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RESUMO - Este é um relato de uma iniciativa da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) na 
modalidade de educação a distância. Trata-se da descrição do Programa Anual de Formação 
Continuada para Agentes Universitários (FAU), desenvolvido nos anos de 2012 e 2013. As 
instituições universitárias investem fortemente na formação continuada dos professores. Em relação 
aos agentes universitários, essa formação também ocorre, talvez não com a mesma intensidade. 
Todavia, é preciso destacar que esses agentes exercem uma função educativa junto aos 
acadêmicos, ainda que de forma indireta, bem como participam dos Conselhos Superiores que 
definem os rumos das Instituições. Admitindo-se que todos os integrantes da universidade são 
protagonistas do processo educativo, é necessário propiciar aos trabalhadores não docentes variadas 
oportunidades de capacitação, motivando-os a progredir no trabalho e assim contribuir para o 
desenvolvimento institucional. Sensível a essa realidade, a UEPG criou o FAU, para propiciar aos 
agentes universitários formação continuada nas áreas de Relações Humanas, Ética, Administração 
Pública, Gestão, Cidadania e Inclusão e oportunizando, concomitantemente, a sua inserção no 
universo das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs). A execução do programa envolve 
docentes e técnicos da instituição e profissionais convidados e serve-se de recursos da educação a 
distância disponíveis na UEPG.  
 
 
PALAVRAS CHAVE – Formação continuada. Educação à distância. Agente universitário. 
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Introdução 

 
As universidades ao longo de sua trajetória influenciam e são influenciadas pelo ambiente 

em que estão inseridas. O advento das novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) e 
suas múltiplas possibilidades de uso tem pressionado essas instituições a aderirem à oferta de cursos 
e programas de formação inicial e continuada a distância. 

Esta modalidade de ensino, embora em certos aspectos se assemelhe ao ensino 
presencial, apresenta particularidades que a diferenciam e devem ser respeitadas. Ela pode ser 
definida como o aprendizado planejado, que normalmente ocorre com professores e estudantes 
separados no tempo e no espaço, sendo que o sucesso dos resultados decorre de técnicas 
peculiares no design dos cursos, técnicas específicas de ensino/aprendizagem, métodos especiais de 
comunicação e interação por via eletrônica, bem como um sistema próprio de gestão e avaliação. 
(Moore e Kearsley, 2007). 

A educação presencial é a modalidade mais conhecida e amplamente difundida em todas 
as camadas da sociedade, sendo valorizada por garantir a presença de professor e estudantes num 
mesmo tempo e espaço físico, enfatizar emoções, salientar a linguagem corporal e fazer com que as 
pessoas convivam entre si, frente a frente, o que, supõem-se, pode resultar em melhor 
aprendizagem.  

Para proporcionar essas e outras vantagens a EaD, se utiliza dos múltiplos recursos das 
novas TICs, que favorecem a interação e a comunicação a distância, de forma síncrona e assíncrona, 
possibilitando aos estudantes flexibilidade de horário e local de estudo, acesso a cursos de 
conceituadas instituições de ensino e possibilidade de conciliar trabalho e estudo. E ainda, acesso a 
bibliotecas virtuais e a amplos bancos de dados, comunicação via computador, internet e redes 
sociais, constante presença de um tutor para orientar, apoiar e motivar os estudantes que, mesmo 
distantes, podem se comunicar, trocar experiência e defender idéias e opiniões. Graças a esses 
recursos, o ensino a distância tem avançado significativamente em todo o mundo. Afinal, é a única 
forma capaz de conciliar a necessidade da formação continuada com a falta de tempo e as 
dificuldades cada vez maiores de um profissional estar fisicamente presente em uma sala de aula. 
Hoje, a tela do computador é uma sala de aula mundial, infinita, na qual é possível se fazer cursos de 

alto nível.  
Isso posto, temos ainda a considerar que o serviço público da educação exige que as 

universidades tenham em seu âmbito, profissionais não docentes empenhados e especializados. As 
universidades não desenvolvem serviços públicos convencionais, formam líderes, profissionais, 
cientistas, pesquisadores.  Sendo assim, não podem progredir tendo em seu corpo de servidores 
funcionários sem formação específica. Os agentes universitários, de qualquer classe funcional, 
precisam dominar competências substantivamente distintas daquelas que são inerentes aos 
profissionais que desempenhariam as mesmas funções em outras autarquias. Na universidade, o 
trabalhador não docente é tão importante quanto o professor, portanto deve ser capacitado tanto no 
aspecto pessoal quanto no profissional, a fim de que esteja sempre atualizado e motivado para 
progredir no seu trabalho e contribuir cada vez mais para o desenvolvimento da instituição. 
Considerando a importância da formação desses profissionais e a necessidade de inserí-los no amplo 
e complexo universo tecnológico que nos envolve, a UEPG instituiu o Programa Anual de Formação 
Continuada para Agentes Universitários (FAU), na modalidade a distância, que enfatiza aspectos 
fundamentais das relações humanas, da administração pública, da gestão, da inclusão, da ética e da 
cidadania. 
 
 

Objetivos 

a) Propiciar aos agentes universitários a formação necessária para melhor desempenho no 
trabalho.  

 
b) Oportunizar o desenvolvimento de capacidades cognitivas, sociais e afetivas a fim de 

favorecer um clima de parceria entre os agentes. 
 

c) Desenvolver competências e habilidades que favoreçam a adaptação a situações novas, o 
domínio de diversos códigos e linguagens, a flexibilidade intelectual e a criatividade 
necessária ao melhor desempenho e ao progresso no próprio trabalho. 
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d) Reconhecer a importância da ética na administração pública e no exercício profissional. 
 

e) Refletir sobre a importância da educação comprometida com a realidade, de modo a 
contribuir para minimizar os vícios, a desigualdade e a exclusão presentes na sociedade. 

 
f) Compreender a importância do cidadão no Estado democrático. 

 
g) Adquirir uma noção ampla sobre os conceitos e categorias que envolvem licitações, gestão 

de contratos e convênios e outros aspectos da administração pública. 
 

h) Compreender as principais características da área de gestão de pessoas, suas 
responsabilidades, campos de atuação e sua influência na estratégia das organizações. 

 
i) Desenvolver habilidades específicas que contribuam para o aperfeiçoamento contínuo nas 

áreas em que atuam.  
 
 
Metodologia 
 

A educação a distância é uma modalidade de ensino flexível e centrada no aluno,  
proporcionando condições para que o aluno possa alcançar o aprendizado em um ritmo próprio e 
peculiar. Entretanto, o sucesso nos estudos depende de um planejamento rigoroso, da organização 
do tempo para estudos individuais e atividades coletivas, da interação constante entre professores, 
tutores e alunos, da interatividade com o material didático disponibilizado em rede e da disposição do 
estudante para construir conhecimentos. Percebe-se, portanto, que o aluno de EaD desenvolve 
características que favorecem o aprendizado autônomo e o crescimento profissional, que são 
essenciais para os agentes universitários. 

A metodologia dos projetos e cursos de EaD/ UEPG baseia-se nos princípios da interação, 
interatividade, cooperação e autonomia. Considera o estudante como sujeito do processo de 
ensino/aprendizagem e se serve de diversas mídias para promover a comunicação e a interação 
entre os todos os envolvidos no processo. Esta proposta atende plenamente o perfil da clientela: 
adultos, trabalhadores, integrantes do corpo de agentes da UEPG, que tem diferentes graus de 
escolaridade, sendo que a maioria deles ainda não realizou cursos na modalidade EaD.  

Para realizar seus estudos em EaD, o aluno dispõe de: material impresso (livro didático), 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA), aulas gravadas em arquivo digital, videoconferências, 
webconferências, além de contar com o apoio de um professor-tutor e de um acadêmico-monitor. A 
freqüência é avaliada pela participação do aluno no ambiente virtual e as provas são realizadas 
presencialmente. As videoconferências ocorrem na UEPG, no horário do expediente, e as demais 
atividades podem ser realizadas online em locais e horários escolhidos  pelo estudante. Essa 
flexibilidade representa mais um estímulo para os agentes se aperfeiçoarem, utilizando para isso seu 
tempo livre, onde lhes for mais conveniente e contando, ainda, com a assistência individual on-line de 
um professor tutor.  

Para facilitar o uso de computador, internet e ambiente virtual é ofertada, inicialmente, uma 
disciplina denominada “Inclusão Digital”, com 30 horas de duração, na modalidade presencial. Esta 
disciplina tem caráter obrigatório para todos os agentes universitários que não apresentam domínio 
satisfatório desses recursos. 

Os professores e acadêmicos participantes realizam, antes do início do programa, 
encontros de formação envolvendo conteúdos relativos à EaD e ao Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, ministrados pela equipe do NUTEAD.  A seleção e a capacitação dos professores e 
acadêmicos atuantes nas demais áreas do projeto competem à coordenação e aos supervisores do 
programa. Ao NUTEAD compete a formação dos formadores, o fornecimento do material impresso 
(livro), a disponibilização do ambiente virtual de aprendizagem e dos equipamentos de 
videoconferência. Os Setores de Conhecimento e o PDE disponibilizam os auditórios necessários 
para a realização das atividades presenciais. 

O projeto desenvolveu-se de janeiro a dezembro de 2012, sendo que os agentes das 
classes I e II  encerraram o programa no final de 2012 e os agentes da classe III deverão encerrá-lo 
em julho de 2013.  Atuaram como docentes em 2012, 21 professores da UEPG e 7 agentes da 
Instituição. Foram atendidos pelo programa 859 agentes universitários e estagiários e ofertados 3 
cursos e 27 disciplinas, planejadas e agrupadas de modo a atender as necessidades das diferentes 
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classes da instituição. O FAU encontra-se em fase de reedição em 2013 e terá continuidade nos anos 
vindouros. 

 
 
 
 
 
Tabela 1 – População atendida pelo FAU 

 

Caracterização Quantidade 

Agentes universitários - classe I 489 

Agentes universitários - classe II 289 

Agentes universitários - classe III 081 

TOTAL 859 

          Fonte: PROEX/UEPG 
 
           Obs: nesses números estão incluídos estagiários da UEPG e agentes universitários da FAFIUV, que 

foram autorizados a participar do programa. 

 
 

Tabela 2 – Cursos oferecidos pelo FAU 
 

Caracterização  Quantidade de disciplinas  

Classe I – curso 1  09 

Classe II – curso 2   11 

Classe III – curso 3  07 

TOTAL  27 

          Fonte: PROEX/UEPG 
 
 

Gráfico 1 - População Atendida FAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fonte: PROEX/UEPG 
 

 
Gráfico 2 – Cursos Ofertados FAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                               Fonte: PROEX/UEPG 
 
 

 

 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

5 

Como se pode constatar pelos dados apresentados, o programa teve grande abrangência e 
boa aceitação entre os agentes universitários. Nem todos os inscritos concluíram todas as disciplinas, 
mas poderão concluí-las em 2013, pois trata-se de uma proposta de formação continuada aliada à 
flexibilidade da EaD, assim sendo não se pode considerar a não conclusão de disciplinas como 
evasão.  

Pretende-se, com essa proposta, desenvolver um processo de formação continuada e em 
serviço para que o agente universitário “aprenda a aprender” e adquira autonomia na busca do 
conhecimento, ao mesmo tempo em se aprofunda nos saberes específicos da área em que atua, 
aperfeiçoa suas habilidades profissionais, se familiariza com as novas TICS e participa de uma rede 
colaborativa em que todos os envolvidos ensinam e aprendem, contribuindo assim para a construção 
coletiva do conhecimento. 

 
 

Resultados 
  
O primeiro ano do FAU representou uma oportunidade de testagem da eficácia da proposta 

tanto para os responsáveis pelo projeto, bem como para os agentes que, em sua maioria, não tinham 
nenhuma experiência com estudos a distância. Mesmo assim, desde a abertura das inscrições, foi 
possível observar grande interesse em participar, pois foram mais de 800 inscritos.  

Observou-se que a maioria dos inscritos dedicou-se aos estudos, conseguiu aprovação e 
dominou as ferramentas dos AVA. Os estudantes que não concluíram todas as disciplinas poderão 
fazê-lo na reedição em 2013. Essa é uma das vantagens da metodologia (EaD) adotada, ela é flexível 
e permite ao agente caminhar de acordo com seu ritmo próprio e  peculiar e estudar nos horários que 
mais lhe convier. 

Em 2012, além dos servidores efetivos, também participaram diversos estagiários da UEPG, 
para os quais foi facultada a inscrição nos cursos. Tivemos ainda a participação, no grupo da Classe 
I, de agentes universitários da FAFIUV (Faculdade de Filosofia de União da Vitória), visto que foi 
estabelecido um termo de parceria com aquela Instituição, que procurou a UEPG para capacitar seus 
funcionários. Agentes que não se inscreveram no projeto de 2012, estão participando em 2013. Isso 
demonstra o interesse e o envolvimento da comunidade no programa. 

Ainda no quesito avaliação, em 2012, os participantes preencheram um amplo questionário 
que avaliou vários aspectos dos cursos/disciplinas. Esse instrumento, atualmente, encontra-se em 
fase de tabulação e análise de dados, devendo ser utilizado para a correção dos rumos do projeto 
nas próximas edições.  
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