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A promulgação da Portaria do MEC nº. 4.059, de 10 de dezembro de 2004, que permite que 20% da 

carga horária total de um curso, seja oferecida de forma não presencial (semipresencial ou totalmente a 

distância), potencializou o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), como exemplo 

disso o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. Este espaço de aprendizagem tem implicado em um 

conjunto de desafios novos no fazer pedagógico. O presente trabalho pretende fazer um relato de 

experiência de que forma a interação e a mediação pedagógica tem ocorrido no AVA durante o processo 

de implantação de disciplinas na modalidade semipresencial, na União das Faculdades dos Grandes 

Lagos – UNILAGO. O uso do AVA permitiu novas reflexões pedagógicas e estendemos estas novas 

possibilidades às disciplinas presenciais, pensando em um suporte pedagógico.  

 

RESUMO 

 

Semipresencial. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Processoensino-aprendizagem. 

 

 

PALAVRAS - CHAVE 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

A flexibilização do currículo, associada à criação de espaços e tempos de atuação docente e 

discentes é hoje um desafio pedagógico para as universidades. A utilização das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) permite prever, na elaboração dos currículos dos cursos, uma nova dimensão para a 

aprendizagem, integrando as atividades presenciais (desenvolvidas nas salas de aula convencionais) e as 

atividades não presenciais (desenvolvidas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem), sem perda de 

qualidade para o ensino ou para a pesquisa.  

As mudanças que têm ocorrido no mundo contemporâneo exigem que os indivíduos estejam 

preparados para assumir as novas exigências da sociedade. Segundo Belloni (2003, p. 8), tais mudanças – 

no processo econômico, na organização e gestão do trabalho, no acesso ao mercado de trabalho, na 

cultura cada vez mais mediatizadas e mundializadas – requerem transformações nos sistemas educacionais 

que cedo ou tarde vão assumindo novas funções e enfrentando novos desafios.  

O papel da educação na sociedade – a definição de suas finalidades maiores – está se 

transformando e suas estratégias vêm sendo modificadas de modo a responder as novas demandas, 

notadamente com a introdução de meios técnicos e de uma flexibilidade maior quanto às condições de 

acesso a currículos, metodologias e materiais. Nesse contexto, a expansão e proliferação das tecnologias 

de comunicação e informação, colocam a Educação a Distância (EaD) como uma possibilidade de acesso a 

informações e conhecimentos por um expressivo contingente de pessoas, independente da distância 

geográfica em que se encontram, promovendo a difusão do saber, antes centralizado em locais e em 

horários fixos.  

Por isso, a EaD adquire elevado valor social na sociedade contemporânea, pois ao atingir grandes 

contingentes populacionais, atende aos princípios de igualdade de oportunidades e utilização de novas 

tecnologias de informação e comunicação, propiciando a construção de redes de colaboração entre 

pessoas que aprendem.  

A consolidação da União das Faculdades dos Grandes Lagos como um espaço de excelência nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, atestado pela procura de seus cursos, pelos conceitos positivos 

nas diferentes avaliações a que se submete, anima e motiva a Instituição a iniciar uma nova jornada, 

ampliando seus espaços de atuação e fortalecendo o cumprimento de sua missão por meio da oferta de 

Educação Superior na Modalidade a Distância. A estrutura física e de equipamentos, bem como os recursos 

humanos que a instituição possui permitiam pensar alternativas inovadoras para ensinar e aprender, 

especialmente aquelas que inserem as Tecnologias de Informação e Comunicação nos processos de 

aprendizagem.  

Desta forma, a instituição iniciou em 2013, como parte de seu plano de desenvolvimento institucional, 

projeto específico para estabelecer os parâmetros para o credenciamento institucional para oferta de 

educação na modalidade EaD, tendo como referencial básico a concepção de um sistema de educação a 

distância que resulte em uma prática pedagógica inclusiva, reflexiva e de qualidade acadêmica, reafirmando 

os valores, e a missão da instituição de educação superior voltada para a formação de profissionais 



competentes nas diferentes áreas do conhecimento, socialmente comprometidos, éticos e aptos ao 

contínuo aperfeiçoamento científico e profissional.  

2. HISTÓRICO DA EAD NA UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS  

 

Em outubro de 2013, frente à decisão de pleitear credenciamento institucional para oferta 

Educação a Distância, a direção da União das Faculdades dos Grandes Lagos submeteu ao Conselho 

Superior – CONSU, Projeto Piloto para Educação a Distância, que incluía a oferta de disciplinas na 

modalidade semipresencial em sua primeira etapa de execução.  

Esta decisão suscitou a necessidade da contratação de uma especialista da área para organizar e 

gestar o Programa de Educação a Distância, realizar em conjunto com a equipe institucional o aditamento 

do PDI vigente 2013/2017, elaborar o projeto piloto para a oferta de disciplinas na modalidade 

semipresencial (conhecida como 20% a distância) e, ao mesmo tempo, capacitar os professores envolvidos 

nesta modalidade de ensino.  

Para atender a necessidade de suporte e demanda tanto da Disciplina semipresencial, como para 

o Credenciamento Institucional para a EaD foi criada e instituída a Coordenadoria de Educação a Distância 

– CEaD, setor responsável por apoiar todas as ações relacionadas ao planejamento e efetivação da 

Educação a Distância na Instituição. 

A oferta da modalidade semipresencial da UNILAGO está amparada pela legislação vigente, a 

Portaria nº. 4.059/2004
1
, que trata da oferta de disciplinas semipresenciais nos cursos presenciais. A 

UNILAGO implantou a modalidade semipresencial em cursos reconhecidos da Instituição. A disciplina 

escolhida para iniciar o Projeto Piloto foi a de Metodologia Científica.  

Com a decisão de oferecer disciplinas na modalidade semipresencial, a União das Faculdades 

dos Grandes Lagos - UNILAGO iniciou, a formação da Equipe de EaD, a reestruturação tecnológica, a 

capacitação docente e administrativa, de modo a preparar e qualificar o futuro pleito de credenciamento 

institucional, junto ao MEC, para a oferta de cursos de Graduação, Sequenciais, Tecnológicos e de Pós-

Graduação Lato Sensu na modalidade EaD.  

Foram convidados alguns professores para participarem das capacitações, tanto no estúdio de 

TV, quanto na elaboração do material a ser disponibilizado para os alunos. Dentre os professores 

capacitados e que demonstraram atender os requisitos da metodologia, foram selecionados 2 (dois) para 

iniciar o Projeto Piloto.  

Em abril de 2014, a União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO iniciou, com os 

professores selecionados e a equipe da produtora de TV, a gravação das aulas para a modalidade 

semipresencial. Em julho, todo o conteúdo necessário para a oferta da disciplina Metodologia Científica 

estava pronto. As aulas gravadas com o conteúdo da disciplina e o material complementar foram 

disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA da Plataforma UNILAGO.  

                                                           
1
BRASIL. Ministério da Educação. Portaria do MEC nº. 4.059, de 10 de dezembro de 2004 (que revoga a Portaria n. 2.253/2001, de 18 de 

outubro de 2001) Dispõe que as instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 

reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial, com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996, e 

no disposto nesta Portaria. 



A equipe de Tecnologia da Informação da Instituição elaborou na Plataforma UNILAGO, as 

interfaces necessárias para atender a interação/mediação do docente com o aluno para a modalidade 

semipresencial. As interfaces utilizadas servirão de subsidio para a oferta de Cursos EaD.  

No 2º semestre de 2014, a UNILAGO iniciou a oferta da disciplina Metodologia Científica na 

modalidade semipresencial em Cursos reconhecidos da Instituição. Os Cursos que tiveram a disciplina 

Metodologia Científica Semipresencial foram: Administração, Psicologia, Educação Física, Fisioterapia, 

Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Ciências Contábeis. No 2º semestre 

de 2014, 286 alunos cursaram a disciplina Semipresencial, tendo como suporte videoaulas gravadas pelos 

docentes da UNILAGO e disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem no Portal da UNILAGO.  

A União das Faculdades dos Grandes Lagos, ainda no 2º semestre de 2014 organizou-se para a 

elaboração dos documentos necessários para a solicitação do Credenciamento da Instituição para a oferta 

de Educação a Distância, oferecendo Cursos de Graduação, Sequenciais e de Pós-Graduação Lato Sensu.  

No 1º semestre de 2015, os Cursos que ofereceram a Metodologia Científica semipresencial: 

Ciências Contábeis, Enfermagem, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Farmácia, Nutrição, Engenharia 

de Alimentos, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Radiologia, Serviço Social, Medicina Veterinária, 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia da Computação, Agronomia, Educação Física, 

Psicologia e Sistemas de Informação. No semestre, 602 alunos cursaram a disciplina semipresencial.  

No 2º semestre de 2015, os Cursos que ofereceram a Metodologia Científica semipresencial: 

Engenharia, Ambiental e Sanitária, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Publicidade e Propaganda, 

Jornalismo, Psicologia,Fisioterapia, Educação Física e Arquitetura. No semestre, 400 alunos cursaram a 

disciplina semipresencial. 

 

3. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem tem como base as interfaces disponíveis na Web, para 

possibilitar a interação, a produção e a construção de conhecimento entre alunos e professores. As 

interfaces do AVA da UNILAGO viabilizam uma comunicação multidirecional entre as pessoas envolvidas 

no processo educativo e é considerado como um dispositivo de comunicação, de mediação de saberes e de 

formação midiatizada. Piaget (1972) afirma que, para que um indivíduo aprenda, é necessário que ele seja 

o agente de sua aprendizagem. Batkin (1995) diz que a aprendizagem é um enfoque tanto doconhecimento, 

como da vida, o que destaca a iniciativa humana. E, ainda, segundo Coll (1996), a contribuição para o 

desenvolvimento da humanidade, na medida em que aprender, não é copiar ou reproduzir a realidade. 

Compreender a aquisição e a prática de novas metodologias, novas destrezas, novas atitudes e novos 

valores, necessários para viver em um mundo em constantes transformações. 

Dessa forma, fica claro, que aprender para este universo, cuja ênfase é a imprevisibilidade, a 

mutabilidade, não é um processo que conduz à acumulação de novos conhecimentos, mas, à integração, 

modificação, estabelecimento de relações e coordenação entre esquemas de conhecimento que já 



possuíamos dotados de certa estrutura e organização que varia, em vínculos e relações, a cada 

aprendizagem que realizamos (Coll 1996). 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, desenvolvido pela UNILAGO para ser utilizado para as 

atividades de semipresencial suporta um amplo conjunto de atividades e exercícios que facilitam o processo 

ensino-aprendizagem e modelos interativos composto de atores, conteúdo, suporte a alunos a distância e 

ferramentas colaborativas. A interatividade ocorre por meio das ferramentas:  

 Downloads de arquivos: São textos compartilhados pelos professores e são assíncronos, 

Portal UNILAGO no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Aluno, com a finalidade de aprofundar os 

conteúdos já ministrados, enriquecendo desta forma o aprendizado.  

 Fórum EaD: São encontros assíncronos, via Portal UNILAGO no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem do Aluno, com a finalidade de discutir e aprofundar assuntos específicos, de modo 

que as opiniões individuais e em grupo vão sendo anexadas em um mural, onde todos os alunos 

têm acesso, por um prazo determinado previamente.  

 Vídeo EaD: Vídeos postados, via Portal UNILAGO no Ambiente Virtual de Aprendizagem do 

Aluno, com a finalidade de apresentar o conteúdo da disciplina do Curso.  

 Caixa de Mensagens: Todo o aluno ao ser cadastrado no Curso recebe um endereço 

eletrônico, alojado no Portal UNILAGO, para receber informações e interagir com as equipes 

professores.  

 

 

4. MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E INTERAÇÃO 

 

O AVA da UNILAGO foi concebido para facilitar o desenvolvimento de estratégias e intervenções de 

aprendizagem num espaço virtual na Web, organizado de tal forma que propiciasse a construção de 

conceitos, por meio da mediação pedagógica por meio da interação entre professores e alunos. Importante 

é destacar que um AVA não precisa ser um espaço restrito à educação a distância. Na prática, o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem é também amplamente utilizado como suporte na aprendizagem presencial. 

 O conceito de mediação pedagógica tem origem em dois vocábulos: mediação (do latim 

‘mediatione’), ato ou efeito de mediar uma ação, que tem a conotação de intervenção, de intercessão, de 

intermédio, visando buscar um acordo; e pedagogia (do grego ‘paidagogia’) que visa conduzir ao caminho 

do aprendizado (AURÉLIO, 1986). 

Mediação pedagógica se refere, ao relacionamento professor-aluno na busca da aprendizagem como 

processo de construção de conhecimento, a partir da reflexão crítica das experiências e do processo de 

trabalho. O conceito de mediação pedagógica surgiu no contexto da “pedagogia progressista”, caracterizada 

por uma nova relação professor-aluno e pela formação de cidadãos participativos e preocupados com a 

transformação e o aperfeiçoamento da sociedade. 



Segundo Masetto (2000), o professor é o mediador entre o aluno e a aprendizagem, facilitando o 

processo de construção do conhecimento, desenvolvendo a mediação pedagógica entre alunos e os objetos 

de conhecimento. 

O processo ensino-aprendizagem requer sempre a interação entre sujeitos que ensinam e sujeitos 

que aprendem e um objeto a ser conhecido.  

De acordocomBelloni (2003),a interação é a “ação recíproca entre dois oumaisatoresonde ocorre a 

intersubjetividade, isto é, encontro de doissujeitos – que pode serdiretaouindireta (mediatizada 

poralgumveículotécnico de comunicação, porexemplo, cartaou telefone); e a interatividade, termo que vem 

sendo usado indistintamente com dois significados diferentes em geral confundidos: de um lado a 

potencialidade técnica oferecida por determinado meio (por exemplo, CD-ROMs de consulta, hipertextos em 

geral, ou jogos informatizados), e, de outro, a atividade humana, do usuário, de agir sobre a máquina, e de 

receber em troca uma ”retroação” da máquina sobre ele. 

Para Santaella (2004), a palavra interatividade está nas vizinhanças semânticas das palavras ação, 

agenciamento, correlação e cooperação, das quais empresta seus significados. Na ligação com o termo 

ação, a interatividade adquire o sentido de operação, trabalho evolução.  

Em Freire (1995), a questão da interação pode ser vista como dialogicidade que é imprescindível na 

comunicação e na intercomunicação entre sujeitos, pois dá a possibilidade de conhecer e de conhecer 

mais,“a experiência dialógica é fundamental para construção da curiosidade epistemológica. São 

constitutivos desta: a postura crítica que o diálogo implica; a sua preocupação em apreender a razão de ser 

do objeto que medeia os sujeitos dialógicos”. (Freire, 1995). 

Alicia Fernandes (2001) coloca que para o professor para ser realmente um mediador, principalmente 

em ambientes virtuais, é importante que o assistencialismo seja substituído por uma real preocupação com 

a formação do aluno-cidadão. E a formação do aluno-cidadão implica em torná-lo autor e personagem ativo 

de seu destino, buscando estabelecer um diferencial significativo ao romper com a tradicional relação de 

dependência de um professor que “ensina” com seus alunos que “aprendem”. 

Assim, a prática educativa não pode ficar reduzida à pura técnica nem à transferência de 

conhecimentos, mas o ato do ensinar precisa levar em conta “o inacabamento do ser ou sua inconclusão” 

como própria da experiência vital. É necessário abrir-se à realidade dos sujeitos que partilham à atividade 

pedagógica. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Temos conhecimento que a aprendizagem é um processo essencialmente individual, embora não 

prescinda das interações sociais, mas as interações sociais podem ser mediadas tecnologicamente. A 

aprendizagem é um movimento de auto-organização que se dá na interação e esta pode ocorrer no 

modo presencial ou virtual.  



O uso do AVA nas disciplinas semipresenciais da UNILAGO tem proporcionado a todos os 

envolvidos no processo educacional uma experiência muito rica, pois tem oportunizado aos professores 

e alunos o uso de metodologias inovadoras pelo uso das tecnologias, abrindo assim, perspectivas para 

novas atitudes em educação.  

Podemos afirmar que o caminho está sendo construído ao ser trilhado, temos muito a percorrer 

nesta trajetória de aprendizado da virtualização como processo de ensino. 
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