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Foco das Políticas Públicas

Parafraseando um certo político: 

Nunca antes na história deste País a 

educação chamou tanta atenção da 

população.

Governo Federal: Dilma toma posse 

e anuncia lema do novo governo: 

“Brasil, Pátria Educadora”

(fonte: brasil.gov.br)

Rio de Janeiro: Governador toma 

posse e anuncia investimentos em 

áreas prioritárias: Para a área de 

Educação, a meta é levar o Rio de 

Janeiro ao primeiro lugar do Índice 

de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). (fonte: rj.gov.br)



Foco das Políticas Públicas

Rio Grande do Sul: Em seu discurso, 

o governador [...], falou sobre a 

necessidade de melhorar 

indicadores nas áreas de educação, 

saúde e segurança pública [...]. 

(fonte: brasil.gov.br)

Espírito Santo: No discurso, 

Hartung prometeu rever o 

orçamento de 2015 e dar prioridade 

para a área social, com ênfase na 

educação, e racionalizar a 

mobilidade urbana. (fonte: brasil.gov.br)

Rio Grande do Norte: O governador 

também ressaltou os compromissos 

na área da educação, entre eles a 

erradicação do analfabetismo no 

estado. Faria também defendeu a 

implantação efetiva do Plano 

Nacional de Educação, a 

participação de pais na gestão 

escolar e anunciou a criação de um 

Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego estadual. 

(fonte: brasil.gov.br)



Foco das Políticas Públicas

Rondônia: [...] ações do governo 

(RO) na posse de Confúcio: [...] 

reiterando que a educação será 

novamente prioritária nesse novo 

mandato. (fonte: rondonia.gov.br)

Roraima: Suely Campos (PP), tomou 

posse na tarde desta quinta-feira 

(1º) prometendo priorizar 

investimentos nas áreas de saúde, 

educação e agricultura.  

(fonte: brasil.gov.br)

Alagoas: Ao discursar, Renan 

destacou que o estado precisará 

equilibrar o orçamento, que 

apostará na educação para 

promover o desenvolvimento do 

estado e que irá combater a 

violência. (fonte: brasil.gov.br)

Amazonas: A intenção é a de obter 

recursos para investimentos, com 

ênfase na área de educação e no 

setor rural. (fonte: brasil.gov.br)



Metodologia do EaD

A educação a distância aliada ao uso 

das tecnologias se apresenta como 

uma alternativa viável aos já 

conhecidos métodos tradicionais de 

ensino.

Falando de métodos tradicionais

Vídeo 1

Tecnologia e Metodologia 

Universidade Presidente Antonio

Carlos - UNIPAC (MG)



Metodologia do EaD

Preconceito ou Despreparo?

Imagem 1 (fonte: santiane.com.br)

Desafios

Reservar um horário para  estudar e 

cumprir as atividades. Como nos 

cursos presenciais.

Concentração, evitar os “prazeres” 

da internet.



Metodologia do EaD

Instituto Universal Brasileiro

Imagem 2 (fonte: google.com.br)

Telecurso 1º Grau - SESI

Imagem 3 (fonte: robertomarinho.com.br)



Metodologia do EaD

Telecurso 2º Grau - SESI

Imagem 4 (fonte: youtube.com.br)

Outras formas de EaD

Imagem 5 (fonte: google.com.br)



Benefícios dos Programas de EaD

Nesta metodologia, as possibilidades são maiores que os limites e cada vez 

mais instituições educacionais aderem a este método.

Imagem 6, 7, 8, 9 e 10 (fonte: blackboard.grupoa.com.br)
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Quem está na onda do EaD

Imagem 11 (fonte: moodle.catolica-es.edu.br)



Quem está na onda do EaD

Imagem 12 (fonte: portaldocandidato.estacio.br)



Quem está na onda do EaD

Imagem 13 (fonte: cead.ifes.edu.br)



Mensurando o EaD
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Influenciando os Serviços Públicos

A capacitação é vista, pelo 
funcionários, como uma forma de 
valorização de suas funções.

Pesquisas na área: A Educação 
Profissional e Tecnológica Como 
Perspectiva de Melhoria na 
Qualidade do Trabalho dos 
Estagiários em uma Autarquia do 
Governo Estadual (IFES Colatina)

Prodest em parceria com a Escola de 
Serviço Público do Espírito Santo 
(Esesp) - cerca de 150 cursos 
presenciais atendendo 
principalmente as esferas estaduais 
e municipais

Órgãos públicos estaduais que 
desenvolveram capacitações 
utilizando EaD: SEFAZ, SECTTI 
(karavelas),  PC e SEDU.
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