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I – RELATÓRIO
A Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL submete ao Ministério
da Educação pedido de autorização para:
- estabelecer parcerias com instituições para a realização de exames presenciais para o
Curso Superior de Formação Específica em Gestão Estratégica das Organizações, autorizado
pelo MEC, pela Portaria 238/2003, para a oferta a distância, em pólos na cidade de Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, São Paulo e Recife;
- para utilizar a geração e transmissão de aulas a partir de sinal de TV dos estúdios do
Instituto de Estudos Jurídicos Luís Flavio Gomes (IELF);
- para estabelecer pólos do curso de pós-graduação lato sensu, a distância, autorizado
pela portaria MEC 2.132/2002, com recepção nas unidades vinculadas ao IELF.
- para realizar atividades presenciais do Programa de Formação Pedagógica para
Formadores da Educação Profissional em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem
SENAI.
Nos termos do Relatório nº. 415/2004-MEC/SESu/DESUP/CGAES, anexado a este
parecer, temos o que segue.
A UNISUL foi credenciada pelo MEC para oferta de cursos de Pós-graduação lato
sensu pelo parecer CES/CNE nº 0188/02 e pela Portaria 2.132/2002, também foi autorizada
a ofertar o Programa Especial de Formação Pedagógica para formadores de Educação
profissional pelo parecer CES/CNE nº 011/03 e pela portaria 1.067/03. Finalmente a
UNISUL foi atualizada a ofertar curso superior de formação específica em Gestão
estratégica das Organizações pela portaria 238/2003, da Secretaria de Educação Superior.
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Embora Credenciada para os outros acima especificados, e reportando-se ao Conselho
Estadual de Educação de Santa Catarina para novas autorizações, uma vez que o
credenciamento MEC fazia referência explícita à oferta destes cursos no Estado de Santa
Catarina, a UNISUL, conforme legislação vigente sobre educação a distância, solicitou nova
avaliação do MEC para ampliar a possibilidade de sua oferta de sua oferta a outros estados
da federação, conforme convênios apresentados e instalações explicitadas.
A UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina, é uma Fundação Educacional
sem fins lucrativos, instituída pelo poder público em 1964. Foi credenciada pelo Ministério
da Educação (MEC) como Universidade em 1989, e novamente credenciada pelo MEC para
atuar
na
modalidade
de
educação
a
distância
em
2002
(http://www.mec.gov.br/Sesu/educdist.shtm).
A UNISUL é uma instituição multicampi. O campus sede está na cidade Tubarão, na
região Sul do Estado de Santa Catarina, e dois outros campi, sendo um na cidade de
Araranguá, no extremo Sul do Estado, o outro, na região da grande Folianópolis. A UNISUL
atua na oferta de cursos superiores em todos os campos do saber, atendendo a 24.614 alunos
com a dedicação de 1.674 professores e 638 colaboradores técnico-administrativos.
A UNISUL é fundadora da Rede Brasileira de Educação a Distância (www.iuvb.br), faz
parte da rede Catarinense de Ciência e Tecnologia (www.rct-sc.br), e integra a Rede
Interamericana de Formação em Educação e Temática (RIF-ET). Desenvolve pesquisa
aplicada em educação a distância e educação assistida por meios interativos; com
atendimento de e-learning através da UnisulVirtual – Educação Corporativa a Distância. A
UNISUL, por conseguinte, é detentora de metodologias apropriadas e de tecnologia da
informação e comunicação aplicadas à educação a distância.
Através da UnisulVirtual, foram credenciados no Ministério da Educação, o Curso
superior de Formação Específica em Gestão Estratégica nas organizações e os seguintes
Programas de Pós-graduação, lato sensu, na modalidade à distância: Especialização em
Educação Matemática, Especialização em Ciências Naturais, Especialização em Consultoria
Empresarial, Especialização em Contabilidade Gerencial, Especialização em Farmácia
Clínica, Especialização em Gestão de Cidades, Especialização em Governo Eletrônico,
Especialização em Psicopedagogia e Especialização em Saúde da Família.
A UnisulVirtual tem atuado na modalidade a distância, nas seguintes linhas:
capacitação de professores, apoio on-line as disciplinas presenciais (a partir de 2000), oferta
de cursos a distância. A seguir quadro estatístico representado as demandas atendidas.
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
ANO
Nº DE PROFESSORES
2000
9
2001
80
2002
92
TOTAL
181
Tabela I – Professores capacitados para autoria e tutoria em EAD.
Outra linha de ação da UnisulVirtual é incentivar os professores a utilizar a tecnologia
de informação e comunicação no ensino presencial. A quantidade de disciplinas que
utilizaram o Ambiente Virtual de Aprendizagem como repositório de materiais e realização
de atividades complementares ao ensino presencial, está relacionada a seguir, indicando a
distribuição por campus e unidades no ano de 2002.
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Campus/Unidades
Número de disciplinas
%
Tubarão
35
33,3%
Araraguá
5
4,8%
Florianópolis
22
21,0%
Palhoça
40
38,1%
Içara
1
1,0%
Imbituba
2
1,9%
TOTAL
105
100,0%
Tabela II – Campus e Unidades em que foram oferecidas as disciplinas
Na oferta de cursos em nível de extensão e especialização, na modalidade a distância,
a tabela III, demostra a clientela atendida no ano de 2002.
Cursos
Especialização Formação Pedagógica em Educação Profissional na Área
de Saúde - PROFAE
Extensão/
O uso Educacional da videoconferência
Capacitação
Formação de Educadores Sociais
Pesquisa Jurídica na Internet
Pesquisa Jurídica na Internet OAB
O uso Educacional da Internet
O uso Pedagógico do Computador: Capacitação em
projetos
Prática Pedagógica e Processos Interativos Humanos
TOTAL
Tabela III – Alunos a Distância matriculados em 2002

Alunos
267
26
128
102
66
25
32
22
668

A UNISUL, com a preparação de professores para autoria e tutoria em Educação a
distância, com a participação ativa em redes de cooperação, com a oferta de cursos
superiores a distância e, principalmente, com o credenciamento do Ministério da Educação
para educação a distância, apresenta-se como instituição qualificada para preparar novos
profissionais e oferecer cursos por educação a distância com o uso das mídias, Internet,
videoconferência, CD-ROM, vídeo-aulas e materiais impressos, apresenta-se como
instituição a parceira para o desenvolvimento e implementação de projetos para a educação
à distância.”
A SESu/MEC designou Comissões de Verificação a fim de avaliar as condições de
funcionamento da instituição solicitante bem como as parceiras. As referidas comissões
manifestaram-se favoravelmente ao atendimento do pleito, destacando, conforme o já citado
Relatório SESu:
“- o projeto Pedagógico de Ampliação da Oferta dos cursos seqüenciais de formação
específica da UNISUL apresentado ao MEC refere-se ao pedido de autorização para o
funcionamento de pólos de atendimento presencial aos alunos nas cidades de Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, São Paulo, Recife, São Luís e Curitiba, a partir das
parcerias com Instituições de Ensino Superior que disponibilizam infra-estrutura para os
momentos presenciais destes cursos;
- o curso Superior de Formação Específica em Gestão Estratégica das Organizações.
já vem sendo ministrado a mais de 900 alunos, com encontros presenciais nos campi da
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Universidade em santa Catarina. O que pretendem no momento, é sua ampliação e
atendimento presencial mais próximo das localidades de residência dos alunos;
- a pareceria com a rede de televisão IELF para a oferta de cursos de pós-graduação
lato sensu na área jurídica implica na utilização das unidades associadas que são
mantenedores de infra-estrutura de auditórios e salas de aula em mais de 112 municípios de
todos os 26 Estados Brasileiros e Distrito Federal, capacitados a receberem as aulas dos
cursos ministrados a partir do estúdio da Avenida Bela Cintra, Avenida Paulista, em São
Paulo – SP, ao vivo e em tempo real. A capacidade instalada da rede para o treinamento de
alunos e profissionais da área de direito é de 23.500 lugares. Estes, de qualquer localidade
do Brasil onde haja parceria IELF poderão assistir as aulas pelo mais moderno padrão de
transmissão, com o mesmo suporte das aulas ao vivo, sanando dúvidas simultaneamente via
fax ou via e-mail, além de professor-monitor no local e apostilas com método pedagógico
próprio;- todas as aulas de pós-graduação serão transmitidas ao vivo. Nos horários
regulares dos cursos não há aulas gravadas. O aluno matriculado, de qualquer cidade do
Brasil existe uma das nossas unidades, estará assistindo à mesma aula dada (ao vivo) aos
alunos do centro operacional do IELF, na Rua Bela Cintra – São Paulo e, tal qual os alunos
da sede, poderão formular perguntas por escrito; - os auditórios do centro operacional do
IELF, além de abrigar a infra-estrutura para a transmissão dos cursos, possuem central
recepção de perguntas dos alunos que se encontram nas dependências das unidades em
território brasileiro. Cada central possui cinco aparelhos de fax com tronco de 10 linhas
telefônicas próprias e um servidor ligado à Internet de alta velocidade. Um professormonitor da IELF fica encarregado de recepcionar as perguntas dos alunos, classificando-as,
separando-as por temas, identificando-as por aluno e encaminhando ao professor que está
ministrando a aula; -cada sala associada à rede IELF possui local (auditório/sala de aula)
com antena e decodificador EMBRATEL para retransmitir as aulas, contando sempre com a
supervisão de um professor-monitor, que tem a incumbência da coordenação operacional do
ambiente, da verificação de presença e identidade dos alunos participantes, e do suporte
para o acesso destes aos materiais didáticos e das comunicações interativas necessárias. A
mediação pedagógica nos cursos de pós-graduação da parceria UNISUL-IELF será feita nas
aulas ao vivo pelo professor que estiver ministrando as aulas no estúdio central, e pelos
professores tutores no ambiente virtual de aprendizagem disponível da Internet; - cada
unidade associada dispõe e projetor de multimídia com tela de no mínimo 150 polegadas e de
aparelho de fax e acesso à Internet para conexão com a sede do IELF, em São Paulo, para
garantir aos alunos qualidade de som e imagem digital e a interatividade necessária e
inerente ao sistema. As perguntas são formuladas por escrito por intermédio de formulário
próprio, ou via e-mail, contendo espaço para o nome do aluno, matrícula, identificação da
cidade / unidade da federação e logomarcas da UNISUL e do IELF;”
Relativamente a atividades presenciais do Programa Especial de Formação Pedagógica
para Formadores da Educação Profissional em parceria com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial – SENAI, “esta instituição é reconhecida nacionalmente como
prestando serviços de excelência, além de estar credenciada para a oferta de cursos
superiores em vários estados, e possuindo infra-estrutura apropriada.”
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II – VOTO DA RELATORA
Diante do exposto, acatando avaliação das comissões de verificação, bem como a
manifestação da SESu/MEC, recomendo à Câmara de Educação Superior que aprove o
pedido da Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina, quanto:
-

-

-

à autorização para a realização de exames presenciais do Curso Superior de
Formação Específica em Gestão Estratégica das Organizações, autorizado pelo pela
Portaria MEC 238/2003, para oferta a distância, em pólos junto a instituições
parceiras, nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, São
Paulo, Recife, São Luís e Curitiba;
à autorização para utilizar a geração e transmissão de aulas a partir de sinal de TV
dos estúdios do Instituto de Estudos Jurídicos Luís Flavio Gomes (IELF), bem como
para estabelecer pólos do curso de pós-graduação lato sensu a distância autorizado
pela Portaria MEC 2.132/2002, com recepção nas unidades vinculadas ao IELF; e
à autorização da Universidade do Sul de Santa Catarina para realizar atividades
presenciais do Programa Especial de Formação Pedagógica para Formadores da
Educação Profissional em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial – SENAI.
Brasília-DF, 17 de junho de 2004.
Conselheira Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva – Relatora

III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto da Relatora.
Sala das Sessões, em 17 de junho de 2004.
Conselheiro Edson de Oliveira Nunes – Presidente
Conselheiro Antônio Carlos Caruso Ronca – Vice-Presidente
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