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Iniciativa creada por UNESCO-IESALC (Instituto de 
Educación Superior en América Latina y el Caribe), en alianza 
con ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades), que 
recibe la sede principal del órgano, que está ubicada en 
Bogotá.  
                    

El Núcleo Brasil existe desde agosto de 2018, y tiene como 
objetivo promover, a través de procesos de cooperación 
universitaria, la materialización de los ODS y la Agenda 2030 
entre las Instituciones de Educación Superior de nuestro país y 
del exterior

CRECES – Centro Regional para la Cooperación Superior











      A Universidade Municipal de São Caetano do Sul 
(USCS) é uma instituição de ensino superior pública 
fundada em 1º de outubro de 1968, cuja cidade 
possui cerca de 162 mil pessoas, mas o seu peso 
econômico e importância na economia brasileira são 
muito superiores ao que se poderia supor de um 
pequeno município, para os padrões brasileiros





Processo de avaliação das instituições de 
ensino superior no Brasil







      Segundo o  Censo 2018 realizado pela 
Associação Brasileira de Educação a 
Distância (ABED), o número de alunos de 
ensino superior no país era de 8.286.338. 
Desse contingente, 1.756.657  eram de 
estudantes matriculados em cursos de 
ensino a distância, cerca de 21% do total. 

   O número de inscrições em cursos 
totalmente a distância, entre todas as  
categorias, cresceu mais de 400% entre 
2016 e 2018.



  

     Grande parte das instituições realiza a 
oferta simultânea de cursos nas 
modalidades presencial e a distância, 
apenas 8,5%  das que participaram do 
levantamento realizado pela ABED atuam 
integralmente no segmento EAD. 

     88,4%  dessas IES  tem até cinco mil 
estudantes  matriculados em seus cursos 
oferecidos através de ambientes virtuais de 
aprendizagem.



     

     Percebe-se a existência de  fatores que 
ainda limitam o aumento da expansão 
do EAD no Brasil:

Culturais (reservas sobre a modalidade)

Territoriais  (concentração da oferta em 
médios e grandes centros urbanos do 
país)

Institucionais  (poucas IES decidiram 
priorizar esse modelo em sua oferta 
educativa)

Desigualdade social 



 1 em cada 3 estudantes brasileiros não tem acesso à internet e 

dispositivos que possibilitem o acesso a programas de educação a 

distância, segundo levantamento realizado a partir dos 

questionários respondidos entre 2015 e 2019 pelos candidatos ao 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).



A realidade encontrada na USCS, no que se refere à 

implantação de programas acadêmicos a distância é a 

mesma de grande parte das instituições brasileiras, de 

pequena participação no segmento EAD. 

A pandemia de coronavírus impôs uma condição que coloca 

a inclusão das TIC´s no ensino superior como algo 

imperativo, que começa a gerar resultados práticos no dia a 

dia das instituições.



A preocupação com a qualidade no EAD 



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) órgão vinculado ao Ministério da 

Educação, é responsável pela operacionalização  de 

avaliações e exames, pela produção de estatísticas e 

indicadores, e pela gestão do conhecimento e estudos 

educacionais promovidos pelo governo brasileiro.



 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES

O SINAES busca assegurar uma análise global e integrada das 

dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, 

finalidades e responsabilidades sociais das instituições de 

educação superior e de seus cursos; o caráter público dos 

procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos; o 

respeito à identidade e diversidade de instituições e de cursos; a 

participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo 

das IES e da sociedade civil, por meio de suas representações.





Os programas de pós-graduação em nível de 

mestrado e doutorado, possuem um processo 

particular de avaliação, que é coordenado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), e homologados pelo 

Ministro da Educação. 



Processos de internacionalização e 
cooperação universitária













Entre os temas abordados, aparecem com bastante destaque 

orientações voltadas à inovação dos processos educativos, 

uso de tecnologias e mudança de cultura, que reforçam a 

importância do estabelecimento de processos de 

colaboração com IES latino-americanas, decisões inspiradas 

na análise de um cenário de profundas transformações 

sociais e econômicas, que trazem impactos diretos às 

atividades desenvolvidas pelo setor educativo



A USCS, à sua maneira, respeitando o ritmo de evolução 

possível para uma instituição de caráter público municipal, 

sem tampouco se contentar com ele, vem desenvolvendo 

um modelo que encontra-se em evolução, que apresenta 

potencial de crescimento  sustentado e demonstra o seu 

desejo de evoluir em sua oferta educativa nas modalidades a 

distância e híbrida com qualidade assegurada, a partir de 

processos colaborativos que estejam alinhados com as 

melhores práticas desenvolvidas nesse contexto



daniel.vaz@crecesbrasil.org

MUITO OBRIGADO!
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