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I- RELATÓRIO

A Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais submete ao Ministério da

Educação pedido de reconhecimento para fins exclusivos de registro de diploma dos alunos
ingressantes em 2002, do Curso Normal Superior a distância ofertado no âmbito do Projeto
Veredas pelo consórcio de Instituições de Ensino Superior de Minas Gerais, autorizado
experimentalmente conforme art. 81 e art. 87 da Lei rf 9.394/96.
A Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC) mediante relatório n° 546/2004MEC/SESu/DESUP/CGAES, assim se manifestou face ao pedido:
• Histórico

O Projeto Veredas foi organizado pela Secretaria de Educação do Estado de
Minas Gerais e está sendo desenvolvido por dezoito Instituições de Ensino Superior
Públicas e Privadas, sediadas no Estado, para oferta do Curso Normal Superior, na
modalidade a distância.

O Projeto Veredas - Formação Superior de Professores - é um projeto

implantado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais paraformação
em nível superior de Professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede
pública do Estado. O curso utiliza a metodologia de educação a distância e foi
concebido para professores em exercício.

A grande motivação da SEE-MG para a implementação do Projeto Veredasfoi
a perspectiva de redução do número de professores da rede pública de Minas Gerais
semformação superior. Mas. ao mesmo tempo, busca-se a valorização do profissional
da educação, caminha-se em direção ao aperfeiçoamento do Ensino Fundamental e
reforçam-se as políticas de melhoria do padrão de qualidade da escola pública do
Estado.

Em Minas Gerais, as estatísticas indicavam que no ano 2000 ainda existiam 60

mil professores com habilitação de nível médio atuando nas escolas públicas, sendo
ISrmil em escolas do Estado e 42 mil nas escolas municipais. Em função desses
números, a modalidade de educação a distância em um projeto de formação em
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serviçofoi considerada a política capaz de produzir um grande impacto na solução do

^

O Curso Normal Superior teve início em 2001, quando foram tomadas as

providências junto ao MEC para sua autorização, planejados os materiais
instrucionais, realizada a licitação para escolha das Agencias de Formação,

organizado o exame seletivo dos cursistas, e ainda tomadas as demais providencias
para que o Cursofosse iniciado em janeiro de 2002. Dos sete módulos que compoem
o Curso, quatro já foram concluídos, e o quinto está em andamento. Os cursistas
deverão graduar-se em julho de 2005.

O quadro abaixo mostra as instituições autorizadas em caráter experimental

pelo MEC para a oferta do curso Normal Superior a distância no âmbito do Projeto
Veredas em Minas Gerais:

Instituição

Universidade Federal de Juiz de Fora
Universidade Estadual de Montes Claros

\^acufdade de Filosofia e Letras de Diamantina
I Faculdade do Noroeste de Minas
Universidade Estadual de Minas Gerais- UEMG

I Ato Legal
Portaria 591/2002

MG

I Portaria 592/2002 MG
Portaria 593/2002

MG

j Portaria 594/2002 MG
P Portaria 595/2002 MG

I Faculdade de Ciências Humanas do Centro Universitário FUMEC[ Portaria 596/20Õ2 MG
Centro Universitário do Sul de Minas

I Portaria 597/2002 MG
Portaria 599/2002

MG

Portaria 600/2002

MG

Portaria 601/2002

MG

Portaria 602/2002

MG

Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações^

Portaria 603/2002

MG

Universidade de Uberaba
Universidade Federal de Uberlândia
Universidade Federal de Viçosa

Portaria 604/2002

MG

Portaria 605/2002

MG

Portaria 606/2002

MG

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Carangola
Instituto Superior de Educação da Fundação Educacional de
Divinópolis

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Professor José Augusto
Vieira

I Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Teófilo Otoni
I Faculdade de Filosofia de Passos

I Portaria 607/2002\ MG
1 Portaria 609/2002 MG

Em 10 de agosto de 2004. a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais

protocolizou o processo n. 23000.008744/2004-18junto ao Ministério da Educação,
solicitando o reconhecimento do Curso Normal Superior a distância ofertado no

âmbito do Projeto Veredas pelo consórcio de instituições de ensino superior de Minas
Gerais, autorizado experimentalmente conforme art. 81 e art. 87 da Lei 9.394/96.
Cabe ressaltar que não houve o credenciamento individual de cada uma das
instituições participantes para a oferta de educação superior a distância, mas apenas

poftarias de "autorização experimental" para que estas instituições pudessem
jÀrticipar do consórcio da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais.
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Desta forma, caso estas instituições desejem continuar a oferta de ^rsos

superiores a distância, devem ser avaliadas individualmente por comissões de
verificação da SESu/MEC, dando seqüência à tramitação dos processos com os

pedidos de credenciamento individual protocolizados em 2002, A SESu/MEC
encaminhou oficio a cada uma destas instituições, no mês de agosto de 2004.
solicitando que se pronunciassem formalmente quanto à intenção de dar continuidade
a estes processos de credenciamento.
• Mérito

A fim de avaliar as condições de reconhecimento, para fins exclusivos de
registro de diploma dos alunos ingressantes em 2002, do Curso Normal Superior a
distância ofertado no âmbito do Projeto Veredas pelo consórcio de instituições de
ensino superior de Minas Gerais, a SESu/MEC designou, por meio do Despacho
DESVP n" 1.129/2004, de 11 de agosto de 2004, uma comissão de verificação

composta pelos professores José Manoel Moran, da Universidade de São Paulo e
Maisa Gomes Brandão Kullok , da Universidade Federal de Alagoas, que concluiu
seu relatório em 18 de setembro de 2004.

Em relação ao projeto pedagógico, a comissão pôde constatar a preocupação
da coordenação em tornar viável o curso, possibilitando a sua realização sem

afastamento dos professores da sala de aula, combinando, portanto, a alternativa de
formação em serviço com a modalidade de educação a distância.
A partir da análise dos documentos e após as reuniões, a Comissão destaca que
o Projeto Veredas valoriza, principalmente, três dimensões da Prática Pedagógica:
a) O professor como profissional: possibilitando o conhecimento dos conteúdos
escolares do Ensino Fundamental e a compreensão de seu modo de produção, seus

princípios, desdobramentos e implicações enfatizando o domínio de um instrumental
específico de trabalho, a capacidade de planejar, desenvolver e avaliar atividades
docentes e pedagógicas nos anos iniciais do Ensino Fundamental e de utilizar com
desembaraço a moderna tecnologia da informação.

b) O professor como pensador que visa, principalmente, à, compreensão da
natureza da educação em suas diferentes dimensões: local, regional, nacional e
mundial; capacidade de produzir saberes pedagógicos e de contextualizar sua própria
prática, relacionando-a deforma crítica aos alunos, à comunidade e à sociedade.
c) O professor como cidadão responsável e participativo, capaz de inserir-se em
uma coletividade, participando intensamente da sociedade em que vive, sendo capaz
de criticá-la.

Em relação ao material didático utilizado no desenvolvimento do Projeto, os

guias de estudo, que se constituem em textos destinados ao estudo individual do
cursista, são distribuídos aos cursistas e destina-se ao estudo de componentes

curriculares de um mês. Tem 7 capítulos, sendo 5 referentes aos componentes
curriculares do módulo e mais dois referentes ao Eixo Integrador e ao Seminário de
Ensino e Pesquisa. Em cada módulo o cursista recebe 4 Guias de Estudo. Portanto,
ao todo, o curso tem 28 Guias de Estudo.

Além disto, para cada atividade coletiva, coordenada por um Tutor, foram
organizados vídeos com duração de 25 a 30 minutos, destinados a estimular debates
durante as atividades coletivas e a sugerir a organização de atividades

int^disciplinares. São vídeos pedagógicos preparados por módulo e vídeos
insfitucionais produzidos e distribuídos a todas as Agências de Formação - AFOR
üme são as instituições de ensino superior participantes).
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Os vídeos foram produzidos a partir de um roteiro elaborado por roteirista

contratado, a quem foram repassados todos os textos utilizados nos Guias de Estudo
para servirem de base para sua proposta de roteiro. Em reunião da equipe
pedagógica do Veredas e assessores da SEE-MG, os roteiros são cuidadosamente
analisados antes de serem encaminhados à Rede Minas de Televisão, para produção.
A coordenação pedagógica do curso foi estruturada com base em um grupo
Coordenador Geral do Veredas, constituído pelos dirigentes dos órgãos superiores da

SEE-MG e pelos Consultores contratados para o projeto nasfunções de Coordenador
Geral, Coordenador Pedagógico e Coordenador Administrativo.

O Coordenador Geral cuida da implementação geral do curso, da articulação

com as Agências de Formação do Veredas, das questões relativas à matrícula e
transferência de cursistas, do Portal do Veredas e das demais providências para
avaliação e monitoramento do programa. O Coordenador Pedagógico coordena a
parte relativa à produção dos materiais instrucionais. desde o contato com os
especialistas, pareceristas, revisores até a formatação final para envio à gráfica. O
Coordenador Administrativo coordena a parte financeira do projeto, responsabiliza-

se pelos contratos, aditivos e pagamentos às Agências de Formação - AFOR, bem
como providências para licitações necessárias e administração via FUNDEF dos
recursos para a produção do material instrucional.

O programa conta com uma Equipe Pedagógica constituída de Consultores,
especialistas em formação de professores e em educação a distância, incumbida de
revisão das diferentes versões dos textos dos Guias de Estudos e de roteiros de vídeos,

visitas de monitoramento às Agências de Formação - AFOR, atividades^ de
capacitação de Tutores, criação de cadernos de orientação e pesquisa iconográfico
para os Guias de Estudo.

A concepção de consórcio, que orientou a implantação do Veredas, nasceu da
experiência acumulada de construção de processos de atuação conjunta entre o

ensino superior e a educação básica do Estado de Minas Gerais, que tem colaborado
para garantir a qualidade das mudanças pedagógicas na rede pública.
O corpo docente do Projeto Veredas possui uma característica peculiar, uma
vez que mescla afigura do professor, no sentido estrito, com a do tutor. O Sistema de
Tutoria cuida da organização dos Tutores, através das Agências de Formação AFOR. Cada grupo de 15 professores cursistas tem, teoricamente, um Tutor. Os
tutores são professores da própria instituição de ensino superior, ou por ela
contratados em tempo integral. Muitos são doutores e mestres, mas a maioria tem

cursos de especialização na área de educação. A graduação básica desses tutores é
em pedagogia ou em cursos de licenciatura destinados à formação de professores.
Além disso, foi solicitada dos tutores experiência nos anos iniciais do Ensino
Fundamental ou emformação de professores.

No que diz respeito à biblioteca, além dos recursos informacionais

disponibilizados pela Biblioteca Digital, o aluno também tem acesso aos laboratórios
e bibliotecas das 18 instituições de ensino conveniadas em todo o Estado de Minas
Gerais. Esta "Biblioteca Digital" foi organizada em 2004, em parceria com a
Universidade Federal de Minas Gerais, concebida como um instrumento de apoio

didático-pedagógico, com o principal objetivo de fornecer a literatura técnicocientífica necessária à elaboração das monografias definal de curso.
A UFMG já vinha organizando na Biblioteca da Faculdade de Educação,
durante alguns anos, uma Base de Dados de Educação, onde estão catalogados 27 mil

artigfsdos mais significativos periódicos nacionais e estrangeiros da área de

ft:^mção. Esses artigos são classificados por assuntos e palavras-chave, permitindo o
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acesso a partir de várias entradas. Essa base de dadosfoi colocada à disposição da
Rede Veredas permitindo que uma boa quantidade de publicações fosse
disponibilizada em texto integral.

Esta biblioteca foi organizada com 30 temas relacionados aos trabalhos dos

cursistas. É importante destacar que as Editoras responsáveis pela publicação dos

periódicos foram consultadas sobre a inclusão dos artigos na Biblioteca Digital. A
maior parte delas respondeu prontamente, autorizando a inclusão de artigos de suas
revistas. A Comissão destaca que esta biblioteca permite umafacilidade de inclusão e
exclusão de artigos o que a torna extremamenteflexível.

A infra-estrutura e os equipamentos utilizados pelo Projeto Veredas são as
instalações das instituições consorciadas. A Comissão pode verificar in loco a

participação dos alunos no campus da UFMG em atividades acadêmicas e utilizando
os espaços do campus.

Em sua avaliação geral, a comissão destacou a qualidade do Projeto e aforma
como vem modificando a prática pedagógica dos cursistas intervindo na educação
básica de modo singular e único, ressaltando a parceria estabelecida entre a
Secretaria de Educação e as Instituições de Ensino Superior consorciadas.

Segundo a comissão, esta integração pode ser sentida durante as reuniões
realizadas e constatada nafala dos tutores e dos alunos. Observa-se uma mudança na

prática pedagógica dos cursistas, dos tutores e do grupo coordenador, de um modo
geral, o que demonstra o alto grau de envolvimento com o Projeto.
Por se tratar de um Projeto voltado exclusivamente para professores que já
atuam na rede pública, estadual ou municipal, vale destacar que esta tem sido a única

oportunidade de ingressar num curso superior, conforme depoimento de diversos
cursistas. Algo que despertou o interesse da Comissãofoi a preocupação de avaliar o
Projeto sob a forma de projetos de pesquisas, monografias de pós-graduação e
projetos de pesquisas para mestrados em educação.
Finalmente, as Agências de Formação — AFOR apresentam a seguinte

possibilidade de uso de seus espaços institucionais para atividades presenciais:
N."
1

AFOR
UFMG

Sede da AFOR

Sub-pólos

Semana Presencial

BH

20e22

BH

2
3
4

VFU
UFV
UFJF

Uberlândia

2

Uberlândia

Viçosa

8ell

Viçosa

Juiz de Fora

3

Juiz de Fora

5

UFJF

Juiz de Fora

14el5

Janaúba

6
9
10

UEMG
UNIMONTES
UNIMONTES

Belo Horizonte

21 e 23

BH

Montes Claros

13

Montes Claros

Montes Claros

18

Pirapora

U

UNIMONTES

Montes Claros

São Francisco

^

UNIMONTES

Montes Claros

Januária

n3

UEMG-UNIPAM

Patos de Minas

Patos de Minas

i
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UEMG-FAFIDIA
VEMG-FUNEDI
UEMG-UNIS
UEMG-UNIS
UEMG-FAFIPA
UEMG-FAFILE

Diamantina

16

Diamantina

Divinópolis
Varginha
Varginha

26
27e28

Divinópolis
Varginha

29

Almenara

Passos

6

Passos

Carangola

5

Carangola

UNIUBE

Uberaba

25

Belo Horizonte

UNINCOR

Três Corações

7-17e24

Caxambu

FUMEC

BH

1

Belo Horizonte

FENORD

Teófilo Otoni

10

Teófilo Otoni

FINOM

Paracatu

9(Araçuaí)

Paracatu

FEM/FAFIMA

Machado

4- Gov. Valadares

Machado

Finalmente, a comissão de verificação conclui seu relatório com a seguinte
manifestação:

"Considerando a documentação apresentada, as análises consubstanciadas na

verificação, as reuniões realizadas com a equipe de coordenação de educação a
distância, os coordenadores, professores e tutores dos cursos propostos e da equipe
técnica, os membros da Comissão opinam deforma favorável ao reconhecimento do
Curso Normal Superior a distância ofertado no âmbito do Projeto Veredas pelo
consórcio de dezoito instituições de ensino superior de Minas Gerais, autorizado

experimentalmente conforme art. 81 e art. 87 da Lei 9.394/96, parafins exclusivos de
registro de diploma dos alunos ingressantes em 2002. A Comissão destaca a
seriedade com que o curso Normal Superior está sendo realizado, com material de
alto nível, vídeos compatíveis e biblioteca digital que visa suprir a carência das
secretarias municipais, parceiras do projeto. Por outro lado, a Comissão destaca a
necessidade de continuidade deste Projeto como referência na Formação de
Professores no Brasil."

A SESu/MEC, considerando a manifestação favorável da comissão de verificação, e
considerando ainda a demanda por formação superior dos professores da Educação Infantil e
Séries Iniciais do Ensino Fundamental no Estado de Minas Gerais, acolhe o relatório da
comissão de verificação, e submete o pleito ao Conselho Nacional de Educação.
n - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, voto no sentido de que seja aprovado o reconhecimento do Curso
Normal Superior a distância ofertado no âmbito do Projeto Veredas, pelo consórcio formado
pela Secretaria de Educação de Minas Gerais e dezessete instituições de ensino superior de
Minas Gerais, listadas na tabela abaixo, autorizado experimentalmente conforme artigos 81 e
87 d^.LeFn'' 9.394/96, para fins exclusivos de registro de diploma dos alunos ingressantes em
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Instituição

Universidade Federal de Juiz de Fora
Universidade Estadual de Montes Claros

Faculdade de Filosofia e Letras de Diamantina
Faculdade do Noroeste de Minas

Universidade Estaduafde Minas Gerais- UEMG
Facuídade de Ciências Humanas do Centro Universitário FUMEC

|Centro Universitário do Sul de Minas
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Carangola

|lnstituto Superior de Educação da Fundação Educacional de Divinópolis
jpaculdade de Filosofia Ciências e Letras

|Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Professor José Augusto Vieira
juniversidade Vale do Rio Verde de Três Corações
|Universidade de Uberaba
[universidade Federal de Uberlândia
[universidade Federal de Viçosa

^

^culdade de Filosofia Ciências e Letras de Teófilo Otoni
faculdade de Filosofia de Passos

Brasília(DF),9 de dezembro de 2004.

Va - Relatora
ConselheiraPetromlha Beatnz Gonçalvés e Silva

lU - DECISÃO DA CAMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto da Relatora.

Sala d^s-S^õt em 9 djí'^e^^bro de 2004.
ConselhWo Eá^md^^oIiveSã^Iune^
Conselheiro Antônio Camos Caruso Ronca - Vice-Presidentí

Peoomlha BeSríz GoqcbIves e Silva 8744 Eds

