAS PARTICULARIDADES 

 

 

Com base nos Referenciais de Qualidade para cursos à Distância da SEED/MEC e na 

Resolução CNE/CES 9 de 11 de março de 2.002, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Física; bem como, no Parecer CNE/CES 

1.304/2001, traçou-se um perfil do curso de Física e suas nuances.  

No Brasil, a modalidade de educação a distância obteve respaldo legal para sua 

realização com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394, de 20 de dezembro de 

1.996,  que estabelece em seu artigo 80 a possibilidade de uso orgânico da modalidade de 

educação à distância em todos os níveis e modalidades de ensino. Esse artigo foi 

regulamentado posteriormente pelos Decretos 2.494 e 2.561, de 1.998, mas ambos revogados 

pelo Decreto 5.622, em vigência desde sua publicação em 20 de dezembro de 2.005. 

 No Decreto 5.622, ficou estabelecida a política de garantia de qualidade no tocante 

aos variados aspectos ligados à modalidade de educação à distância, notadamente ao 

credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e avaliação, harmonizados com 

padrões de qualidade enunciados pelo Ministério da Educação.  

Entre os tópicos relevantes do Decreto, tem destaque: 

a) a caracterização de EAD visando instruir os sistemas de ensino; 

b) o estabelecimento de preponderância da avaliação presencial dos estudantes em 

relação às avaliações feitas à distância; 

c) maior explicitação de critérios para o credenciamento no documento do plano de 

desenvolvimento institucional (PDI), principalmente em relação aos pólos descentralizados de 

atendimento ao estudante; 

d) mecanismos para coibir abusos, como a oferta desmesurada do número de vagas na 

educação superior, desvinculada da previsão de condições adequadas; 

e) permissão de estabelecimento de regime de colaboração e cooperação entre os 

Conselhos Estaduais e Conselho Nacional de Educação e diferentes esferas administrativas 

para: troca de informações; supervisão compartilhada; unificação de normas; padronização de 

procedimentos e articulação de agentes;  

f) previsão do atendimento de pessoa com deficiência; 



g) institucionalização de documento oficial com Referenciais de Qualidade para a 

educação à distância. 

 

3.1. Atividades Principais 

 

• Lecionar no ensino fundamental e no ensino médio;  

• Trabalhar na implantação e assessoria de laboratórios técnico-científicos;  

• Avaliar criticamente materiais didáticos, como livros, kits, modelos, programas 

computacionais e materiais alternativos;  

• Preparar e desenvolver recursos didáticos e instrucionais relativos à prática de 

ensino;  

• Trabalhar em laboratórios didáticos, utilizando a experimentação em Física como 

recurso de ensino e aprendizagem.  

 

3.2. Mercado de Trabalho  

 

O licenciado em Física é um profissional que atua como educador nos ensinos 

fundamental e médio. Seu papel se estende a buscar alternativas educacionais, planejar e 

organizar laboratórios para o ensino de Física, escrever e analisar criticamente livros didáticos 

e elaborar programas para o ensino de Física. 

Os profissionais poderão, também, exercer funções de pesquisadores e participar de 

projetos integrados de pesquisa, seja em empresas públicas ou em empresas privadas. Poderão 

ainda prosseguir em estudos de pós-graduação, que permitirão acesso à carreira acadêmica. 

 

3.3. Práticas 

 

• Estágio Supervisionado;  

• Iniciação Científica;  

• Monitoria;  

• Laboratórios de Física;  

• Química e Informática;  

• Práticas de Ensino.  

 



3.4. Organização Curricular 

 

A organização curricular coloca em questão o cenário atual da escola e do ensino de 

física das escolas brasileiras. Nesse sentido, são propostas disciplinas integradoras das 

discussões presentes na área educacional, no ensino de física e os conteúdos específicos de 

física, associados evidentemente com aspectos tecnológicos, ambientais e culturais. 

O Curso tem uma carga horária de 3.000 horas + 200 horas de atividades acadêmicas 

curriculares complementares (AACC). Os conteúdos deste Curso serão distribuídos em 

módulos e versará sobre: 

1) tópicos de Física em nível superior (aulas teóricas, laboratórios preparatórios para 

uso de equipamentos em sala de aula no âmbito da mecânica, da física térmica, da eletricidade 

e magnetismo, das ondas e da ótica); 

2) temas básicos da formação em Física (eletromagnetismo, termodinâmica, física 

moderna, teoria da relatividade, informática para o ensino de física); temas de atualização 

pedagógica (metodologias do ensino, tecnologias para o ensino, instrumentação para o 

ensino); 

3) temas de atualização em Física (palestras sobre assuntos atuais de pesquisa, 

ministrados por pesquisadores ativos nas diferentes áreas em questão). 

 

3.5. Matriz Curricular 

 

O curso de Física na forma EAD, apresenta-se sob a forma de oito módulos, cuja 

matriz curricular encontra-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Matriz curricular do curso de Física. 

 

Módulo Disciplina  Pré-requisito C H 
Teórica 

C H 
Prática 

C H 
Estágio 

C H 
Total 

I 

330h 

Educação a 
Distância (EAD) e 
Letramentos Digitais 

 60   60 

Química Geral  30 30  60 

Elementos de 
Matemática Básica  90   90 

Introdução à Física  30 30  60 



Políticas Públicas 
Educacionais   60   60 

II 

330h 

Filosofia da 
Educação 

 60   60 

Psicologia da 
Educação  60   60 

Cálculo I Elementos de 
Matemática Básica 

90   90 

Evolução dos 
Conceitos da Física  75   75 

Informática no 
Ensino de Física  30 30  60 

III 

330h 

Física I Cálculo I 90   90 

Laboratório de Física 
I Cálculo I  30  30 

Cálculo II Cálculo I 90   90 

Tópicos Especiais 
em Física – 
Astronomia 

Elementos de 
Matemática Básica 30 30  60 

Didática Psicologia da 
Educação 60   60 

IV 

360h 

Física II Física I 90   90 

Laboratório de Física 
II 

Laboratório de 
Física I  30  30 

Elementos de 
Matemática 
Avançada 

Cálculo II 90   90 

Tópicos Especiais 
em Física – Física 
Nuclear 

Química Geral 30 30  60 

Produção de 
Material Didático Didática 60 30  90 

V 

360h 

Física III Física II 90   90 

Laboratório de Física 
III 

Laboratório de 
Física II  30  30 

Instrumentação para 
o Ensino de Física I 

Produção de 
Material Didático 

30 60  90 

Tópicos Especiais 
em Física – Energias 
Alternativas 

Física II 60   60 

Estágio 
Supervisionado I 

Produção de 
Material Didático   90 90 

VI Física IV Física III 90   90 



360h 
Laboratório de Física 

IV 
Laboratório de 

Física III  30  30 

Instrumentação para 
o Ensino de Física II 

Instrumentação 
para o 
Ensino de Física I 

30 60  90 

Tópicos Especiais 
em Física – Ótica Física III 30 30  60 

Estágio 
Supervisionado II 

Estágio 
Supervisionado I   90 90 

VII 

360h 

Eletromagnetismo  Física IV 90   90 

Elementos de 
Mecânica Clássica 

Cálculo II, Física 
II 90   90 

Introdução à Língua 
Brasileira de Sinais   60   60 

Tópicos Especiais 
em Ensino de Física 
– 
Pesquisa em Ensino 

de Física 

Instrumentação 
para o 
Ensino de Física II 

60   60 

Estágio 
Supervisionado III 

Estágio 
Supervisionado 

II 
  90 90 

 
VIII 

525h 

Física Moderna  Eletromagnetismo 90   90 

Laboratório de Física 
Moderna  

Laboratório de 
Física IV  60  60 

Termodinâmica Cálculo II, Física 
II 90   90 

Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Estágio 
Supervisionado 

III 
150   150 

Estágio 
Supervisionado IV 

Estágio 
Supervisionado 

III 
  135 135 

AACC      200 

Total   2.085 510 405 3.200 

 

 A atividade prática como componente curricular, prevista nas resoluções CNP/ CP No 

01 e 02/2.002 e CONSEPE 42/2.004, será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de 

observação e reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas 

observações realizadas e a resolução de situações–problema. Essas atividades serão realizadas 

no interior das disciplinas, permeando todo o curso, sem ultrapassar o limite de 30% da carga 

horária total das disciplinas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. O ENSINO DE FÍSICA A DISTÂNCIA 

 

 

Explicitando o que é EAD, seus aspectos legais, sua importância; chegamos neste 

ponto à nossa proposta de curso de Física na modalidade EAD.  

 Dada a sua visível e notória complexidade, envolvendo a matemática aplicada através 

de fórmulas e símbolos, não raro, o curso de Física tende a ser enfadonho, o que compromete 

sobremaneira o bom êxito na conclusão. As desistências chegam a índices insuportáveis.  

            O número de brasileiros que aspira a uma formação superior e, por diferentes razões -

principalmente, econômicas - não encontra condições de ingressar nos cursos atualmente 

oferecidos, é estimado em mais de três vezes ao de vagas iniciais hoje oferecidas. Esse 

número cresce rapidamente a cada ano, com o aumento dos concluintes do ensino médio. 

Considerando as dimensões do país, a quantidade de pessoas a ser educadas e a infra-

estrutura física disponível, bem como, o número de educadores com capacidade para facilitar 

esse processo, a concentração de Instituições formadoras no ensino presencial nas capitais e 

cidades de maior população, a educação à distância, no ensino superior no país, já implantada 

e viabilizada em diversas outras nações, é necessária e urgente. O cenário atual apresenta 

algumas iniciativas de cursos a distância ou semipresenciais, em programas de capacitação de 

docentes de redes públicas em nível superior, com significativa cooperação entre instituições 

de ensino, sobretudo públicas, e governos estaduais e municipais. De fato, nesse âmbito, há 

cursos com projetos inovadores, soluções criativas e materiais didáticos, impressos ou 

eletrônicos, de alta qualidade, especialmente desenhados para aprendizagem à distância, 

apoiados por tutorias presenciais e virtuais.        

Embora o panorama atual já apresente alguns milhares de alunos matriculados em 

cursos autorizados de graduação à distância, a demanda está longe de ser atendida. O 

investimento em educação à distância e nos seus métodos e técnicas aplicados ao 

enriquecimento da educação presencial é elevado: exige capacitação dos profissionais 

envolvidos – docente, tutores, monitores, técnicos, produção de materiais didáticos, aquisição 

de equipamentos e sua manutenção, assistência técnica e segurança, preparação dos ambientes 

físicos e virtuais, desenvolvimento de sistemas de operacionalização e gestão.  

 

O material didático do Ensino a Distância tem melhores chances de êxito quando 

ancorado a documentos norteadores e organização coletiva dos envolvidos.  

 



A produção, a seleção e a organização de textos para a EAD devem 

estar atreladas ao projeto político pedagógico do curso que se quer 

desenvolver. Todo texto, concebido como material didático deve ser pensado 

e concebido no interior de uma proposta curricular, que, por sua vez, deve ser 

construído na perspectiva de objetivos delineados em um projeto político de 

formação (NEDER, 2004, p. 166). 

 

O projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em Física, na modalidade à distância, 

construída desde a formação inicial da equipe e debatida nas instâncias colegiadas, garante a 

oferta de materiais didáticos na forma impressa e virtual, este último apresentado em um 

ambiente de aprendizagem do tipo portal, como usualmente se verifica nos cursos de 

formação de EAD. 

O material impresso deve ser elaborado a partir do pressuposto de constituir um 

espaço de diálogo entre o professor e o aluno. Sendo assim, a linguagem utilizada deve ser 

dinâmica, motivadora, para que, apesar da separação física, o aluno não se sinta isolado e 

aprenda a descobrir meios para o desenvolvimento da sua autonomia, na busca de 

conhecimentos a serem alcançados em regime de colaboração com os colegas, tutores e 

professores. 

No entanto, material impresso, comum em livros de física de cursos presenciais, difere 

sobremaneira do material exibido no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. As 

vantagens ilustrativas dinâmicas facilitam o entendimento e proporciona, neste aspecto, uma 

melhor aprendizagem. As animações tornam o AVA, um laboratório de Física com inúmeras 

possibilidades de dinamizar o aprendizado do acadêmico. 

Programas, cursos, disciplinas ou mesmo conteúdos oferecidos a distância exigem 

administração, desenho, lógica, linguagem, acompanhamento, avaliação, recursos técnicos, 

tecnológicos e pedagógicos, que não são mera transposição do presencial. Ou seja, a educação 

a distância tem sua identidade própria.  

            Uma referência fundamental é a natureza do curso aliada às características da 

clientela. De fato, o uso das novas tecnologias da informação e das comunicações pode tornar 

mais fácil e eficaz a superação das distâncias, mais intensa e efetiva a interação professor-

aluno, mais educativo o processo de ensino-aprendizagem, mais verdadeira e veloz a 

conquista de autonomia pelo aluno. Nem sempre, porém, será possível sua utilização, dadas as 

possibilidades de acesso da clientela (alunos sem linhas telefônicas, computadores, etc.). 

            Programas à distância podem, portanto, apresentar diferentes desenhos e múltiplas 



combinações de linguagens e recursos educacionais e tecnológicos, respeitando sempre o fato 

de que não podem abrir mão da qualidade em todo o processo. 

 Cabe, pois, à instituição, estabelecer as bases filosóficas e pedagógicas de seu 

programa à distância : 

  - iniciar a oferta somente quando tiver testado sua capacidade de atender tanto às 

atividades comuns quanto resolver questões contingenciais, de forma a garantir continuidade 

e o padrão de qualidade estabelecido para o curso;  

 - distribuir responsabilidades de administração, gerência e operacionalização do 

sistema à distância; identificar características e situação dos alunos potenciais;  

 - preparar seus recursos humanos para o desenho de um projeto que encontre o aluno 

onde ele estiver, oferecendo-lhe todas as possibilidades de acompanhamento, tutoria e 

avaliação, permitindo- lhe elaborar conhecimentos, adquirir hábitos, habilidades e atitudes, de 

acordo com suas possibilidades;  

 - analisar o potencial de cada meio de comunicação e informação (impressos, 

televisão, Internet, teleconferência, computador, rádio, fitas de audiocassete, videocassete, 

momentos presenciais, dentre outros), compatibilizando-os com a natureza do curso de 

graduação a distância que deseja oferecer e as características de seus alunos;  

 - pré-testar materiais didáticos e recursos tecnológicos a serem usados no programa, 

oferecendo manuais de orientação aos alunos;   

 - providenciar suporte pedagógico, técnico e tecnológico aos alunos e aos 

professores/tutores e técnicos envolvidos no projeto, durante todo o desenrolar do curso, de 

forma a assegurar a qualidade no processo;  

 - apresentar aos alunos o cronograma completo do curso, cumprindo-o para garantir a 

tranqüilidade durante o processo; prever os espaços para estágios supervisionados 

determinados pela legislação, oferecer a estrutura adequada aos professores responsáveis por 

esse exercício, inclusive considerando alunos fora da sede, garant indo momentos 

privilegiados de articulação teoria-prática; 

 - preparar plano de contingência para que não falte ao aluno o suporte necessário; 

comprometer-se formalmente ante os alunos a, em caso de descontinuidade do programa, 

motivada pela própria instituição, assegurar-lhes as condições/certificações necessárias para 

que possam pedir aproveitamento de estudos em outro estabelecimento ou programa.  

             É engano considerar que programas a distância podem dispensar o trabalho e a 

mediação do professor. Nos cursos de graduação a distância, os professores vêem suas 

funções se expandirem. Segundo AUTHEIR (1.998), “são produtores quando elaboram suas 



propostas de cursos; conselheiros, quando acompanham os alunos; parceiros, quando 

constroem, com os especialistas em tecnologia, abordagens inovadoras de aprendizagem”. 

Portanto, são muito mais que simples “tutores” como tradicional e de forma reduzida os 

professores-orientadores que atuam a distância vêm sendo denominados.  

            A instituição que oferece graduação à distância, além dos professores especialistas nas 

disciplinas ofertadas e parceiros no coletivo do trabalho político-pedagógico do curso, deve 

contar com as parcerias de profissionais das diferentes TIC, conforme a proposta do curso e 

ainda, dispor de educadores capazes de:  

a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto;  

b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e atividades 

pedagógicas; 

c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e atitudes; 

d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia etc., básicas e complementares; 

e) elaborar textos para programas a distância;  

f) apreciar avaliativamente o material didático antes e depois de ser impresso, videogravado, 

audiogravado, etc, indicando correções e aperfeiçoamentos;  

g) motivar, orientar, acompanhar e avaliar os alunos;  

h) auto-avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um projeto de 

graduação à distância; 

         A Instituição deve ainda, apresentar currículo e documentos necessários que comprovem 

a qualificação dos diretores, coordenadores, professores, tutores, comunicadores, 

pesquisadores e outros profissionais integrantes da equipe multidisciplinar responsável pela 

concepção, tecnologia, produção, marketing, suporte tecnológico e avaliação decorrentes dos 

processos de ensino e aprendizagem a distância; considerar, na carga horária de trabalho dos 

professores, o tempo necessário para atividades de planejamento e acompanhamento das 

atividades específicas de um programa de educação a distância; indicar a política da 

instituição para capacitação e atualização permanente dos profissionais contratados. 

 

 

4.1. Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem de Física 

 

 O aluno é sempre o foco de um programa educacional e um dos pilares para 

garantir a qualidade de um curso de graduação a distância, em especial o de Física, é a 

interação entre professores e alunos, hoje enormemente facilitada pelo avanço das TIC.  



 A relação via correio, sozinha, típica dos cursos por correspondência antigos, não 

mais reflete o estágio atual de desenvolvimento tecnológico no campo da comunicação.                   

.          Assim, para atender às exigências de qualidade do processo pedagógico atual - salvo 

em algum caso muito específico, de aluno que resida em local isolado e sob condições muito 

peculiares em que sempre será admitida esta forma de comunicação – também devem ser 

oferecidas as atuais condições de telecomunicação (telefone, fax, correio eletrônico, 

teleconferência, fórum de debate em rede, etc.).  

               Junto com a interação professor-aluno, a relação entre colegas de curso, mesmo a 

distância, é uma prática muito valiosa, capaz de contribuir para evitar o isolamento e manter 

um processo instigante, motivador de aprendizagem, facilitador de interdisciplinaridade e de 

adoção de atitudes de respeito e de solidariedade ao outro.  

               Sempre que necessário, devem prever momentos presenciais. Sua freqüência deve 

ser determinada pela natureza da área do curso oferecido. O encontro presencial no início do 

processo é importante para que os alunos conheçam professores, técnicos de apoio e seus 

colegas, facilitando, assim, contatos futuros à distância.  

               Para assegurar a comunicação/interatividade professor-aluno, a instituição deverá: 

a) apresentar como se dará a interação entre alunos e professores, ao longo do curso de 

graduação à distância e a forma de apoio logístico a ambos;  

b) quantificar o número de professores/hora disponíveis para os atendimentos requeridos 

pelos alunos;  

c) informar a previsão dos momentos presenciais planejados para o curso e qual a estratégia a 

ser usada;  

d) informar aos alunos, desde o início do curso, nomes, horários, formas e números para 

contato com professores e pessoal de apoio;  

e) informar locais e datas de provas e datas- limite para as diferentes atividades (matrícula, 

recuperação e outras);  

f) garantir que os estudantes tenham sua evolução e dificuldades regularmente monitoradas e 

que recebam respostas rápidas a suas perguntas bem como incentivos e orientação quanto ao 

progresso nos estudos;  

g) assegurar flexibilidade no atendimento ao aluno, oferecendo horários ampliados e/ou 

plantões de atendimento;  

h) dispor de centros ou núcleos de atendimento ao aluno – próprios ou conveniados - 

inclusive para encontros presenciais;  

i) valer-se de modalidades comunicacionais sincrônicas como teleconferências, chats na 



Internet, fax, telefones, rádio para promover a interação em tempo real entre docentes e 

alunos; 

j) facilitar a interação entre alunos, sugerindo procedimentos e atividades, abrindo sites e 

espaços que incentivem a comunicação entre colegas de curso;  

l) acompanhar os profissionais que atuam fora da sede, assegurando aos alunos o mesmo 

padrão de qualidade;  

m) orientar todos os profissionais envolvidos no programa e organizar os materiais 

educacionais de modo a atender sempre o aluno, mas também a promover autonomia para 

aprender e para controlar o próprio desenvolvimento; 

n) abrir espaço para uma representação de estudantes que estudam a distância, de modo a 

receber feedback e aperfeiçoar os processos.  

 

 

 

4.2. Qualidade dos Recursos  

 

             A experiência com cursos presenciais não é suficiente para assegurar a qualidade da 

produção de materiais adequados aos meios de comunicação e informação. A produção de 

material impresso, vídeos, programas televisivos, radiofônicos, videoconferências, páginas 

Web atende a outra lógica de concepção, de produção, de linguagem, de estudo e controle de 

tempo, devendo sempre traduzir a concepção e o currículo do curso e possibilitar o alcance 

dos objetivos desejados e inseridos na cultura e educação do nosso país.  

             Com o avanço e disseminação das TIC, de informação e o progressivo barateamento 

dos equipamentos, as instituições podem elaborar seus cursos de graduação a distância 

baseadas não só em material impresso mas, na medida do possível, também em material 

sonoro, visual, audiovisual, incluindo os informatizados.  

             Assim, na construção de um programa de graduação a distância é necessário 

considerar que a convergência e integração entre materiais impressos, radiofônicos, 

televisivos, de informática, de teleconferências, dentre outros, acrescida da mediação dos 

professores - em momentos presenciais e não - criam ambientes de aprendizagem ricos e 

flexíveis; incluir no material educacional guia - impresso e/ou disponível na rede Internet – 

que: 

a) oriente o aluno quanto às características da educação a distância e quanto a direitos, 

deveres e atitudes de estudo a serem adotadas,  



b) informe sobre o curso escolhido;  

c) esclareça como se dará a interação com professores e colegas,  

d) apresente cronograma e o sistema de acompanhamento, avaliação e todas as demais 

orientações que lhe darão segurança durante o processo educacional.  

             Deve-se ainda, informar, de maneira clara e precisa, que meios de comunicação e 

informação serão colocados à disposição do aluno (livros-textos, cadernos de atividades, 

leituras complementares, roteiros, obras de referência, Web-sites, vídeos, ou seja, um 

conjunto - impresso e/ou disponível na rede - que se articula com outros meios de 

comunicação e informação para garantir flexibilidade e diversidade); detalhar nos materiais 

educacionais que habilidades e atitudes o aluno deverá alcançar ao fim de cada unidade, 

módulo, disciplina, oferecendo-lhe oportunidades sistemáticas de auto-avaliação;

 definir critérios de avaliação de qualidade dos materiais; estimar o tempo que o 

correio leva para entregar o material educacional e considerar esse prazo para evitar que o 

aluno se atrase ou fique impedido de estudar, comprometendo sua aprendizagem; dispor de 

esquemas alternativos mais velozes para casos eventuais; respeitar, na preparação de material, 

aspectos relativos à questão de direitos autorais, da ética, da estética, da relação forma-

conteúdo; considerar que a educação a distância pode levar a uma centralização na 

disseminação do conhecimento e, portanto, na elaboração do material educacional, abrir 

espaço para que o estudante reflita sobre sua própria realidade, possibilitando contribuições de 

qualidade educacional, cultural e prática ao aluno; associar os materiais de comunicação entre 

si e a módulos de estudos, indicando como o conjunto desses materiais se relaciona. 

 

4.3. Infra-estrutura de apoio  

 

              Além de mobilizar recursos humanos e educacionais, um curso de graduação a 

distância exige a montagem de infra-estrutura material proporcional ao número de alunos, aos 

recursos tecnológicos envolvidos e à extensão de território a ser alcançado, o que representa 

um significativo investimento para a instituição.  

               A infra-estrutura material refere-se aos equipamentos de televisão, videocassetes, 

audiocassetes, fotografias, impressoras, linhas telefônicas, inclusive dedicadas para Internet e 

serviços 0800, fax, equipamentos para produção audiovisual e para videoconferência, 

computadores ligados em rede e outros, dependendo da proposta do curso.  

Fique-se atento ao fato de que um curso a distância não exime a instituição de dispor de 

centros de documentação e informação ou midiatecas (que articulam bibliotecas, videotecas, 



audiotecas, etc.) para prover suporte a alunos e professores.    

 Compõem, ainda, a infra-estrutura material de um curso a distância os núcleos para 

atendimento ao aluno, inclusive em cidades e pólos que estejam distantes da sede da 

instituição. 

              Destaque-se que esses núcleos ou centros devem ser adequadamente equipados para 

que os alunos distantes da sede tenham a mesma qualidade de atendimento que aqueles que 

residem perto e podem beneficiar-se eventualmente da infra-estrutura física da instituição. 

Na construção de um programa de graduação a distância, a instituição deverá:  

a) indicar e quantificar os equipamentos necessários para instrumentalizar o processo 

pedagógico e a relação proporcional aluno/meio de comunicação;  

b) dispor de acervo atualizado, amplo e representativo de livros e periódicos, acervo de 

imagens, áudio, vídeos, sites na Internet, à disposição de alunos e professores;  

c) adotar procedimentos que garantam o atendimento a cada aluno, independente do local 

onde ele esteja (por exemplo: confeccionar embalagens especiais para entrega e devolução 

segura dos livros, periódicos e materiais didáticos);  

d) definir onde serão feitas as atividades práticas em laboratórios e os estágios 

supervisionados, inclusive para alunos fora da localidade, sempre que a natureza e currículo 

do curso exigir;       

e) oferecer, sempre que possível, laboratórios, bibliotecas e museus virtuais bem como os 

muitos recursos que a informática torna disponível;  

f) organizar e manter os serviços básicos, como: cadastro de alunos e de professores, serviços 

de controle de distribuição de material e de avaliações, serviço de registros de resultados de 

todas as avaliações e atividades realizadas pelo aluno, prevendo-se, inclusive recuperação e a 

possibilidade de certificações parciais, serviço de manutenção dos recursos tecnológicos 

envolvidos; 

g) designar pessoal de apoio para momentos presenciais e de provas; 

h) selecionar pessoal dos centros ou núcleos para atendimento ao aluno, inclusive os que 

ficam fora da sede.  

 

4.4. Avaliação de Qualidade Contínua  

 

             Cursos de graduação à distância, pelo seu caráter diferenciado e pelos desafios que 

enfrentam, devem ser acompanhados e avaliados em todos os seus aspectos, de forma 

sistemática, contínua e abrangente.        



 Duas dimensões devem ser contempladas na proposta de avaliação: a que diz 

respeito ao aluno e a que se refere ao curso como um todo, incluindo os profissionais que nele 

atuam.   

              Na educação à distância, o modelo de avaliação da aprendizagem do aluno deve 

considerar seu ritmo e ajudá-lo a desenvolver graus ascendentes de competências cognitivas, 

habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos.  

             Mais que uma formalidade legal, a avaliação deve permitir ao aluno sentir-se seguro 

quanto aos resultados que vai alcançando no processo ensino-aprendizagem. A avaliação do 

aluno feita pelo professor deve somar-se à auto-avaliação, que auxilia o estudante a tornar-se 

mais autônomo, responsável, crítico, capaz de desenvolver sua independência intelectual.  

             A avaliação responsável é fundamental para que o diploma conferido seja legitimado 

pela sociedade. Reconhecendo na avaliação um dos aspectos fundamentais para a qualidade 

de um curso de graduação, a instituição deve:  

a) estabelecer o processo de seleção dos alunos;  

b) informar, quando houver, a existência de um módulo introdutório – obrigatório ou 

facultativo - que leve ao domínio de conhecimentos e habilidades básicos, referente à 

tecnologia utilizada e/ou ao conteúdo programático do curso, assegurando a todos um ponto 

de partida comum;  

c) definir como será feita a avaliação da aprendizagem do aluno, tanto durante o curso 

(avaliação no processo) como nas avaliações finais;  

d) definir como será feita a recuperação de estudos e as  avaliações decorrentes dessa 

recuperação;      

e) considerar a possibilidade de aceleração de estudos (artigo 47, parágrafo 2º da Lei 

9.394/96) e a forma de avaliação, caso haja implicações no período de integralização e no 

cronograma estabelecido a priori pela instituição;  

f) considerar como será feita a avaliação de alunos que têm ritmo de aprendizagem 

diferenciado e a possibilidade de avaliar as competências e conhecimentos adquiridos em 

outras oportunidades;  

g) tornar públicas todas as informações referentes às avaliações desde o início do processo, 

para que o aluno não seja surpreendido;  

h) tomar todas as precauções para garantir sigilo e segurança nas avaliações finais, zelando 

pela confiabilidade dos resultados;  

i) desenhar um processo contínuo de avaliação quanto: à aprendizagem dos alunos, 

às práticas educacionais dos professores orientadores ou tutores, ao material didático (seu 



aspecto científico, cultural, ético e estético, didático-pedagógico, motivacional, de adequação 

aos alunos e às TIC e informação utilizada, a capacidade de comunicação, dentre outros) e às 

ações dos centros de documentação e informação (midiatecas); ao currículo (sua estrutura, 

organização, encadeamento lógico, relevância, contextualização, período de integralização, 

dentre outros); ao sistema de orientação docente ou tutoria (capacidade de comunicação 

através de meios eficientes; de atendimento aos alunos em momentos à distância e 

presenciais; orientação aos estudantes; avaliação do desempenho dos alunos; avaliação de 

desempenho como professor; papel dos núcleos de atendimento; desenvolvimento de 

pesquisas e acompanhamento do estágio, quando houver);  à infra-estrutura material que dá 

suporte tecnológico, científico e instrumental ao curso; ao modelo de educação superior e de 

curso de graduação a distância adotado (uma soma dos itens anteriores combinada com 

análise do fluxo dos alunos, tempo de integralização do curso (interatividade, evasão, atitudes 

e outros);  à realização de convênios e parcerias com outras instituições; à meta-avaliação (um 

exame crítico do processo de avaliação utilizado: seja do desempenho dos alunos, seja do 

desenvolvimento do curso como um todo). 

j) considerar as vantagens de uma avaliação externa. 

 

 

 

 



5. ENSINO DE FÍSICA A DISTÂNCIA NO BRASIL 

 

 

 Tem-se falado muito em projetos de Educação a Distância ou semipresenciais 

em todo o país, em decorrência das facilidades proporcionadas pelas novas tecnologias. 

 Licenciatura em Física na modalidade EAD tem chegado a alguns municípios do 

País na tentativa de reduzir o déficit crescente de professores de Física para o Ensino Médio. 

 A partir de dados do INEP do ano de 2.003 e de projeções estimadas para o 

período 2.006 – 2.015 verifica-se que não é possível atender a demanda qualificada e bem 

distribuída por físicos educadores, mesmo aceitando uma possível expansão sem precedentes 

nas matrículas e nas conclusões dos atuais cursos de licenciatura presenciais em física 

(ANGOTTI, 2.006). 

 O número de desistências nos cursos de física alcança um valor considerável 

em relação às demais licenciaturas, ocasionando um menor número de concluintes, o que, em 

consequência, torna-se crescente a carência de profissionais capacitados nesta área. 

 A Tabela 3, adaptada dos dados do INEP do Censo da Educação Superior de 

2.003 constata que o total de matriculados nos Cursos de Física – Licenciatura e Bacharelado, 

e Astronomia Bacharelado, era pouco menor que 20 mil matriculados, correspondendo a 0,5% 

do universo de graduação brasileira, com 1.606 habilitados naquele ano, representando o 

índice de 0,3% dos graduados. 

 

Tabela 3 - Comparativa entre alunos matriculados e concluintes. 

Cursos 
Matrícula Concluinte 

Número Percentual Percentual 
acumulado  

Número Percentual Percentual 
acumulado  

Administração 564.681 14,5 14,5 63.688 12,1 12,1 
Direito 508.424 13,1 27,6 64.413 12,2 24,3 
Pedagogia 373.878 9,6 37,2 65.475 12,4 36,7 
Ciências 
Contábeis 157.991 4,1 56,7 21.800 4,1 55,3 

Matemática 69.870 1,8 76,9 11.452 2,2 76,1 
Medicina  60.912 1,6 80,1 9.113 1,7 79,3 
Física e 
Astronomia 19.650 0,5 93,9 1.606 0,3 94,0 

Fonte: MEC/INEP/DEAES – 2.003. 



 

A relação entre habilitados e matriculados em todas as séries das graduações de 

cada curso em grande parte das instituições, persistem um desequilíbrio em Física. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Física – SBF, o ano de 2.006 apontou um 

início de formação através da EAD, com cinco mil vagas distribuídas para oferecer maiores 

chances aos candidatos potenciais do interior do país. Nos anos seguintes para atender a 

demanda, o ingresso terá que aumentar até atingir um número de 10 mil novos estudantes no 

regime de EAD em 2.010. 

A Universidade Aberta do Brasil – UAB é um dos meios favoráveis a essa 

ampliação juntamente com as IES em grupos consorciados já organizados.                       

O programa UAB funciona com o apoio de pontos estrategicamente localizados 

chamados Pólos de Apoio Presencial. São espaços físicos mantidos por municípios ou 

governos de estado que oferecem infraestrutura física, tecnológica e pedagógica para que os 

alunos possam acompanhar os cursos UAB.   

Os pólos estão estrategicamente localizados em micro regiões e municípios com pouca ou 

nenhuma oferta de educação superior. A proposta de criação de um Pólo Municipal de Apoio 

Presencial parte do próprio município ou do governo de estado que enviam projetos conforme 

abertura de Edital.   

          Estes projetos apresentam detalhes de infraestrutura física, logística de funcionamento, 

descrição de recursos humanos para o pólo funcionar, bem como uma lista dos cursos 

superiores pretendidos para o município, com respectivos quantitativos de vagas ofertadas. 

Os Municípios do Brasil que possuem Pólos com ofertas de Licenciatura em 

Física à distância por meio da UAB, aprovados e vigentes, estão na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Pólos com ofertas de cursos de Física à distância aprovados e vigentes. 

Município UF Região Pólo 

Amajari RR Norte  POLO UAB - AMAJARI 

Boa Vista RR Norte  POLO UAB - BOA VISTA 

Cantá RR Norte  POLO UAB - CANTA 

Caroebe RR Norte  CM_CAROEBE (CENTRO MULTIMIDIA CAROEBE ) - UAB 

Iracema  RR Norte  POLO UAB - IRACEMA 

Normandia  RR Norte  POLO UAB - NORMANDIA 

Paragominas PA Norte  POLO DE PARAGOMINAS 

Rorainópolis  RR Norte  POLO UAB - RORAINOPOLIS 

S. J. da Baliza  RR Norte  POLO UAB/UNIVIRR - SAO JOAO DA BALIZA  



São Luiz RR Norte  POLO UAB - SAO LUIZ DO ANAUA  

Tucumã  PA Norte  POLO UNIVERSITARIO DE TUCUMA -  

Maranguape CE Nordeste  CVT DE MARANGUAPE - POLO UAB DE MARANGUAPE 

Tauá CE Nordeste  POLO DE EDUCACAO SEMIPRESENCIAL DE TAUA/CEARA  

Assaí PR Sul  POLO UAB -POLO PRESENCIAL DE APOIO AO ENSINO A 
DISTANCIA DE ASSAI 

Bela Vista do 
Paraíso 

PR Sul  ESCOLA MUNICIPAL "DR JOSE MARCELINO" 

Goioerê  PR Sul  POLO UAB - GOIOERE 

Jacarezinho PR  Sul  UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - POLO JACAREZINHO 

Umuarama  PR Sul  POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL DE UMUARAMA 

Brumado BA Nordeste  POLO DAUAB EM BRUMADO 

Ilhéus BA Nordeste  POLO UAB - ILHEUS 

Itabuna BA Nordeste  ITABUNA  

Itapetinga BA Nordeste  PREDIO ESCOLAR JOSE VAZ ESPINHEIRA  

Jequié BA Nordeste  POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL RIO DAS CONTAS 

Remanso BA Nordeste  CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE REMANSO 

Valença BA Nordeste  UAB - VALENCA (FABS - FACULDADE ABERTA DO BAIXO SUL) 

Vitória da 
Conquista 

BA Nordeste  POLO UAB VITORIA DA CONQUISTA  

Maceió AL Nordeste  CAMPUS A. C. SIMOES - MACEIO - UAB 

Maragogi AL Nordeste  POLO UAB - MARAGOGI 

Olho d'agua 
das Flores 

AL Nordeste  POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE OLHO D'AGUA DAS 
FLORES 

Santana do 
Ipanema  

AL Nordeste  POLO UAB - SANTANA DO IPANEMA 

Aracati CE Nordeste  POLO UAB - ARACATI 

Barbalha CE Nordeste  POLO UAB - BARBALHA  

Beberibe CE Nordeste  POLO UAB - BEBERIBE 

Camocim CE Nordeste  POLO UAB - CAMOCIM  

Caucaia  CE Nordeste  MARIA DOLORES MENEZES DE ALMEIDA ( PROVISORIO) 

Jaguaribe CE Nordeste  POLO UAB JAGUARIBE / ESCOLA ALICE DIOGENES 

Missão Velha CE Nordeste  CVT DE MISSAO VELHA  

Piquet 
Carneiro  

CE Nordeste  PIQUET CARNEIRO 

Quixeramobim CE Nordeste  POLO ESTADUAL DE QUIXERAMOBIM - CENTEC 

Quixeramobim CE Nordeste  POLO UNIV. DR. ANDRADE FURTADO - QUIXERAMOBIM  - UAB 

Russas CE Nordeste  POLO ESTADUAL DE RUSSAS - UAB 

São Gonçalo 
do Amarante 

CE Nordeste  POLO UAB - SAO GONCALO DO AMARANTE 

Afonso 
Cláudio 

ES Sudeste  CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO ABERTA E A DIST. AFONSO 
CLAUDIO - UAB 

Aracruz ES Sudeste  POLO UAB - POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB E CENTRO DE 
FORMACAO DE PROFESSORES JOSE MODENESE - ARACRUZ 

Bom Jesus do ES Sudeste  POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL DE BOM JESUS DO 



Norte NORTE - UAB 

Conceição da 
Barra  

ES Sudeste  POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA DE CONCEICAO DA 
BARRA - CEME@D - UAB 

Domingos 
Martins 

ES Sudeste  POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL DE DOMINGOS 
MARTINS - UAB 

Ecoporanga ES Sudeste  POLO UAB DE APOIO PRESENCIAL DE ECOPORANGA  

Itapemirim ES Sudeste  POLO DE APOIO PRESENCIAL DO SISTEMA UNIVERSIDADE 
ABERTA DO BRASIL - UAB DE ITAPEMIRIM/ES. 

Mantenópolis ES Sudeste  POLO UAB - MANTENOPOLIS 

Mimoso do 
Sul 

ES Sudeste  POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCACAO ABERTA E DISTANCIA - MIMOSO DO SUL - UAB 

Pinheiros ES Sudeste  CESP- CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE PINHEIROS - UAB 

Piúma  ES Sudeste  POLO UAB - PIUMA 

S. Leopoldina ES Sudeste  POLO DE APOIO PRESENCIAL/UAB – UAB 

Inhumas GO C.Oeste  POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB INHUMAS 

Mineiros GO C.Oeste  POLO UNIVERSITARIO DE MINEIROS - GO 

Rio Verde GO C.Oeste  POLO UAB - RIO VERDE 

Ilicínea MG Sudeste  POLO UAB - ILICINEA  

Lavras MG Sudeste  POLO UAB DE LAVRAS 

Sta Rita de 
Caldas 

MG Sudeste  POLO PRESENCIAL UAB - SANTA RITA DE CALDAS 

Timóteo MG Sudeste  POLO UAB DE TIMOTEO 

Agua Branca PI Nordeste  POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUI 

Avelino Lopes PI Nordeste  POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB/PI  

Campo Maior PI Nordeste  UESPI-CAMPUS HEROIS DO JENIPAPO 

Jaicós PI Nordeste  POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB/PI DE JAICOS - PIAUI 

Piracuruca PI Nordeste  POLO TERRITORIO DOS COCAIS - PIRACURUCA - UAB 

S. João do PI PI Nordeste  POLO DE APOIO PRES . UAB SERRA DA CAPIVARA  

Angra dos 
Reis  

RJ Sudeste  POLO UAB - ANGRA DOS REIS 

D. de Caxias  RJ Sudeste  POLO UAB - DUQUE DE CAXIAS 

Itaperuna RJ Sudeste  POLO UAB - ITAPERUNA  

Macaé RJ Sudeste  POLO UAB - MACAE 

Nova Iguaçu RJ Sudeste  POLO UAB - NOVA IGUACU 

Paracambi RJ Sudeste  POLO UAB - PARACAMBI 

Rio de Janeiro  RJ Sudeste  POLO UAB - CAMPO GRANDE 

Três Rios RJ Sudeste  POLO UAB - TRES RIOS 

Volta Redonda RJ Sudeste  POLO UAB - VOLTA REDONDA 

Extremoz RN Nordeste  POLO UNIV. DE EXTREMOZ DARCY RIBEIRO - EXTREMOZ - UAB 

Luís Gomes RN Nordeste  POLO UNIVERSITARIO DE LUIS GOMES  

Martins RN Nordeste  POLO UAB- MARTINS/RN 

Carpina PE Nordeste  POLO UAB - CARPINA  

Jaboatão dos PE Nordeste  COLEGIO MUNICIPAL VISCONDE DE SUASSUNA  



Guararapes 

Limoeiro  PE Nordeste  POLO UAB - LIMOEIRO-PE 

Arauá SE Nordeste  POLO DA UAB JOALDO COSTA CARVALHO - ARAUA 

Areia Branca SE Nordeste  POLO DE APOIO PRESENCIAL DE AREIA BRANCA - UAB 

Estância SE Nordeste  POLO SENADOR JULIO CESAR LEITE 

Japaratuba SE Nordeste  POLO UAB - JAPARATUBA 

Laranjeiras SE Nordeste  POLO UAB - LARANJEIRAS 

N. S. da Glória  SE Nordeste  POLO UAB - NOSSA SENHORA DA GLORIA  

Poço Verde SE Nordeste  POLO UAB - POCO VERDE 

Propriá  SE  Nordeste  POLO UAB - PROPRIA  

São Domingos SE Nordeste  POLO UAB - SAO DOMINGOS 

Blumenau SC  Sul  POLO UAB - BLUMENAU 

Braço do 
Norte 

SC Sul  BRACO DO NORTE 

Canoinhas SC Sul  POLO DE APOIO PRESENCIAL EAD/UAB CANOINHAS 

Pouso 
Redondo 

SC Sul  POLO DE POUSO REDONDO 

Faxinal do 
Soturno 

RS Sul  POLO DA UAB DE FAXINAL DO SOTURNO - UAB 

Herval RS Sul  POLO UNIVERSITARIO DE HERVAL 

Quaraí RS Sul  POLO UAB - POLO DE APOIO PRES.  EDUC. A DISTANCIA DE 
QUARAI - UAB 

S. Lourenço 
do Sul 

RS Região Sul  PAES - POLO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR - SAO LOURENCO 
DO SUL - UAB 

Três de Maio RS Sul  POLO UNIVERSITARIO FEDERAL DE TRES DE MAIO 

Araguatins TO Norte  POLO DE APOIO PRESENCIAL DE ARAGUATINS 

Cristalândia TO Norte  POLO DE EAD DE CRISTALANDIA  

Dianópolis  TO Norte  POLO DE APOIO PRES .  PARA O DESENV. DO SUDESTE DO TO 

Palmas  TO Norte  POLO DE EAD EM PALMAS 

Alto Araguaia MT C.Oeste  POLO DE ALTO ARAGUAIA 

Barra do 
Bugres 

MT C.Oeste POLO DE APOIO PRESENCIAL DE BARRA DO BUGRES 

Jauru MT C.Oeste POLO UAB DE JAURU - MT 

Nova 
Xavantina 

MT C.Oeste POLO EDUCACIONAL DE APOIO PRESENCIAL UAB NOVA 
XAVANTINA  

Sorriso MT C.Oeste SORRISO 

Alterosa MG Sudeste  POLO DE EDUCACAO A DISTANCIA DA BAIXA MOGIANA - 
ALTEROSA - UAB 

Bicas MG Sudeste  POLO REGIONAL UNIVERSITARIO DE BICAS - UAB 

Boa Esperança MG Sudeste  POLO UAB - BOA ESPERANCA  

Cambuí MG Sudeste  POLO UAB - CAMBUI 

Itamonte MG Sudeste  POLO DE APOIO PRESENCIAL DE ITAMONTE - UAB 

Fonte: MEC/UAB – 2009. 



Nota-se que o Estado de Rondônia não aparece na tabela da UAB ofertando curso 

de Física na modalidade à distância. Em todo o Estado, apenas a Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR oferece Licenciatura em Física, no entanto, na modalidade presencial.  

    Conforme Processo Seletivo UNIR/ 2010 EDITAL N.º 009, de 11 de agosto de 

2009, há previsão de 40 (quarenta) vagas em Porto Velho e 45 (quarenta e cinco) vagas no 

Campus UNIR de Ji-Paraná para o curso de Física regular. Isto acontece anualmente. Essa 

regularidade não satisfaz a demanda crescente de profissionais habilitados em Física em 

Rondônia, pois há um número alarmante de desistências.  

 Considerando a carência de profissionais licenciado em Física, bem como, ao 

crescente número de jovens que vislumbram a universidade, principalmente a pública, urge 

prover o Estado de Rondônia com curso de Física à distância visando aumentar o número de 

profissionais nessa área, visto que o curso a distância pode oferecer um número muito maior 

de vagas do que nas confinadas salas de cursos presenciais.  

 A UNIR oferece cursos à distância, aprovados e vigentes, conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5: UNIR, Cursos a Distância aprovados e vigentes. 

CURSO MODALIDADE 

ADMINISTRACAO PUBLICA BACHARELADO 

CIENCIAS BIOLOGICAS LICENCIATURA 

GESTAO EM SAUDE ESPECIALIZAÇÃO 

GESTAO PUBLICA ESPECIALIZAÇÃO 

GESTAO PUBLICA MUNICIPAL ESPECIALIZAÇÃO 

LETRAS PORTUGUES LICENCIATURA 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA P/ SERIES INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

LICENCIATURA 

Fonte: MEC/UAB – 2009. 

 



Como já mencionado, no Estado de Rondônia existe uma brutal carência de 

profissionais na área de Física, principalmente no que diz respeito a professores para o ensino 

médio. Nenhuma outra instituição de ensino possui curso que possa habilitar profissionais em 

Física. Em todo o Estado temos apenas dois cursos de Física, ambos oferecidos pela UNIR.  

Contemplar a UNIR com Licenciatura em Física na modalidade a distância, seria 

oferecer condições de inserção de um número muito maior de alunos, democratizando o 

acesso ao ensino superior nesta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Baseado em levantamentos bibliográficos diversos, tendo como foco o Ensino de 

Física na modalidade a Distância, este trabalho foi desenvolvido buscando enaltecer a 

utilização de recursos tecnológicos na democratização do conhecimento, em particular o de            

Física.  

Constatou-se a realidade do Sistema de Ensino a Distância ganhando cada vez 

mais espaço no mundo globalizado, sendo que, no Brasil muitas Instituições já o desenvolvem 

com grande aceitação e credibilidade.  

O Ensino de Física a Distância ainda carece de implantações e implementações 

por parte das Instituições de Ensino Superior no Brasil, e em particular no Estado de 

Rondônia, onde só existem dois cursos de graduação em Física, ambos oferecidos pela UNIR.  

Alguns cursos de graduação são oferecidos na modalidade à distância facilitando 

o acesso à educação superior a um número bem mais elevado de acadêmicos, se comparado 

aos cursos presenciais no País confinado a um número reduzido de salas de aulas e de 

professores diante de uma demanda crescente de estudantes aptos a ingressarem no Ensino 

Superior. 

Conclui-se com esta pesquisa, que o formalismo e restrições impostas pelo 

sistema presencial de ensino, por motivos diversos, inviabilizando o ingresso ao Ensino 

Superior, tende a ser plenamente facilitado com a utilização dos recursos tecnológicos cada 

vez mais desenvolvidos e mais acessíveis na  atualidade. Vislumbra-se que o curso de Física, e 

tantos outros, serão no porvir uma escolha possível, facilitada e democratizada. Pensar 

diferente é opor-se às tendências evidentes e notórias.  
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