
Uso de redes avançadas na 
Educação Superior nos últimos 
25 anos - o que mudou?

ANDIFES / COPROPI

UFG



Primeira e mais importante constatação!!!!!

Ensino

Pesquisa

Inovação

Visibilidade 
Pós-

Graduação

Divulgação 
Científica

Administração



Considerações iniciais

 Foram criadas muitas expectativas quanto ao papel do computador e
da internet como instrumentos para garantir a melhoria do processo
educacional.

 É indiscutível papel da internet na democratização do acesso à
informação, na facilitação da geração e publicação de conteúdos e no
fomento a construção colaborativa do conhecimento.

 ENTRETANTO...

 Para que todos usufruam de tais potencialidades é fundamental
conhecer os desafios de acesso, uso e apropriação dessas
ferramentas.

 Necessário estabelecer:
Efetividade no investimento em infraestrutura

X
Efetividade no uso das ferramentas disponibilizadas

Primeiras reflexões:



Considerações iniciais

Estamos falando de tecnologias que transformaram a educação!!!!!!!!!!

Educação Tradicional Educação com Internet

Professor Especialista Facilitador

Estudante Receptor passivo Colaborador ativo

Ênfase educacional Memorização Pensamento crítico

Avaliação Do que foi retido Da interpretação

Método de ensino Repetição Interpretação

Acesso ao 
conhecimento

Limitado ao conteúdo Sem limites

Adaptado de Revista Nova Escola, Ano XIII, N. 110, 1998



O brasileiro e a internet - Digital in 2017 Global Overview

Metade da população brasileira acessa a internet por dispositivos móveis

Considerações iniciais



O que mudou?

O tamanho do sistema
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O que mudou?

O tamanho do sistema

Localização geográfica das 53 universidades federais 
brasileiras que aderiram ao Programa REUNI
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Rede Pública – Crescimento das matrículas em cursos de graduação no Brasil – 1980 a 2015

O que mudou?

 Entre 2014 e 2015 a 
matrícula na Rede Pública 
teve decréscimo de 0,5% 
decorrente na queda da 
Rede Municipal.

 A Rede Federal cresceu no 
mesmo período e já tem 
participação superior a 
62% da Rede Pública.



Permitiu a expansão da Educação à Distância

O que mudou?

 Com a expansão e diversificação das
Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs), foram ampliadas
as possibilidades de uso na
educação.

 A universalização do acesso ao
ensino por meio dos cursos de
Educação à Distância (EaD) só foi
possível graças ao avanço das redes
acadêmicas.

Rede Federal – Distribuição dos campi e dos polos de EaD

 A Rede Federal está presente em 805 munícipios
brasileiros campi com cursos presenciais ou polos EaD.

 São 79 munícipios na região Norte, 269 no Nordeste, 227
no Sudeste, 152 no Sul e 78 no Centro-Oeste.



Crescimento da Educação à Distância - EaD

O que mudou?

Matrículas em cursos de graduação por modalidade de ensino no Brasil - 2005 a 2015



Educação a Distância - EaD

O que mudou?

1.010.142 alunos frequentam cursos tecnológicos no Brasil1.471.930 alunos frequentam cursos de licenciatura no Brasil

Fonte: Inep/Censo da Educação Superior



O que busca:

 Maior engajamento dos alunos no aprendizado

 Melhor aproveitamento do tempo do professor

 Ampliação do potencial da ação educativa visando
intervenções efetivas

 Planejamento personalizado e acompanhamento
de cada aluno

 Oferta de experiências de aprendizagem que
estejam ligadas às diferentes formas de aprender
dos alunos

 Aproximação da realidade escolar com o cotidiano
do aluno.

 Modelo de educação formal que se caracteriza
por mesclar dois modos de ensino: on-line e off-
line

 On-line, geralmente o aluno estuda sozinho,
aproveitando o potencial de ferramentas on-line
que podem inclusive guardar dados individuais
dos alunos sobre características gerais do seu
momento de estudo (acertos, erros, correções
automáticas de suas atividades, tempo total de
estudo, conteúdo estudado, dentre outros).

 Off-line, momento em que o aluno estuda em
grupo, com o professor ou colegas, valorizando a
interação e o aprendizado coletivo e
colaborativo.

Possibilidade de novos modelos de educação formal – ENSINO HÍBRIDO

O que mudou?



A melhoria no acesso a internet sem fio no Brasil e no mundo

O que mudou?

 Principal iniciativa da
RNP dedicada à questão
da mobilidade.

 Lançado no Brasil em
2012, dispõe de ampla
cobertura internacional e
reúne instituições de
mais de 60 países,
unindo diversos usuários
na troca de experiências
e conhecimento.

Eduroam no mundo



Mapa nacional redecomep dez16 - RNP

O que mudou?

93 

instituições 

clientes



 Biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a
instituições de ensino e pesquisa no Brasil o
melhor da produção científica internacional. Ele
conta com um acervo de mais de 38 mil títulos
com texto completo, 134 bases referenciais, 11
bases dedicadas exclusivamente a patentes, além
de livros, enciclopédias e obras de referência,
normas técnicas, estatísticas e conteúdo
audiovisual.

 A Comunidade Acadêmica Federada
(CAFe) é um serviço de gestão de
identidade que reúne instituições de
ensino e pesquisa brasileiras por meio da
integração de suas bases de dados.

 189 instituições pertencentes à CAFe .

Redução nas assimetrias regionais – acesso ao Portal de Periódicos da CAPES

O que mudou?



Redução nas assimetrias regionais – acesso ao Portal de Periódicos da CAPES

O que mudou?



 O desempenho atual da ciência
brasileira tem relação com a
ampliação do acesso à rede mundial
de computadores, pois aproximou
pesquisadores, acelerou pesquisa e
intercâmbio de resultados, simplificou
a busca e obtenção de informações.

Produziu impacto real na produção científica brasileira em várias dimensões

O que mudou?

 A ciência não é um processo
instantâneo e episódico.

 Depende de três fatores indissociáveis:

 constante capacitação das pessoas,

 infraestrutura adequada,

 investimento permanente.



Contribuiu para a expansão do Sistema Brasileiro de Pós-Graduação

O que mudou?



O que mudou?



A produção científica e o tamanho do sistema

O que mudou?

Crescimento do número de professores nas universidades federais brasileiras – Efeito Reuni 

Impacto do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI) na atividade investigativa: crescimento, 

qualidade e internacionalização 
Cláudia Daniele de Souza, Daniela De Filippo e Elías Sanz Casado, 2015



A produção científica e o tamanho do sistema

O que mudou?

Proporção de docentes da educação superior de graduação por grau de formação
Docentes em exercício na educação superior de graduação por regime de trabalho

Fonte: Inep/Censo da Educação Superior



Impacto na dimensão QUANTIDADE

O que mudou?

Crescimento da produção científica do Brasil, do sistema universitário e das universidades 
federais  brasileiras

Impacto do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI) na atividade investigativa: crescimento, 

qualidade e internacionalização 
Cláudia Daniele de Souza, Daniela De Filippo e Elías Sanz Casado, 2015



O que mudou?

Número de documentos publicados e média de crescimento anual das universidades 
federais  brasileiras mais produtivas – 2003 a 2012

Impacto do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI) na atividade investigativa: crescimento, 

qualidade e internacionalização 
Cláudia Daniele de Souza, Daniela De Filippo e Elías Sanz Casado, 2015

Universidade Federal de Goiás (UFG), que 
quintuplicou o número de documentos, 

passando de 130 em 2003 para 694 em 2012

Impacto na dimensão QUANTIDADE



O que mudou?

Apresentação Helena Nader – Câmara dos Deputados – 09/10/2017

Impacto na dimensão QUANTIDADE



Impacto na dimensão QUALIDADE

O que mudou?

Apresentação Connie MacManus – UFRS – 05/10/2017

Quantidade
Qualidade



Impacto na dimensão QUALIDADE

O que mudou?

Apresentação Connie MacManus – UFG – 19/09/2017



Ferramentas para alavancar a internacionalização

O que mudou?



 Disponibilização de serviços como:

videoconferência;

webconferência;

serviço de voz sobre IP (VoIP);

certificação digital;

envio de documentos;

serviço de computação em nuvem para a comunidade
de ensino e pesquisa.

 Resultados:

aproximam as distâncias geográficas que separam as
IFES, dispensando os custos com locomoção  defesas
na PG, reuniões acadêmicas e administrativas, debates
científicos, entre outros;

segurança no envio e armazenamento de dados.

Permitiu a racionalização de despesas relevantes para as IFES 

O que mudou?

NECOS: Novel Enablers for Cloud Slicing



 Os sistemas web das IFES possibilitam que os
sistemas (e suas informações) possam ser
acessados a partir de qualquer ponto onde exista
internet.

 Implica na apropriação de soluções tecnológicas
para melhorar os processos e os serviços finais.

 Resultados:

vão desde diminuição da evasão por
simplificação da matrícula a economia de
insumos (transformação dos processos em papel
em digitais).

 aumento na eficiência e na transparência.

Simplificação e eficiência de processos administrativos

O que mudou?



Conexões Campi IFES

81%  conectados

19% não conectados

legenda:
% – conectado
% – não conectado 

O que mais pode mudar?



Conexão Campi IFES 

(por região) 78%

22%

84% 

16%

88%

12%

71% 

29%

88%

12%

legenda:
% – conectado
% – não conectado 

08/2017

NO 87

NE 128

CO 38

SE 136

SU 88

TOTAL 477

O que mais pode mudar?



 O emprego das tecnologias da
informação e comunicação (TICs):

“impõe mudanças nos métodos de
trabalho dos professores, gerando
modificações no funcionamento das
instituições e no sistema educativo.”

Almeida & Valente (2005)

Mudanças nas práticas da comunidade acadêmica

 Novas exigências ao trabalho docente
ocasionadas pelas TICs:

conhecer as tecnologias,

identificar possibilidades e limites do uso de
cada tecnologia,

desenvolver novas metodologias para os
processos de ensino e aprendizagem.

 Pontos críticos:

o professor possui tempo para conhecer,
experimentar e elaborar planos que se
utilizem de tecnologias?

o professor está sendo formado para a
utilização das TICs aplicadas à educação?

O que não depende da RNP?



Atender a Meta 12 do Plano Nacional de Educação

O que não será possível!!!!!!



Considerações finais

 Como maximizar????

Investimento em infraestrutura

E

Uso das ferramentas disponibilizadas

Desafios



Em que contexto global devemos estruturar nossas pesquisas?

Desafios para 
o Mundo!!!!!!!

Considerações finais



Convite

25 DE OUTUBRO DE 2017
“O DIA EM QUE O BRASIL VAI SABER COMO 
AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA 
ESTÃO MUDANDO PARA MELHOR A VIDA 

DAS PESSOAS E DO PAÍS”
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