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                        Resumo

O  estudo  apresenta  um  breve  histórico  do  Polo 
Municipal  de  Apoio  Presencial  para  a  EAD  de 
Sarandi-Pr, abrangendo o período de 2007, quando 
o Município, aderiu ao Programa UAB, até o ano 
atual  de  2014,  perpassando  por  sua  criação,  a 
parceria  com a UEM e UEPG, monitoramento e 
classificação  pela  CAPES,  institucionalização  do 
Polo no Município,  equipe e dificuldades com a 
infraestrutura. 
O estudo conclui que o  Polo tem contribuído para 
sanar carências pontuais na educação do município 
mantenedor  e  de  vários  outros   municípios  da 
região, mas que,  apesar de sua  grandeza cultural e 
social  o  que  se  percebe  é  que  os  recursos 
municipais  e  ele  destinados,  desde  sua 
implantação,  não  deram  conta  de  suas 
necessidades  e crescimento. 

Introdução

Buscamos  aqui  apresentar  um  breve  histórico  do  Polo  Municipal  de  Apoio 

Presencial para a EAD de Sarandi-Pr, abrangendo o período de 2007, quando o 

Município, se inscreveu2 junto à Secretaria de Educação a Distância – SEED do 

Ministério da Educação - MEC, para sediar um Polo UAB3,  até o ano atual de 

2014. 

Consideramos importante ressaltar, que a implantação do Polo UAB no município 

de  Sarandi-Pr,  não  se  trata  de  uma  ação  local  isolada  e  embora  singular,  sua 

trajetória guarda estreita relação com o programa federal, Universidade Aberta do 

1   Coordenadora do Polo Municipal de Apoio Presencia para a EAD de Sarandi-Pr, Mestre 
em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, Professora, Pedagoga e Psicóloga 
2  Edital nº01/2006- SEED/MEC/2006/2007.
3  UAB- Trata-se do Programa Federal Universidade Aberta do Brasil e se caracteriza como 
um  sistema  instituído  pelo  Decreto  nº  5800/06,  com  a  finalidade  de  expandir  e  interiorizar  a 
educação superior no país; integrado por Universidades Públicas em articulação com os Polos de 
Apoio Presencial, oferece, por meio do uso da metodologia da educação a distância, cursos de nível  
superior.



Brasil, lançado nacionalmente em editais em 2006 e 2008, com a participação de 

centenas de municípios .

Tendo  em  vista  que  nestes  sete  anos,  período  o  qual  se  refere  este  estudo, 

transformações políticas e legais acarretaram mudança de concepção e vinculação 

da Educação Superior, obrigando o redimensionamento das decisões políticas e dos 

papeis dos diferentes órgãos, bem como das diferentes esferas. Há que se levar em 

conta que as propostas para um Pólo de Educação Superior não são isoladas e sim 

regidas pelos acordos firmados e embasados nos fundamentos de financiamentos.

Vale lembrar que o período abordado, 2007 a 2014, foi um período de grandes 

transições políticas no Município, com mudança de 05 mandatos de prefeito, em 

que,  consequentemente,  se  delinearam também grandes  mudanças  na  Secretaria 

Municipal de Educação, a qual o Polo está vinculado. 

II- Adesão do Município de Sarandi ao Programa UAB

Segundo  Costa  (2013)4 desde  a  década  de  1970  está  presente  no  cenário 

educacional brasileiro a idéia de criação de uma instituição para ofertar cursos na 

modalidade  a  distancia  e  que  o  primeiro  Projeto  de  Lei  para  a  criação  da 

Universidade Aberta foi dado entrada no Congresso Nacional, porém sem sucesso, 

em 1972.

A autora citada mostra a longa e efetiva luta no país para a consolidação da UAB 

como uma política pública e não como um programa de governo e que,  em 2005 e 

2006, o Ministério de Educação e Cultura - MEC lançou os primeiros editais, com 

chamada pública  para  a  seleção de Polos  Municipais  de  Apoio  Presencial  e  de 

cursos superiores na modalidade à distância. 

Ainda conforme Costa (2013), o segundo edital5 foi publicado em dezembro de 

2006, com inscrição até maio de 2007. Os trabalhos foram finalizados em maio de 

2008,  com  a  seleção  de  269  novos  Pólos.  E  O  Município  de  Sarandi-Pr,  que 

participou deste ultimo edital de 2007, foi u8m dos selecionados. 

4  COSTA, Mª L. F. Educação a Distancia no Brasil: Avanços e Perspectivas. Organizadora. 
Maringá-Pr: EDUEM, 2013
5 Edital nº01/2006- SEED/MEC/2006/2007



A relação dos novos Pólos UAB foi publicada no Diário Oficial da União - DOU, 

seção 3, nº 95, 3ª feira, 20 de maio de 2008, em que destacamos a aprovação do 

município de Sarandi-Pr para a criação do Polo UAB 

Figura 1: Copia digitalizada de parte do DOU nº 95, de 25 de maio de 2008 

Fonte6: Brasil, 2008

Observa-se na figura acima não só a aprovação do município de Sarandi-Pr no 

processo  seletivo,  mas  também  sua  vinculação  com  as  Instituições  de  Ensino 

Superior – IES: Universidade Estadual de Maringá - UEM e Universidade Estadual 

de Ponta Grossa - UEPG.

III- A Criação do Polo UAB de Sarandi

O Polo UAB de Sarndi-PR foi criado com o objetivo de oferecer uma educação 

superior pública, de qualidade, na modalidade a distância, por meio da mediação de 

6 HTTP://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=20/05/2008&jornal=3&pagina=16&total/Arquivos=160



novas Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC, de um material didático-

pedagógico que facilita o processo de ensino e aprendizagem, com estudantes e 

professores  desenvolvendo  atividades  educativas  em lugares  e  tempos  diversos, 

como é possível hoje dado às possibilidades da internet.

Consideramos a  data  de  26/03/2008 como data  de criação do Polo,  quando foi 

assinado  pelo  Prefeito  Municipal  o  Termo  de  Compromisso  (Anexo  01),  se 

comprometendo a adequar e manter o Polo, para a instalação, funcionamento e o 

acompanhamento  dos  cursos  no  âmbito  do  Sistema  UAB.  No  mesmo  ano  foi 

firmado o Acordo de Cooperação Técnica7, entre o Município de Sarandi - PR e a 

CAPES. 

Os  Termos  de  Compromissos  obrigam  a  dotação  orçamentária  anual  para  a 

manutenção  do  Polo,  com  base  nas  necessidades  dos  cursos  ofertados  e  nos 

Referenciais  de  Qualidade  para  a  Educação  Superior  a  Distância.  Entretanto, 

historicamente, os recursos da Secretaria Municipal de Educação são ou deveriam 

ser destinados exclusivamente à Educação Básica. O que se vê na pratica é que a 

implementação  desta  Política  Pública  de  expandir  e  descentralizar  a  educação 

superior envolve desafios de diferentes proporções, dependendo das características 

econômicas e perfil político de cada município.

Em dezembro de 2010, foi aprovada a Lei Municipal nº 1766/108, que oficializou a 

criação do Polo UAB em Sarandi-Pr, com o nome de Polo Municipal de Apoio 

Presencial  para  a  EaD  e  complementando  sua  institucionalização,  o  Polo  tem 

aprovado  os  documentos:  Regimento  Interno,  Regulamento  da  Biblioteca 

Universitária do Polo e o Estatuto da Unidade Executora do Polo9

Por  força  da  Lei  Municipal  nº  1766/10  e  dos  Termos  de  Compromissos10 re- 

assumidos anualmente pelo Município junto a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior- CAPES e Instituições Públicas de Ensino Superior – 

7  Ver documentos: Anexo 01 
8 Publicada em 12/12/10: SÚMULA - Dispõe sobre a oferta de cursos na modalidade à 
distância, bem como dispõe sobre a implantação do Polo Municipal de Apoio Presencial para a 
Educação à Distância, no Município de Sarandi-Pr, sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB e 
dá outras providências. 

9  CNPJ: 18428588000144
10 Anexos: 01, 02, 03, 04, 05, 



IPES, o Polo é um órgão Municipal, mantido com recursos da Secretaria Municipal 

de Educação. 

IV - Monitoramento e Classificação do Polo:

A Diretoria de Educação à Distância - DED/CAPES vem realizando desde 2010, o 

monitoramento11 de todos os Pólos de Apoio Presencial  do Sistema UAB. Esse 

processo  tem  por  objetivo,  mediante  visitas  in  loco,  verificar  e  cadastrar  as 

condições de infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos desses Polos.

O Polo de Sarandi recebeu visitas de monitoramento da CAPES nos anos de 2010, 

2011 e 2012, que o classificaram como  Apto com Pendências (AP) e no ultimo 

monitoramento, em janeiro de 2013, após um grande esforço do município, o Polo 

foi aprovado e classificado como AA - Apto, que é a melhor classificação dada pela 

CAPES.

V- As IES no Polo UAB de Sarandi:

Conforme publicado no DOU de 20/05/2008 (figura 1), as instituições UEM12 e 

UEPG estavam autorizadas  a  ofertar  cursos  no Polo UAB de Sarandi-Pr.  No a 

seguir, Quadro 01, mostramos como se deu ao longo do período de 2008 a 2014, a 

oferta de cursos no Polo UAB de Sarandi-Pr, pelas duas IES conveniadas: UEM e 

UEPG.

Quadro 01: Mostra a oferta das Instituições de Ensino Superior- IES no Polo UAB 

de Sarandi-Pr: os cursos, ano de entrada e de conclusão dos alunos, nº de alunos 

matriculados e de concluintes.

IIES      ANO        CURS

O

             Nº DE ALUNOS 

Entrada  Conclusão Matriculado

s

Concluintes

2008 2013 Pedagogia 37alunos 27alunos 

11 Publicados pela Portaria nº MEC/1.369, de 07 de dezembro de 2010
12 Anteriormente, o Município vinha mantendo convenio com a UEM, para a oferta do Curso 
Normal  Superior  -  CNS,  também  na  modalidade  EAD,  porém  este  curso  não  fazia  parte  do 
programa UAB. 



UEM

2009 2013 Administraç

ão Publica 

45 alunos 11 alunos

2009 2013 Ciências 

Biológicas 

26 alunos 03 alunos

2010 2014 Pedagogia 40 alunos 

2011 Pedagogia 

Parfor13

49 alunos 

2011 2013 Pedagogia 

Vizivale  

324 alunos 289 alunos 

2012 Letras 

Portug/ 

Inglês 

46 alunos 

2013 Pedagogia  51alunos 

2013 Administraç

ão Publica

54 alunos 

2013 Ciências 

Biológicas 

46 alunos 

Total 

Graduação 

UEM

694 alunos 330 alunos

2011 2012 Gestão 

Publica

56 alunos 29 alunos

2011 2012 Gestão  Pub. 

Municipal

63 alunos 23 alunos

2011 2012 Gestão  Em 

Saúde

59 alunos 32 alunos

2014 Gestão 

Publica 

61 alunos

2014 Gestão  Pub 

Municipal

59 alunos

13  Dezoito alunos do Parfor migraram para a turma de Complementação Vizivale. 



2014 Gestão  Em 

Saúde 

62 alunos

Total  Geral 

UEM

1022 alunos 

UEPG

2009 2013 Letras 

Português

09 alunos 01 alunos

2009 2013 Matemática 11 alunos 07 alunos

2009 2013 Historia 19 alunos 03 alunos

2009 2013 Total 

Graduação 

UEPG

39 alunos 11 alunos

2009 2013 Gestão 

Escolar 

36 alunos 12 alunos

2009 2013 Total  Geral 

UEPG 

77alunos     23 alunos

Fonte: Secretaria Acadêmica do Polo UAB de Sarandi-Pr -2014

 Observa-se  no  Quadro1 que  a  UEPG14 não  ofertou  novas  turmas  no Polo  de 

Sarandi-Pr depois de 2009, embora o município tenha manifestado interesse nos 

cursos. Isto se deu devido a classificação dada pela Capes ao Polo de Sarandi-Pr: 

AP- Apto com Pendência.

A partir de fevereiro de 2013 o município, por meio da Coordenação do Polo tem 

mantido contato com a Coordenação UAB/UEPG, ressaltando a classificação AA15 

obtida pelo Polo, na última avaliação da Capes e manifestando o interesse na oferta 

de novas turmas.  

VI - Abrangência do Polo UAB de Sarandi-Pr na Região

14  Em 30 de outubro de 2012 a UEPG enviou por email  ao Polo UAB de Sarandi-Pr,  a  
seguinte informação: “Chamada para Articulação de Cursos no Sistema Universidade Aberta do  
Brasil - 2013 vimos pelo presente informar que esta Instituição participou do processo que encerrou  
as  23h55min do  dia  28/10.  A orientação básica e  primordial  desta  chamada é  que  as  ofertas  
deveriam ser neste momento, exclusivamente, para Polos AA [...] Os Polos que não estavam AA na  
data encaminhada, não foi  possivel  fazer a articulação, e também, atendendo e respeitando os  
Polos  que  agilizaram  e  cumpriram  com  as  exigências  estabelecidas  nos  processos  de  
monitoramento[...]. 

15  Após  a visita de monitoramento da CAPES, o Polo foi aprovado e classificado como AA - 
Apto, que é a melhor classificação dada pela CAPES.



O Pólo UAB de Sarandi-Pr atende alunos de diversos municípios da região, sendo 

em maior número alunos de Maringá, Sarandi e Marialva, além de Mandaguaçu, 

Jandaia  do  Sul,  Mandaguari,  Iguatemi,  Califórnia,  Paiçandu,  Presidente  Castelo 

Branco, Florida, Lobato, Colorado, Atalaia, entre outros. 

VII - Institucionalização do Polo:

A Lei Municipal nº 1766/1016, oficializou a criação do Polo UAB em Sarandi-Pr, 

com o nome de Polo Municipal de Apoio Presencial para a EaD e ainda visando sua 

institucionalização legal, o Polo tem aprovado os documentos: Regimento Interno, 

Regulamento  da  Biblioteca  Universitária  do Polo,  CNPJ e  Estatuto  da  Unidade 

Executora do Polo.

 

VIII – Estrutura do Polo UAB de Sarandi

Considerando que o Polo é  uma ponte entre  as  Instituições Públicas  de Ensino 

Superior e o Município, é necessário que além de uma equipe de recursos humanos 

qualificada, de recursos tecnológicos suficientes e material didático de qualidade. 

Além de  tudo isso,  é  imprescindível,   que  a  estrutura  seja  adequada,  o  espaço 

disponível  seja  compatível  com  o  número  de  cursos  ofertados  e  necessidades 

específicas, uma vez que, sem ampliação, o espaço do Polo é o mesmo e com o 

mesmo  numero  de  ambientes  desde  2009.  Uma  nova  estrutura  é  urgente  e 

necessária. 

Na ultima avaliação da CAPES, em janeiro de 2013, os espaços do Polo de Apoio 

Presencial do Município de Sarandi-Pr foram considerados satisfatórios, tanto que 

foi classificado como AA. Hoje, porém, com a abertura de novos cursos da UEM, 

recebimento  de  mais  materiais  didáticos  enviado pelas  IES e  de novos acervos 

bibliográficos  e  equipamentos  enviados  pela  CAPES,  a  estrutura  física  está 

pequena, o que torna urgente a necessidade de ampliação ou construção de um novo 

prédio.

16 Publicada em 12/12/10: SÚMULA - Dispõe sobre a oferta de cursos na modalidade à 
distância, bem como dispõe sobre a implantação do Polo Municipal de Apoio Presencial para a 
Educação à Distância, no Município de Sarandi-Pr, sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB e 
dá outras providências.



No Polo Municipal de Apoio Presencial para a EaD de Sarandi, temos os cursos da 

UAB ofertados pelas IES (UEM e UEPG) em nível de graduação e pos- graduação 

e  também  cursos  de  nível  técnico  pós-médio,  na  modalidade  semi-presencial, 

ofertados pelo Instituto Federal do Paraná – IFPR.   Durante o dia o Polo partilha 

espaço com a Escola Municipal Sagrada Família17. 

     1- Localização 

O Polo Municipal de Apoio Presencial para a Educação a Distância está localizado 

na R: Castro Alves, nº: 3.225, Jardim Independência III parte, Sarandi- Pr,  CEP 

87.114.090.

     2- Os Espaços do Polo:

Para  o  funcionamento  e  organização  do  Polo  são  necessários  ambientes 

administrativos, como Secretaria e Coordenação e atendendo as necessidades dos 

cursos, são disponibilizados aos alunos e tutores,  espaços pedagógicos (salas de 

aula, laboratórios de informática, de ciências biológicas, salas de web conferencia 

etc.),  biblioteca,  espaços  para  estudos  e  reuniões,  com  recursos  das  novas 

tecnologias que facilitam a interação, experimentação, comunicação e a superação 

dos desafios do ensino na modalidade a distancia. 

O  Espaço  da  Biblioteca  é  no  mesmo  local  de  catalogação,  distribuição  e 

armazenamento dos livros didáticos enviados pelas IES para alunos e tutores, o que 

torna o espaço pequeno e inadequado. 

IX- ORGANIZAÇÂO DO POLO

Coordenação do Polo:

Sobre a seleção do Coordenador do Polo, a Lei Municipal a 1766/2010 prevê que, 

esta  se  dá,  a  partir  de  uma  lista  tríplice,  apresentada  pelo  Município  às  IES 

ofertantes de cursos no Polo e a seguir, as Coordenações  UAB destas IES, com 

base nas diretrizes emanadas pela CAPES, selecionam o Coordenador do Polo. 

O Polo UAB de Sarandi-Pr teve até a presente data, duas coordenadoras e foram 

elas:

17 A Escola Municipal oferta 16 turmas da Educação Básica (Pré-Escola e 1º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental), nos períodos da manhã e da tarde.



• Prof.ª   Magda  Ribeiro  de  França 

Barbosa 18, que coordenou o Polo nos anos de 2008 e 

2009. 

• Prof.ª  Terezinha  Mª  Quintela  Pinheiro 

Soares19,  iniciou  como  Coordenadora  do  Polo  de 

Sarandi-Pr  em  fevereiro  de  2010  e  continua  na 

Coordenação do Polo e da EaD no Município, até a 

presente data.

Equipe Administrativa

Por  força  da   Lei  Municipal  nº  1766/2010  e  dos  Termos  de  Compromissos 

assinados junto à Capes, o município é responsável por ceder os servidores para a 

compor a equipe administrativa do Polo que além  do Coordenador conta com o 

seguinte quadro:  

• Secretária e Auxiliar de Secretaria

• Bibliotecária ou Auxiliar de Biblioteca20 

• Técnico de Informática  

•  Auxiliar de Serviços Gerais

• Vigilante

 Equipe Pedagógica

 A equipe pedagógica do Polo é formada pelos tutores presenciais  selecionados 

pelas  IES e contratados como bolsista  da  CAPES. As IES têm autonomia  para 

18 Mestre em Educação Para a Ciência e o Ensino de Matemática pela Universidade Estadual 
de Maringá, Brasil (2006), Supervisora Pedagógica da Rede Municipal de Educação de Sarandi-Pr, 
Professora de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação - PR, Brasil.

19 Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, Brasil (2008), Psicóloga da 
Rede Municipal de Educação, Ex- Pedagoga da Rede Municipal de Educação, Ex Pedagoga da Rede 
Estadual de Educação e Professora Aposentada da Secretaria de Estado de Educação - PR, Brasil.

20  Este profissional além de cadastrar o acervo da biblioteca no Sistema BIBLIVRE, cuida 

dos empréstimos, estoque e distribuição dos livros didáticos  e gerencia  o SISPOLO.

javascript:abreDetalhe('K4744277U6','Magda_Ribeiro_de_Fran%C3%A7a_Barbosa',676860)
javascript:abreDetalhe('K4744277U6','Magda_Ribeiro_de_Fran%C3%A7a_Barbosa',676860)


determinar, nos processos seletivos dos tutores, as atividades a serem desenvolvidas 

no Polo, de acordo com as especificidades das áreas e dos cursos. 

Os tutores presenciais recebem bolsa da CAPES e, portanto o valor da bolsa é o 

mesmo em todo o território nacional e a carga horária contratada é de vinte horas 

semanais.

Sispolo 

Trata-se de um  sistema de  gerenciamento  criado pela  equipe21 para  gerenciar  o 

estoque dos materiais didáticos recebidos das IES e a distribuição aos alunos.

Para isso todos os alunos, disciplinas, turma e curso são catalogados no SISPOLO, 

assim como todos os materiais didáticos recebidos e o cruzamento  deste dados no 

sistema,  possibilita  saber  de  forma  rápida  e  precisa,  quais  os  títulos  estão 

disponíveis para cada turma e curso, quantos exemplares de cada, quais alunos já 

retiraram  seu  material  e  quantos  ainda  faltam  retirar,  possibilitando  um 

gerenciamento eficaz, com projeções fundamentadas em registros. 

A distribuição dos livros didáticos se dá conforme cronograma de cada turma, de 

cada curso. A abertura de cada disciplina se dá com a webconferência e os alunos 

recebem neste dia o livro da disciplina. Para cada disciplina uma web e um livro.

Horário do Pólo UAB de Sarandi-Pr:

Os dias e horários das atividades presenciais dos alunos no Polo ocorrem conforme 

cronograma  definido  pelas  IES,  enquanto  que,  para  os  tutores  presenciais  e 

funcionários municipais a serviço do Polo, esta prerrogativa é da Coordenação do 

Polo.

No período letivo, o Polo atende de 2ª a 6ª feira: das 13.30 horas às 22.30 horas e 

aos sábados e domingos, conforme atividades programadas pelas IES. 

21  Terezinha Pinheiro Soares (Coordenadora do Polo), Renan Batista Mayring (Técnico de 
Informática do Polo), Mª Selma Alencar (Responsável pela Biblioteca do Polo), Sergio Eduardo 
Ribeiro  (Técnico  de  Informática  do  Município).  Atualmente  Mª  Selma  Alencar  não  está  mais 
atuando como responsável pela Biblioteca do Polo.



O Polo não tem férias, ou seja, o Polo atende durante o ano todo, com exceção de 

um  breve  recesso  administrativo,  concedido  pela  administração  municipal,  no 

período entre  o final  e  inicio  de  ano,  quando em geral  as  IES estão  em férias 

acadêmicas e recesso administrativo. 

Como os tutores são bolsistas da CAPES, geralmente não tem férias nos meses de 

janeiro  e  julho,  mesmo  por  que,  não  raramente,  alguns  cursos  têm  atividade 

programada pelas IES e sendo assim os mesmos fazem atendimento presencial no 

Polo, em sistema de rodízio, em datas e horários definidos com a Coordenadora do 

Polo e com a participação da equipe.  

CONSIDERAÇÔES FINAIS:

A adesão  ao  programa  UAB,  representa  um  avanço  na  educação  municipal, 

entretanto,  dificuldades  históricas  de  investimentos  na  educação  local, 

comprometem a implantação, os compromissos e a qualidade da oferta de cursos no 

Polo UAB de Sarandi-Pr.

Evidencia-se neste  estudo que a  implantação da política UAB no município  de 

Sarandi-Pr se deu pela via da cooperação, contratos cruzados, monitoramentos e 

agendas,  entretanto  o   Polo  encontra-se  dependendo  do  esforço  individual  dos 

gestores,  sem  investimentos  significativos  ou  mesmo  sem  os  investimentos 

necessários para as necessidades dos cursos ofertados, conforme os compromissos 

assumidos, as exigências da CAPES e os Parâmetros de Qualidade da EAD. 

O  Polo  UAB  de  Sarandi-Pr  é  uma  instituição  oficial,  com  Lei  de  Criação, 

Regimentos, CNPJ, Unidade Executora, Dotação Orçamentária e tem contribuído 

para sanar carências pontuais na educação do município mantenedor e de vários 



outros municípios da região. E apesar de sua grandeza cultural e social o que se vê 

é que, embora seja classificado pela CAPES como AA, sua criação e manutenção 

estão  pautadas na focalização da pobreza, de forma emergencial e com pouco ou 

nenhum investimentos na qualidade. 

Desta forma, o que se constata é que os recursos municipais destinados ao Polo, 

desde sua implantação em 2008, não deram conta de suas necessidades e tão pouco 

foi  considerado  o  seu  crescimento  em  numero  de  alunos  e  cursos,  o  que  na 

realidade obriga o redimensionamento das decisões políticas nas diversas esferas e 

nos papeis de diferentes órgãos. 

O  numero  expressivo  de  abandono,  desistências  e  dependências  nos  cursos 

ofertados pelas IES no Polo, são questões do debate que envolve os atores da EaD e 

perpassam,   além  das  questões  estruturais  do  Polo,   também  pelas  questões 

pedagógicas que envolvem os conteúdos, praticas pedagógicas, atuação de docentes 

e compromissos de tutores. 


