Há espaço para o Ensino a Distância?

Dra. Denise Balchiunas Toffoli

Estrutura Educacional do Brasil
Pano de Fundo
Consenso de Washington (1989) - intenção de combater as crises e misérias dos países
subdesenvolvidos, sobretudo os da América Latina.

Efeitos no Brasil: Alterações no Cenário Político/Econômico
• Globalização;
• Desindustrialização (declínio ou estagnação educacional- industrialização requer mais
tecnologia/ciência);
• Diminuição do papel da escola na sociedade resulta na qualidade dos professoressalários mais atraentes. “ Os salários anuais dos professores no Brasil estão entre os mais baixos de todos os
países da OCDE e parceiros, incluindo outros países latino-americanos, como México, Chile e Costa Rica. Outros
fatores importantes que podem afetar a qualidade do corpo docente de um país, como condições de trabalho,
desenvolvimento profissional e relacionamento dos professores com a sociedade.”

• Aumento da mão-de-obra desescolarizada: migração para área de serviços;
• Educação: atender as necessidades das classes dominantes.

Atualmente, é composta por 36 membros e 5
parceiros estratégicos que cooperam entre si em
busca de soluções e políticas públicas eficazes
para implementar em seus governos.

PAÍSES MEMBROS:
Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá,
Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia,
Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia,
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria,
Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Letônia,
Lituânia, Luxemburgo, México, Nova Zelândia,
Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Suécia, Suíça e Turquia.

Estrutura Educacional do Brasil
Andreas Schleicher, diretor da OCDE e um dos criadores do PISA:
“O Brasil gasta mais de três vezes por aluno no ensino superior público do que no ensino
primário ou secundário público... aqueles que sobreviveram à educação escolar com
investimentos irrisórios recebem subsídios muito generosos para a universidade. O resultado
é que, muitas vezes, não são os melhores e mais brilhantes jovens que conquistam uma vaga
em universidades públicas, mas os alunos com os pais mais ricos que estavam prontos e aptos
a apoiar uma boa educação escolar.”

“Países da OCDE gastam, em média, apenas cerca de 1,6 vezes mais por estudante
universitário do que por estudante de escola.”
Fonte: https://www.revistaeducacao.com.br/investimento-publico-em-educacao/maio/2019

Estrutura Educacional do Brasil
“Mas não é necessariamente verdade que o Brasil deveria investir menos neste nível de
educação do que atualmente investe, apenas que os níveis mais baixos de educação
talvez precisem ser o foco de possíveis aumentos no investimento.”
“Estudos comprovam a importância de se investir na educação infantil. O Brasil investe
apenas cerca de US$ 3.800 por criança na pré-escola, bem abaixo da média da OCDE de
US$ 8,8 mil.”
Andreas Schleicher.
Fonte: https://www.revistaeducacao.com.br/investimento-publico-em-educacao/maio/2019

Dispõe que a educação no Brasil

Fonte: www.emec.gov.br – Ministério da Educação 2019

biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=j6tdeGuzHzunWM:

Fonte:
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=brasil+no+pisa+2019&chips=q:brasil+no+pisa+2019,online_chips:ranking+mundial&sa=X&ved=0ahUKEwij1KeTjIrk
AhVrLLkGHasvDOsQ4lYILCgB&

Ranking de educação mundial: entenda
os dados do Brasil
PISA 2015

Fonte: https://www.revistaeducacao.com.br/investimento-publico-em-educação.maio/2019

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB -Lei
Federal 9394/96
“É por meio da LDB que encontramos os princípios gerais da educação, bem como as
finalidades, os recursos financeiros, a formação e diretrizes para a carreira dos profissionais
da educação. Além disso, essa é uma lei que se renova a cada período, cabendo à Câmara
dos Deputados atualizá-la conforme o contexto em que se encontra a nossa sociedade.
Cabe a nós, brasileiros, segui-la, tornando a educação muito mais humana e formativa.
Mesmo porque o sistema educacional envolve a família, as relações humanas, sociais e
culturais.”

...POR ISSO ESTAMOS AQUI !
Fonte: www.emec.gov.br – Ministério da Educação 2019

Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional- LDB -Lei Federal 9394/96
Abrange os diversos tipos de educação:
•
•
•
•
•

educação infantil (obrigatória para crianças a partir de quatro anos);
ensino fundamental;
ensino médio;
educação superior;
outras modalidades do ensino, como a educação especial, indígena, no
campo e ensino a distância.
Fonte: www.emec.gov.br – Ministério da Educação 2019

Ensino a Distância
Ensino a Distância - EaD:
Previsto no Artigo 80 da Lei Federal nº 9.394/ 96 de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, regulamentada pelo Decreto nº 5.622, de dezembro de 2005,
define:
“Educação a distância é uma 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.”
Fonte: www.emec.gov.br – Ministério da Educação 2019

Ensino a Distância
Decreto nº 9.057/maio de 2017:
Flexibilizou a legislação facilitando autorização de cursos na modalidade a distância,
não estabelecendo limites:
Art. 4º - As atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, práticas
profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas nos projetos pedagógicos
ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do curso, serão realizadas na sede da
instituição de ensino, nos polos de educação a distância ou em ambiente profissional,
conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais.

Ensino a Distância
Art. 5º - O polo de educação a distância é a unidade acadêmica e operacional
descentralizada, no País ou no exterior, para o desenvolvimento de atividades presenciais
relativas aos cursos ofertados na modalidade a distância.
Parágrafo único - Os polos de educação a distância deverão manter infraestrutura física,
tecnológica e de pessoal adequada aos projetos pedagógicos ou de desenvolvimento da
instituição de ensino e do curso.

Fonte: www.emec.gov.br – Ministério da Educação 2019

Diretrizes Curriculares Nacionais Cursos de Nutrição - 2001.
Perfil:
Nutricionista, com formação generalista, humanista e crítica. Capacitado a atuar, visando à
segurança alimentar e a atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento em que
alimentação e nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e
recuperação da saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos
populacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, pautado em princípios
éticos, com reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural.

A formação do nutricionista deve contemplar as necessidades sociais da saúde, com ênfase
no Sistema Único de Saúde (SUS).
NOTA: Nas DCN’s de Nutrição não há especificação dos componentes curriculares e sua
respectiva carga horária que poderiam ser ministrados pela modalidade EaD.

PARA REFLEXÃO...
• Qual seria a distância do Ensino a Distância, visto que uma das
justificativas para sua existência é a acessibilidade?
• Nos grandes centros (Regiões Sul e Sudeste) se concentram a maioria dos
alunos matriculados na modalidade EaD.
• O que justifica a propagação dessa modalidade?

• Conflitos de interesses de empresários do ramo da Educação?

Oferta de VAGAS nos Cursos de Graduação em NutriçãoBRASIL
2017
• Número de vagas autorizadas em EaD= 40.100
• Número de vagas autorizadas presenciais=71.450

2019
• Número de vagas autorizadas em EaD= 128.429
• Número de vagas autorizadas presenciais= 109.141
Fonte: www.emec.gov.br – Ministério da Educação. janeiro/ 2019

Cursos de Graduação em Nutrição na Jurisdição do CRN-3
2019
Estado

Quantidade de
Cursos Presenciais

SP

166 ( 145 em
funcionamento)

MS

12 (11 em
funcionamento)

Estado

Quantidade de
Cursos EAD

SP

20 ( 8 em
funcionamento)

MS

04 (1 em
funcionamento)

Fonte: www.emec.gov.br – Ministério da Educação 2019

Por que não à modalidade EaD nas área de Saúde:
Segundo CNS, Resolução nº 515/2016
e Parecer Técnico nº 201/2019:

“... a formação profissional em saúde depende da interação entre os profissionais e trabalhadores
da área, estudantes e usuários dos serviços de saúde, de modo a propiciar um processo de
integração entre o ensino, pesquisa e extensão aos serviços de saúde e comunidade.”
“O EaD não garante o desenvolvimento de habilidades, técnicas e atitudes necessárias para
atuação no campo da saúde, limitando-se à transmissão de conteúdo. Tal fato não assegura que os
egressos dessa modalidade possam aplicar, em suas vivências profissionais os princípios
fundamentais do SUS” ( Lei Federal nº 8.080/90).

Por que não à modalidade EaD nas área de Saúde:
Segundo CNS, Resolução nº 515/2016
e Parecer Técnico nº 201/2019:

“A integralidade da atenção humanizada do cuidado no atendimento a indivíduos, famílias e
comunidades deve acontecer por meio de metodologias de aprendizagem em cursos presenciais
que propiciem compartilhamento de experiências, convivência, colaboração, diálogo e no acesso à
práticas colaborativas.”

Consequências da modalidade EaD
Expansão acelerada da oferta de vagas e regulamentação inadequada por
parte do MEC:
• existência de polos de EaD desprovidos da estrutura básica para o
aprendizado da prática em saúde - tais como laboratórios, biblioteca, sala de
tutoria;
• existência de polos de EaD não cadastrados junto ao portal e-MEC ou em
cujos endereços cadastrados constam atividades comerciais não compatíveis
com o ensino, conforme tem sido denunciado por Conselhos Profissionais;
• supervisão e fiscalização do MEC deficientes, uma vez que os polos de EaD
não estão submetidos a fiscalização prévia antes de sua abertura;

Consequências da modalidade EaD
Expansão acelerada da oferta de vagas e regulamentação inadequada por
parte do MEC:
• possibilidade de cursos superiores na modalidade EaD serem oferecidos por
pessoa jurídica parceira sem que tal entidade parceira tenha qualquer
atuação no campo educacional;
• possibilidade da IES oferecer em seus polos de EaD cursos de graduação sem
que tenha qualquer curso presencial;
• não atendimento aos limites quantitativos de Polos EaD.

Consequências da modalidade EaD
E o pior disso!
Os Conselhos Profissionais, inclusive os da Saúde, não
têm nenhuma ingerência sobre esse processo.

2016

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
Ações CRN-3
Fórum 2016: Instituições de Ensino Superior de Nutrição e
CRN-3
08/04 – SP - 29 participantes
18/04 – MS – 12 participantes
 Discussão sobre a modalidade EAD integral e a
formação do Nutricionista em suas competências,
habilidades e atitudes; contribuições para nova proposta
da DCN.

2017

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
Ações CRN-3
Participação em audiência pública na Câmara dos
Deputados
08/08 – Brasília

 Debate sobre a expansão da oferta de cursos
superiores a distância na área da saúde.

2017

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
Ações CRN-3
Participação em audiências públicas na Assembleia
Legislativa de São Paulo (ALESP)
03/10 – São Paulo

 Audiência com os representantes de Fórum dos
Conselhos de Atividade Fim da Saúde – FCAFS- para
debater a formação dos profissionais em EAD.

2017

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
Ações CRN-3
Encaminhamento de Denúncia ao MPF
Junho – São Paulo
 Ação articulada com o FCAFS. Denúncia informando
providência contra instituições ofertantes de cursos de
graduação em Nutrição na modalidade Ensino a
Distância.

http://apps.mpf.mp.br/aptusmpf/portal Nº 134001005309201707

2018

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
Ações CRN-3
Participação em audiências públicas Câmara Municipal de
São Paulo para discussão da modalidade de ensino a distância
para cursos da área da saúde.
14/08/2018 – São Paulo
Angariar fundamentação legal e técnica para elaboração
de Moção de Repúdio
Moção de repúdio 16/2018 aprovada e publicada em
Diário Oficial em 15/08/2018.

2019

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
Ações CRN-3
Participação em audiência pública na ALESP
12/02 – São Paulo

 Ação articulada com o FCAFS, parlamentares e
sociedade civil.

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
Projetos de Lei
Projeto de Lei Estadual nº 52/2017 (16/02/17).
Proíbe o funcionamento dos cursos de graduação da área de saúde, de
nível superior, que respondem ao Conselho Estadual de Educação do
Estado de São Paulo, na modalidade ensino à distância (EAD), na sua
totalidade.
Projeto de Lei Federal nº 7121/2017 (ARQUIVADO)
Proíbe a autorização e o reconhecimento dos cursos de graduação da
área da saúde ofertados na modalidade Educação a Distância.

2019

CURSOS DE NUTRIÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
Ações CRN-3- Assessor parlamentar
Participação em audiência pública na Câmara dos Deputados- Comissão de Seguridade
Social e Família que acontecerá em:
27/08 – Brasília

 Sobre a tramitação do Projeto de Lei nº 5.414/2016 que altera a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação para proibir o Ensino a Distância em cursos da área da saúde.
CRN-3 manifesta-se contrário a autorização e o reconhecimento de cursos de nível médio
e de graduação, na área da saúde, na modalidade EaD.

PORTANTO:
 O Sistema CFN/CRNs em consonância com CNS posicionam-se
contrários a autorização e reconhecimento dos cursos em EaD na
área da saúde.
 Não somos contrários a adoção de tecnologias de informação e
comunicação em cursos na modalidade presencial.
 Tais tecnologias não devem colocar em risco a formação
profissional, a vida e a saúde da população atendida pelos serviços
de saúde.

Curta a página do CRN-3 no
Facebook e participe!
Siga a página do CRN-3 no
Instagram e participe!

Visite o site do CRN-3:
www.crn3.org.br
Leia a revista CRN-3:
www.crn3.org.br > Comunicação

