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Resumo – Vários têm sido os avanços para democratizar o acesso a
conhecimentos através das ações educativas realizadas por órgãos públicos. Com
o objetivo de mostrar as organizações públicas, em âmbito nacional, que
promovem cursos de educação a distância, este trabalho centra-se na realização
de levantamento em portais institucionais brasileiros para identificar as iniciativas
da oferta de cursos a distância por meio de ambientes virtuais de aprendizagem.
Palavras-chave: Boas Práticas, Políticas Públicas, Tendências.

1. Introdução
À luz da Constituição Federal de 1988, ao completar 20 anos da Lei nº 9.394/1996 –
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 10 anos do Decreto nº 5.800/2006 –
Sistema Universidade Aberta do Brasil, muitos são os avanços para democratizar o
acesso a conhecimentos desenvolvidos por órgãos públicos, somados à experiência
das Universidades e Institutos Federais com a modalidade ensino a distância e ao
contínuo esforço para a institucionalização da Educação a Distância (EaD).
O Fórum das Estatais pela Educação tem a coordenação geral do Ministro Chefe da
Casa Civil, com a coordenação executiva do Ministro de Estado da Educação e a
participação efetiva e estratégica das empresas estatais brasileiras. Esse fórum se
constitui em um espaço de diálogo e articulação para promover a discussão e busca
de consenso em relação aos desafios, gargalos, oportunidades e articulação de
ações conjuntas na área da educação (BRASIL, 2004). No ano 2006, as estatais
puderam participar da organização e do financiamento das atividades a serem
desenvolvidas por consórcios de instituições federais e estaduais públicas de ensino
superior para o funcionamento de cursos na modalidade EaD.
Os esforços institucionais para a realização de projetos ligados à EaD têm sido

desenvolvidos pela conjugação de diversos apoios (IPEA, 2010): Universidades
Corporativas, Empresas Estatais, Escolas de Governo, Agências, Ministérios,
Institutos, Tribunais, Câmara dos Deputados, Senado Federal, os quais têm se
dedicado a ofertar ações educativas a distância. Como metodologia da pesquisa,
este estudo centra-se na realização de levantamento em portais institucionais
brasileiros para identificar as iniciativas de cursos a distância por meio de
plataformas e-learning e(ou) ambientes virtuais de aprendizagem.
Tem-se por objetivo mostrar as organizações públicas, com alcance e abrangência
nacional, que promovem cursos EaD abertos e gratuitos como subsídios à
capacitação de servidores públicos para o serviço civil, no que tange à atividademeio e atividade-fim, como também da sociedade civil interessada pelas temáticas.

2. Dos Fatos
No intuito de proporcionar acesso à educação de qualidade a um maior número de
interessados, organizações públicas têm ampliado anualmente as ações educativas
por meio de programas e projetos associados à novas tecnologias da informação e
de comunicação (TICs) (ENAP, 2016).
Os desafios e os obstáculos à implementação da EaD devem ser compreendidos
como estímulos à busca de novos caminhos, superação de modelos e rotinas já
consolidados no ensino presencial, os quais exigem criatividade, maturidade,
seriedade, habilidade para trabalhar em equipe interdisciplinar (IPEA, 2010).
Por meio de resultados técnico-científicos oriundos das pesquisas e inovações em
diversas áreas do saber, muitos podem ser os beneficiados com os conhecimentos
tornado público, disponíveis e acessíveis nos portais de aprendizagem institucional
das organizações públicas demonstrados no Quadro 1.
Universidade Corporativa
UniBB – Universidade Corporativa Banco do Brasil
Unise – Universidade Corporativa do Sistema Eletrobras
Unifica – Rede de Universidades Corporativas: CAIXA,
Correios, SEBRAE, SERPRO
Universidade CAIXA
Universidade Correios
UniSERPRO Virtual – Universidade SERPRO

Endereço para acesso
unibb.com.br
eletrobras.com.br/unise/player.html
unifica.serpro.gov.br
universidade.caixa.gov.br
unicorreiosvirtual.correios.com.br
moodle.ead.serpro.gov.br

Escola de Governo
ENAP Virtual – Escola Virtual da ENAP
Escola Virtual ESAF
ESAF – Escola de Administração Fazendária
Escola Virtual SOF
Escola Virtual CGU
ESMPU – Escola Superior do MPU
ENAGRO – Escola Nacional de Gestão Agropecuária
Agência
ANA – Agência Nacional de Águas
Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Ministério
MMA – Ministério do Meio Ambiente
MS – Ministério da Saúde
MC – Ministério das Cidades
MJ – Ministério da Justiça e Cidadania, Rede EaD – SENASP
MDSA – Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
Instituto
INCA – Instituto Nacional de Câncer
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
Tribunal
TCU – Tribunal de Contas da União
TST – Tribunal Superior do Trabalho
TSE – Tribunal Superior Eleitoral
Outras
FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz
Câmara dos Deputados
Senado Federal
Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Endereço para acesso
enapvirtual.enap.gov.br
escolavirtual.esaf.fazenda.gov.br
moodle.eadesaf.serpro.gov.br
ead.orcamentofederal.gov.br
escolavirtual.cgu.gov.br/ead
escola.mpu.mp.br/cursos-ead
enagro.agricultura.gov.br
Endereço para acesso
capacitacao.ana.gov.br
http://www20.anvisa.gov.br
Endereço para acesso
ava.mma.gov.br
portalsaude.saude.gov.br/index.php/ead
ead.capacidades.gov.br
portal.ead.senasp.gov.br
mds.gov.br/ead
Endereço para acesso
ead.inca.gov.br
ibama.gov.br/ead
Endereço para acesso
contas.tcu.gov.br/avec
ead.tst.jus.br
educacao.tse.jus.br
Endereço para acesso
ead.fiocruz.br
educacaoadistancia.camara.leg.br/ead_cfd
saberes.senado.leg.br
capacitacao.sede.embrapa.br

Quadro 1 – Endereços eletrônicos para acesso aos portais dos ambientes de EaD
das organizações públicas brasileiras.
Fonte: elaborada pelos autores, por meio do acesso aos portais organizacionais.

A partir desses resultados institucionais, pode-se inferir que as ações educativas têm
ajudado na melhoria da qualificação profissional dos servidores públicos e
atualização dos cidadãos, dando-lhes uma visão mais ampla da necessidade de
aperfeiçoamento técnico para o atendimento das demandas da sociedade, e de
usufruir seus direitos, respectivamente (MEDEIROS, 2010).
Por fim, verifica-se que são muitos os esforços das Agências (Agencia Nacional de
Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Águas), Câmara dos Deputados, Centrais
Elétricas Brasileiras, Controladoria Geral da União, Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, Escolas (Escola de Administração Fazendária, Escola Nacional de

Administração Pública), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, Ministérios (Ministério Público da União, Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Integração Nacional, Ministério
da Justiça e Cidadania, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão), Receita Federal, Senado Federal, Serviços
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Serviço Federal de
Processamento de Dados), Tribunais (Tribunal de Contas da União, Tribunal
Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral) na promoção e na divulgação de
ações educativas na modalidade ensino a distância.

3. Conclusão
Com esses resultados das organizações de âmbito federal, como também, de outras
iniciativas existentes a nível estadual, pode-se observar as contribuições, avanços,
tendências e perspectivas dos diversos órgãos públicos em promover intercâmbio de
conhecimentos, de experiências, das boas práticas e de responsabilidade
socioambiental por meio da utilização das novas tecnologias educacionais e das
tecnologias de informação e comunicação no contexto contemporâneo da educação
a distância, permeado pelas políticas públicas.
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