
Informativo do Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ Agosto - Outubro
de 2017

Ao alcance de um clique
Educação a Distância é alternativa de ensino que utiliza a

tecnologia a favor dos estudos
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Não é nenhuma novidade que o adven-
to da internet mudou a vida das pes-
soas. O uso da tecnologia pode con-

tribuir para a melhoria do aprendizado com a 
frequente participação em redes sociais, como, 
por exemplo, o YouTube.

Um levantamento realizado em conversa 
com alunos do Ensino Médio e Técnico do IFRJ, 
campus Arraial do Cabo, concluiu que 100% 
dos entrevistados afi rmam tirar suas dúvidas 
primeiramente pela internet, devido à pratici-
dade que ela proporciona. 

“Há mais de dois anos acompanho o canal 
Descomplica, no YouTube, onde procuro solu-
cionar dúvidas, principalmente das matérias de 
Exatas. Para mim, o melhor em estudar atra-
vés de vídeos na internet é que posso assistir 
a qualquer hora, em qualquer lugar e quantas 
vezes eu quiser”, conta Pânmella Franco, aluna 
do 3º período do curso Técnico em Informática. 

Já Luara Rocha, aluna do 4º período do curso 
Técnico em Informática, afi rma que, por mais 
que a escola tenha uma boa base em relação à 
educação, muita vezes os professores ensinam 
a matéria em tempo reduzido. “A internet acaba 
sendo uma aliada, onde posso encontrar exem-
plos diversifi cados sobre determinado conteú-
do”, completa. 

 Me Salva e Pré-Enem também foram alguns 
dos canais citados pelos alunos. “Para mim, 
além de poder assistir à mesma aula quantas 
vezes forem necessárias, a possibilidade de não 
fi car preso a um único método de ensino, com 
um só professor, como é em sala de aula, é uma 
das vantagens desse método de estudo, e tam-
bém poder fazer tudo isso no conforto do lar”, 
afi rma Abner Guedes, aluna do 4º período do 
curso Técnico em Informática.

Além das disciplinas de Exatas, alguns estu-
dantes também tiram dúvidas sobre matérias 
de Humanas, como História, Geografi a e Lín-
gua Portuguesa. A aluna do curso Técnico em 
Informática Raquel Cardoso, de 18 anos, é um 
exemplo disso. A estudante afi rma que conse-
gue aprender a matéria com mais facilidade, 
principalmente ao assistir a diversas explicações 
de professores diferentes. 

Para o professor de Geografi a Marcelo Ja-
piassú, outras formas de explicação podem 
ser ricas e mais inteligíveis para os estudantes. 
“Desde que a fonte seja segura, funciona como 
um reforço, o que eu acho muito bom para os 
alunos”, reforça Marcelo.

Uma carta na manga: Internet pode se 
tornar um aliado na hora de estudar 

Campus Arraial do Cabo

A aluna Pânmella Franco assiste 
vídeos no YouTube para solucionar 
dúvidas sobre as matérias.
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Campus Duque de Caxias

Quando só um ensino não basta

Busca incansável pelo saber: essa é a 
frase que define bem Ewerton San-
tos, de 21 anos. Não se contentando 

em ter apenas uma formação (a de Técnico 
em Edificações), o jovem ingressou em uma 
graduação em Matemática na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no 2º 
semestre de 2015, mas mudou para Enge-
nharia em 2016 na mesma instituição. No 
entanto, diante das paralisações e greves 
ocorridas, Ewerton não quis ficar sem es-
tudar; então, começou o curso Técnico em 
Plásticos no campus Duque de Caxias do 
IFRJ e atualmente está no 2º período.

Ufa! Cansou? Pois o Ewerton não. Além 
dos dois ensinos presenciais de estilos dife-
rentes, o estudante iniciou, em março deste 
ano, uma graduação no formato de Educa-
ção a Distância (EaD) em Gestão Ambiental 
na UniCesumar. Segundo ele, a plataforma 
on-line da instituição é ótima e possibilita 
que ele concilie bem seus três cursos, re-
servando as manhãs de sábado e domingo 
para estudar só a EaD, além das aulas on-

-line ao vivo todas as quintas-feiras à noite. “É 
uma instituição voltada à Educação a Distância; 
então, a plataforma é bem sólida”, diz.

Para Ewerton, a maior vantagem da EaD é 
poder estudar na hora em que quiser. A não ser 
pelo compromisso das quintas, ele tem a liber-
dade de fazer seus próprios horários e, assim, 
dar conta de duas graduações e do curso técni-
co. Ele conta que o técnico (principalmente as 
disciplinas das áreas de Química e Física) tem 
ajudado muito no seu ensino superior, o que 
acaba suavizando a carga de estudos, pois um 
aprendizado auxilia o outro.

Com o sonho de ser engenheiro ambiental e 
a sua boa relação com a área de Exatas, Ewerton 
buscou no curso Técnico em Plásticos conheci-
mento justamente na parte de Meio Ambiente e 
em como é feita a utilização desse material. “Eu 
tenho aquela ideia de criança de revolucionar o 
mundo; é basicamente isso”, brincou.

O estudante relata que uma das maiores di-
ficuldades na Educação a Distância é tirar dúvi-

Nathália Leite fez vá-
rios cursos a distância 
e hoje é tutora de EaD.
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das: nem sempre é possível compreender uma 
explicação só por e-mails, e, às vezes, por conta 
da quantidade de alunos assistindo e fazendo 
perguntas, nem na aula ao vivo é possível sa-
nar as questões. Entretanto, Ewerton diz que 
tem possibilidade de ir até o polo da Unicesu-
mar na Tijuca e tirar suas dúvidas com tutores 
presencialmente. O discente acaba ficando sem 
tempo devido à sua rotina puxada de estudos, 
mas, ainda assim, está conseguindo dar conta 
de tudo.

De aluna a tutora
“Hoje eu não faço curso presencial”. É as-

sim que Nathália Leite expõe defesa à EaD. A 
professora de Matemática do campus Duque de 
Caxias iniciou sua Licenciatura em 2005 pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF), e seu 
curso foi inteiramente realizado na modalida-
de EaD. Mesmo revelando ter estranhado a for-
ma de ensino no 1º semestre, ela começou a 
se identificar e contou o quanto isso a ajudou: 
“Eu aprendi a estudar sozinha. A Educação a 

Distância proporciona ao aluno uma indepen-
dência muito grande”.

Nathália se identificou tanto com a moda-
lidade que virou tutora de EaD. Fez cursos de 
extensão e recentemente terminou a especia-
lização em Planejamento e Implementação de 
Gestão em Educação a Distância. Logo em se-
guida, começou outro curso na modalidade, o 
de Novas Tecnologias no Ensino da Matemáti-
ca. A professora ainda está buscando mais uma 
graduação em Estatística (e, claro, a distância).

Ela revela que sua opinião é a de que to-
dos os cursos deveriam ser divididos entre pre-
sencial e EaD, para que isso tornasse os alunos 
mais participativos e que os ensinasse a mesma 
habilidade que ela conquistou: a de pesquisar e 
estudar sozinha. “A transição não pode ser tão 
rápida. Teríamos de passar do presencial para 
o semipresencial e dele para a Educação a Dis-
tância, para o aluno adquirir a independência 
dele em relação ao professor aos poucos”, fi-
naliza.

Ewerton Santos faz um curso técnico e uma graduação presenciais e ainda encontra fôlego 
para cursar uma graduação a distância.
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Campus Volta Redonda

Disciplina de Fundamentos em Ensino a 
Distância é ofertada na Pós-graduação

O curso de Pós-graduação em Ensino 
de Ciências e Matemática, ministra-
do no campus Volta Redonda, con-

cluiu a disciplina de Fundamentos em Ensino 
a Distância, ofertada pela primeira vez nesse 
campus, pelos professores Rafael Vassallo e 
Giovana Cardoso. 

A criação da disciplina surgiu com a refor-
mulação da matriz curricular da Pós- gradu-
ação em Ensino de Ciências e Matemática. 
Frente às necessidades da inserção de novas 
tecnologias, foi discutida entre os professores 
a possibilidade de trazer uma disciplina que 
falasse sobre Educação a Distância (EaD), visto 
ser esse um tema importante na formação do-
cente. Dentro desse processo, os professores 
começaram a pensar o que seria essa discipli-
na, já que não havia muitas atividades relacio-
nadas dentro do campus.

“Nós nos perguntamos: a educação conti-
nuada de professor se estabelece também na 
questão da formação a distância? Sim. Então 
vamos utilizar uma disciplina que fale também 
sobre Educação a Distância para que eles co-

mecem a compreender como funciona, quais 
são seus requisitos mais importantes e algu-
mas questões que são de ordem geral, mas 
que de alguma forma têm métodos e técnicas 
específicas”, disse o professor Rafael.

Foi realizada então uma análise do perfil 
apresentado pelos alunos nos anos anteriores 
a fim de descobrir o que seria necessário para 
eles. “Nessa análise de perfil, pudemos ver 
que eles não tinham conhecimento de Educa-
ção a Distância”, completou o professor.

O segundo passo foi a construção e a in-
serção da disciplina, incluindo questões como: 
design institucional, construção de material di-
dático, sistema de tutoria em curso a distância, 
gestão própria da plataforma, gestão técnica 
de tecnologia a distância, entre outros.

A plataforma de ensino usada no curso é 
um modelo colaborativo, no qual os alunos 
precisam desenvolver atividades de coopera-
ção por meio de fóruns e de chats. O próprio 
material já induz os alunos a discutir de uma 
forma mais elaborada os assuntos trabalha-
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dos. “Quando surgem perguntas comuns na 
plataforma, nós costumamos responder em 
grupo para que todos possam discutir sobre 
o assunto. É uma forma de termos um pano-
rama”, disse Rafael. A interação possibilitada 
pela plataforma acaba, inclusive, extrapolan-
do os temas ligados à disciplina. Segundo os 
professores, era frequente os alunos trocarem 
informações acerca da própria EaD, ou mesmo 
impressões sobre assuntos cotidianos.

A disciplina foi realizada em um primeiro 
momento com aulas presenciais. O objetivo 
era possibilitar um tempo de ambientação, 
para a aproximação entre os alunos e a adap-
tação deles à plataforma de ensino. Após essa 
etapa, foi realizado um processo on-line na 
plataforma, começando a criação dos tutoriais 
e dos espaços para tudo o que seria realizado, 
como o envio de uma tarefa. “Temos de nos 
atentar também para o fato de alguns alunos 
não possuírem muito conhecimento tecnológi-
co”, acrescentou o professor Rafael. 

Carolina Pereira, formada em Matemática e 
aluna da Pós-graduação em Ensino de Ciên-
cias e Matemática, afirma que aprendeu muito 
com a disciplina de Fundamentos em Ensino a 
Distância e que levará esse conhecimento para 
sua vida profissional. “No início, eu me assus-
tei. Não conhecia a matéria e tive receio por 
achar que fosse algo superficial. Mas, depois 
que conheci melhor a plataforma, pude perce-
ber que a disciplina era muito interessante e, 
como primeira experiência, foi muito válida”, 
concluiu Carolina.

Além da Pós-graduação, a matéria também 
será ofertada como optativa para os graduan-
dos de Licenciatura em Matemática. “Essa dis-
ciplina é importante para a Graduação, para 
que esse aprendizado esteja presente desde 
a formação inicial do professor”, apontou Ra-
fael. A próxima turma será formada com 30 
alunos, entre eles os pós-graduandos que rea-
lizam a disciplina obrigatoriamente. O restan-
te das vagas ociosas será preenchido com os 
alunos da Licenciatura, promovendo, assim, a 
interação entre os alunos da Graduação com 
os da Pós.
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Campus São João de Meriti

Qualidade aliada à praticidade

A Educação a Distância (EaD) é uma al-
ternativa por meio da qual os alunos 
podem conquistar um diploma com 

horários e turnos flexíveis, com a ajuda de pla-
taformas e sistemas que variam de acordo com 
cada instituição. Nessa modalidade, professo-
res formadores para cada matéria e um tutor 
a distância realizam a interação on-line, e em 
cada polo há uma coordenadora e um profes-
sor presencial.

Atualmente, o curso Técnico em Secretaria 
Escolar é o primeiro oferecido pelo campus São 
João de Meriti nesse formato. Tem duração to-
tal de um ano e meio e iniciou-se em fevereiro 
de 2017. Seu polo central é localizado no cam-
pus Pinheiral, de onde vem todo o cronograma 
de aula e atividades. Além da parte on-line, os 
estudantes têm uma aula presencial durante a 
semana, no intuito de promover uma aproxima-
ção mediadora entre aluno e professor.

A coordenadora do polo presencial da unida-
de, Loise Tarouquela Medeiros, explicou que é 
responsável por manter um bom funcionamen-
to dos processos administrativos e pedagógicos 
na unidade, além de formular o calendário de 
exercícios. “Minha função é, basicamente, orga-
nizar atividades de tutoria presencial e também 
vistoriar os equipamentos e materiais que são 
necessários para as aulas. Estou ligada também 
à Secretaria Acadêmica, atenta às notas e à fre-
quência dos alunos. Tenho de garantir a quali-
dade e o funcionamento das aulas”.

Responsável por elaborar a dinâmica na sala 
de aula, Evelane do Nascimento é tutora pre-
sencial do campus e comenta sobre o funciona-
mento das aulas no polo: “As aulas acontecem 
geralmente às quintas ou aos sábados, e os 
alunos cumprem algumas atividades. Eles tam-

Falta de tempo ou flexibilidade não são mais obstáculos entre um aluno e o
futuro brilhante

bém têm a oportunidade de compartilhar dicas 
e dúvidas com os colegas de turma e comigo. 
A interação é a chave do sucesso de todos os 
alunos”, afirma.

Métodos de estudo 
O curso de EaD permite que o aluno tenha 

a capacidade de gerenciar seu próprio apren-
dizado, além de administrar seu horário de es-
tudo. Para quem tem a vida corrida, pode ser o 
melhor meio de adquirir o diploma. Secretária 
escolar do município do Rio de Janeiro há cin-
co anos e aluna do curso a distância Técnico 
em Secretaria Escolar, Danielle Rodrigues, de 
35 anos, comenta que já fez vários cursos nes-
sa modalidade, inclusive graduações: uma em 
Biologia e, atualmente, em Turismo. “Sempre 
gostei dessa facilidade de estudar em casa e 
posso dizer que sou bem disciplinada. Me de-
dico uma hora por dia aos estudos; acordo por 

A tutora presencial, Evelane Ramos Anjos do Nascimento; 
e os alunos Letícia de Jesus, Gleniston Marcelo de Olivei-
ra e Daniele Menoio.
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volta das 3 ou 4 horas da manhã porque esse 
é o único horário que tenho. Estabeleço uma 
regra e sigo”, explica. 

Danielle afirma estar muito feliz com o cur-
so, que tem agregado valor ao seu trabalho: 
“Já atuo na área, mas quis me aprofundar no 
assunto e me antecipar à obrigação de um téc-
nico por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro”, 
completou.

A dedicação aos estudos e a organização 
também são realidade para a advogada Letícia 
Torres Pinel, de 26 anos. Ela assegura gostar 
muito de estudar a distância e comenta que já 
possui três cursos completos com esse método: 
“Atualmente, estou cursando o Técnico em Se-
cretaria Escolar aqui no IFRJ. Também passei 
para Pedagogia. Estudo todos os dias e me or-
ganizo através de planilhas. Em minha opinião, 
o segredo é a rotina”, observou.

Importância do polo EaD em São 
João de Meriti

Gleniston de Oliveira, 39 anos, secretário es-
colar em São João de Meriti e também aluno 

do curso Técnico em Secretaria Escolar, opina 
sobre a importância de ter um polo de EaD no 
município e conta as melhorias que gerou para 
os moradores, tanto do município quanto da 
região. “Estou muito satisfeito com a qualida-
de do curso e também com a oportunidade do 
Instituto Federal em trazer qualificação à comu-
nidade. Com certeza facilitou o acesso à instru-
ção e o preparo para aqueles que não possuem 
ensino especializado. Eu já tenho formação na 
área e mesmo assim me interessei em atualizar 
meus conhecimentos”, comentou.

Além disso, afirmou ter uma vida corrida e, 
por isso, sentir a necessidade de realizar cursos 
a distância: “Como já atuo na área, janeiro e 
julho são os meses em que mais tenho trabalho 
acumulado a fazer. Não tenho conseguido ter-
minar tudo e levo para casa. Por isso, necessito 
de um curso EaD, que me ofereça a praticidade 
de estudar na hora em que consigo”, explica 
ele. Gleniston ainda afirma que, infelizmente, 
não tem se dedicado o suficiente, mas que con-
segue entregar as atividades em dia por meio 
da plataforma e nas aulas presenciais. 

Uma aula presencial durante a semana tem o intuito de promover uma aproximação mediadora entre aluno e professor.
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Campus Pinheiral

Campus Pinheiral é
sede do Núcleo de
Educação a Distância

A Educação a Distância (EaD) pode ser 
definida como uma forma de ensino 
e aprendizado mediada por tecno-

logias e que permite ao aluno e ao professor 
estarem em ambientes físicos distintos. Di-
ferentemente do que se pensava há alguns 
anos, a EaD não é sinônimo de educação de 
baixa qualidade. Hoje, grandes instituições 
ofertam cursos nessa modalidade, como o 
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), que, 
no campus Pinheiral – a sede do Núcleo de 
Educação a Distância (NEaD) –, oferece atu-
almente os cursos técnicos em Secretaria Es-
colar, Agente Comunitário de Saúde, Serviços 
Públicos e Lazer. 

A principal vantagem da Educação a Dis-
tância é o aluno poder aprender sem estar 
em sala de aula. Isso viabiliza uma educação 

Alunos buscam praticidade e economia de
tempo nos cursos EaD 
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mais flexível, com a opção de que o estudante 
gerencie seu horário e local de estudo com 
maior autonomia, conforme suas necessida-
des. Tal modelo permite que muitas pessoas 
(por questões de distância geográfica, horá-
rios de trabalho ou inúmeras outras razões 
que impossibilitam o ensino presencial) rea-
lizem seus estudos.

Prestes a se Formar
No último período do curso Técnico em 

Secretaria Escolar, Carlos Henrique Pires co-
nheceu a Educação a Distância do IFRJ pela 
Prefeitura de Resende, onde trabalha em 
uma secretaria escolar. “Assim surgiu o meu 
interesse no curso, porque estava na minha 
área”, apontou. Por já ter feito um curso a 
distância no passado, o aluno afirmou não ter 
encontrado dificuldades com a rotina de estu-
dos. “No começo fui conhecendo os procedi-
mentos e depois fiquei tranquilo”, analisou.

Carlos ressaltou, também, o motivo de ter 
escolhido um curso a distância. “Minha vida 
hoje está bem corrida, e fazer um curso pre-
sencial seria complicado para mim”, expôs. O 
estudante afirmou, ainda, que a escolha de 
um curso na modalidade EaD é válida para 
qualquer pessoa. “Eu acho que qualquer um 
pode se beneficiar bastante”, ponderou.

Experiência Válida
Exemplo de sucesso com o curso de Edu-

cação a Distância é Cláudia Miki, formada 
em Serviços Públicos no polo de Pinheiral em 
2015. A ex-aluna, que conheceu o curso de-
vido ao seu trabalho como bibliotecária no 
campus, afirmou que só conseguiu estudar e 
trabalhar ao mesmo tempo devido aos horá-
rios flexíveis da modalidade. “Foi a minha pri-
meira experiência com Educação a Distância, 
e foi muito útil para mim”, pontuou. A egressa 
disse, ainda, que não encontrou dificuldades 
com a adaptação à rotina de estudos.

Após o término do curso, Cláudia revelou 
o interesse em continuar estudando na área. 

“Quero fazer curso de Gestão Pública na gra-
duação”, comentou.  A ex-estudante elogiou 
a modalidade de ensino devido à dedicação 
de todos os envolvidos. “Apesar de ser um 
curso a distância, a gente pode entrar em 
contato com os tutores, e eles dão todo o su-
porte”, ressaltou.

Cláudia também incentivou novos alunos 
que queiram fazer curso a distância. “Vale 
muito a pena! A falta de tempo deixa de ser 
uma desculpa”, finalizou.

Capacitação dos alunos é celebrada em
cerimônia de formatura.

Sede do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 
do IFRJ.
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CAPA

Apesar do crescimento consoli-
dado da Educação a Distância 
(EaD) nos últimos anos no Brasil, 

o modelo já existe há mais de 100 anos 
no país. O primeiro registro surgiu em 
1904, com um anúncio nos classifi cados 
do Jornal do Brasil oferecendo curso de 
datilografi a por correspondência. Na dé-
cada de 1920, o país passou a transmitir 
seus primeiros cursos pelas ondas de rá-
dio, novidade tecnológica da época.

Após o fi m da era de ouro do rádio, 
surgiram os cursos pré-vestibulares tele-
visionados, e as universidades formaliza-
ram suas iniciativas em EaD. Esse período 
da história culminou com a criação, em 
1996, da Secretaria de Educação a Dis-
tância (Seed), do Ministério da Educação 
(MEC). Todo esse processo resultou na 
elaboração de uma legislação que hoje 
garante a validade de diplomas emitidos 
pelos cursos na modalidade.

EaD no Brasil

Atualmente, o cenário extenso da EaD 
se justifi ca devido a uma maior conectivi-
dade tecnológica e à expansão da banda 
larga. O Programa Universidade para To-
dos (ProUni), que oferece bolsas de estudo 
em faculdades particulares que incluem a 
Educação a Distância, o reconhecimento 
do MEC (que considera de mesma valia 
diplomas de cursos presenciais e EaD) e 
as vantagens para os alunos, como co-
modidade, fl exibilidade, mensalidades 
mais baratas e economia de tempo tam-
bém são alguns critérios que evidenciam 
a ascensão dos cursos a distância no país. 

Dados publicados no relatório E-
-learning Market Trends and Forecast 
2014/2016, da plataforma Docebo, 
mencionam o Brasil, no que diz respeito à 
EaD, como o mercado com o crescimento 
mais acelerado da América Latina: uma 
média de 21,5% ao ano. Para melhor 

Modalidade existe há mais de um século no país e cresce a 
uma taxa de 20% ao ano na América Latina
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comparação, a pesquisa aponta que na 
Colômbia esse aumento foi de 18,6%; na 
Bolívia, 17,8%; e no Chile, 14,4%.

Além disso, o último Censo EaD – Re-
latório Analítico de Aprendizagem a Dis-
tância no Brasil – analisou que houve par-
ticipação de instituições formadoras de 
todas as regiões do país. O Censo é feito 
pela Associação Brasileira de Educação a 
Distância (Abed) e apresenta um retrato 
das tendências do mercado quanto: ao 
tipo de instituição; aos cursos ofertados; 
ao público beneficiado; à forma de exe-
cução; à sua organização administrativa; 
e até mesmo à sua rentabilidade com re-

lação aos investimentos necessários e aos 
desafios característicos dessa modalidade 
educacional. 

A tendência é que as estatísticas au-
mentem cada vez mais. Um estudo rea-
lizado pela Sagah, empresa desenvolve-
dora de conteúdo e tecnologia para EaD, 
prevê que em 2023 o ensino superior a 
distância já corresponda a 51% do mer-
cado. Essa previsão se justifica, uma vez 
que, diante do reconhecimento de insti-
tuições ligadas à educação, um estudante 
de curso  nessa modalidade pode usufruir 
da mesma qualidade, ensino e experiên-
cia de um aluno presencial. 

Perfil das instituições formadoras, por categoria administrativa
(em números absolutos)

Instituições formadas, por região (%)

Fonte: Censo EaD – Relatório Analítico de 
Aprendizagem a Distância no Brasil.

Fonte: Censo EaD – Relatório Analítico 
de Aprendizagem a Distância no Brasil.
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Bases da Educação Nacional); portanto, não há 
diferenciação entre diplomas obtidos presen-
cialmente ou a distância. A exigência de mo-
mentos presenciais varia de acordo com o nível 
de ensino, a proposta pedagógica e as respecti-
vas legislações e diretrizes curriculares de cada 
área.

“A modalidade a distância oportuniza a vi-
vência e o desenvolvimento de competências e 
habilidades adequadas ao mundo do trabalho 
contemporâneo, incluindo a fl uência digital, o 
planejamento, a organização e a administra-
ção do tempo, a autonomia e proatividade, a 
aprendizagem colaborativa, a comunicação e o 
feedback”, afi rma a diretora de Educação a Dis-
tância do IFRJ, Aline Pinto Amorim.

EaD no IFRJ
A EaD no IFRJ iniciou-se com a criação do 

próprio Instituto, tendo em vista que a modali-
dade foi implantada em 2008, quando o atual 
campus Pinheiral ainda era o Colégio Agrícola 
Nilo Peçanha, vinculado à Universidade Federal 
Fluminense (UFF).

Flexibilidade de horários para os estudos, 
acesso remoto a cursos – ideal para alu-
nos com difi culdades de locomoção ou 

limitações fi nanceiras – e facilidade de integra-
ção entre cursos e componentes curriculares, 
devido à utilização de ambiente virtual e de tec-
nologias da informação e de comunicação no 
processo de ensino e aprendizagem. Essas são 
algumas das principais vantagens da Educação 
a Distância (EaD).

De acordo com o decreto nº 9.057, de 25 de 
maio de 2017, considera-se EaD “a modalida-
de educacional na qual a mediação didático-
-pedagógica nos processos de ensino e apren-
dizagem ocorra com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com 
pessoal qualifi cado, com políticas de acesso, 
com acompanhamento e avaliação compatí-
veis, entre outros, e desenvolva atividades edu-
cativas por estudantes e profi ssionais da educa-
ção que estejam em lugares e tempos diversos”. 

A EaD é uma modalidade de ensino regu-
lamentada no sistema educacional brasileiro 
desde 1996 (no artigo 80 da Lei de Diretrizes e 

Tão, Tão Distante assim?
Educação a Distância proporciona acesso ao ensino, de qualquer lugar, a 
qualquer hora
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No mesmo ano, o campus instituiu um nú-
cleo formado por um grupo de professores que 
assumiram a responsabilidade da implantação 
e implementação dos cursos técnicos na moda-
lidade a distância. Em convênio com a Rede e-
-Tec Brasil (ação do Ministério da Educação para 
ofertar cursos técnicos a distância), eles visa-
ram à expansão e democratização da oferta de 
profissionalização voltada ao interior do país e 
também às periferias das áreas metropolitanas, 
tendo como base as necessidades de desenvol-
vimento econômico e social do estado, em regi-
me de colaboração entre União, estados, Distri-
to Federal e municípios.

Os primeiros cursos técnicos na modalidade 
EaD foram aprovados no final de 2008, o Nú-
cleo de Educação a Distância (NEaD) do cam-
pus Pinheiral foi inaugurado em 15 de julho 
de 2009, e a Coordenação Geral de Educação 
Aberta e a Distância, vinculada à Reitoria, foi 
designada em 06 de novembro de 2009.

Os cursos começaram a ser ofertados em 
2009 nos primeiros polos de apoio presencial, 
em convênio com as prefeituras dos municípios 

atendidos. Ao longo dos anos, foram incluídos 
novos polos e, em 2014, houve a implantação 
do curso Técnico em Secretaria Escolar do Pro-
funcionário (Programa Indutor de Formação 
Profissional em Serviço dos Funcionários da 
Educação Básica Pública, em habilitação com-
patível com sua atividade educativa, na modali-
dade EaD). Além disso, a partir de 2015, alguns 
campi se tornaram polos de apoio presencial 
para oferta de cursos técnicos a distância.

Hoje, os polos atendidos são localizados nos 
municípios de Arraial do Cabo, Barra Mansa, 
Belford Roxo, Engenheiro Paulo de Frontin, 
Guapimirim, Niterói, Pinheiral, Piraí, Porto Real, 
São João de Meriti, São José do Vale do Rio Pre-
to, Resende, Rio de Janeiro, Rio Claro, Rios das 
Flores e Volta Redonda.

Até junho de 2017, a EaD já formou 549 alu-
nos no IFRJ. Atualmente existem turmas regula-
res dos cursos Técnico em Secretaria Escolar e 
Técnico em Agente Comunitário de Saúde. Os 
cursos Técnico em Lazer e Técnico em Serviços 
Públicos estão aguardando nova oferta. 
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Segundo a diretora de Educação a Distância 
do IFRJ, a busca por essa modalidade se man-
teve proporcional à oferta até o ano de 2014, 
quando o número de vagas começou a diminuir. 
“A partir de 2014, a liberação de verba pela Se-
cretaria de Educação Profi ssional e Tecnológica 
do Ministério da Educação [Setec/MEC] dimi-
nuiu drasticamente para a Rede Federal e, com 
isso, consequentemente, a oferta de vagas”, 
explica Aline. Ainda de acordo com ela, outra 
difi culdade que a Diretoria de Educação a Dis-
tância (DEaD) enfrenta é a falta de tempo para 
se organizar em relação aos processos seletivos 
e à divulgação deles. “Dependemos dos prazos 
fornecidos pela Setec, que são sempre exíguos. 
Ainda assim, temos uma boa procura; por isso, 
acreditamos que poderia ser muito melhor se 
bem divulgado com a devida antecedência”, 
observa.

O perfi l dos alunos é muito variado, mas, de 
acordo com a análise do secretário acadêmico 
do NEaD, Jorge Cerdeira, a maioria são estu-
dantes entre 25 e 55 anos (público adulto), na 
maior parte do sexo feminino e com renda fa-
miliar de um a três salários-mínimos. 

Pâmela Dore se formou neste ano no curso 
Técnico em Secretaria Escolar. Desde 2007 ela 
trabalhava em secretaria escolar, na Prefeitura 
de Pinheiral, e viu no curso uma oportunida-
de de aperfeiçoar seu trabalho. “Aprendi muito 
durante esses dez anos de trabalho, porém há 
dois anos tive a oportunidade de iniciar o curso. 
Me surpreendi com a grade curricular; aprendi 
muito com as disciplinas que não vivenciamos 

tanto no dia a dia, mas que são mui-

to importantes. Cheguei ao fi nal da formação 
de maneira muito diferente da que entrei, com 
um pensamento mais amplo sobre a função de 
um servidor que atua nessa área”, afi rmou.

Planos e expectativas
Como ocorre em toda área em desenvolvi-

mento, a EaD tem diversos planos a serem exe-
cutados. Em curto prazo, a DEaD está atuando 
na regulamentação da EaD junto às Pró-Reito-
rias, pois esse é o ponto de partida para que 
a modalidade seja ofertada de acordo com a 
legislação vigente. “Estamos reorganizando o 
Ambiente Virtual em parceria com a Diretoria 
de Gestão em Tecnologia da Informação [DGTI] 
e trabalhando em documentos norteadores 
para oferta de cursos na modalidade EaD. Pa-
ralelamente, estamos organizando a capacita-
ção docente para o uso do Ambiente Virtual de 
Ensino e de Aprendizagem [Avea] e para a EaD, 
a organização do site e a gestão e manutenção 
das atividades da Rede e-Tec”, enumera Aline. 

Em médio prazo, a diretora afi rma vislum-
brar a melhoria da infraestrutura com a mon-
tagem de um Núcleo de Produção Audiovisu-
al equipado para dar suporte às atividades de 
EaD e de comunicação. Além disso, a DEaD 
buscará apoiar e atuar nos processos de for-
mação docente relacionados à EaD, a fi m de 
ampliar a oferta sem perder o foco na quali-
dade do ensino. “O objetivo é que as equipes 
se sintam apoiadas e orientadas para ofertar 
cursos nos diversos níveis na modalidade EaD 
ou para utilizar o percentual a distância legal-
mente permitido em cursos presenciais técnicos 
ou de graduação”, explica.

Todos esses passos buscam 
atingir um objetivo em longo pra-

zo: consolidar a EaD no IFRJ, am-
pliando a oferta nos diversos níveis, 

visando à institucionalização por meio da 
oferta de cursos para além de con-

vênios como Pronatec, 
Rede e-Tec e ProFuncio-
nário.

16
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A Diretoria de Educação a Distância (DEaD)

No atual organograma institucional, a área responsável pela EaD no IFRJ é a Diretoria de 
Educação a Distância (DEaD), vinculada à Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Expan-
são (DIEx), junto à Reitoria.

Instituída em novembro de 2016, a DEaD conta com uma sala na nova sede da Reitoria, 
localizada no Centro do Rio de Janeiro. A infraestrutura ainda está em fase de organização, 
sendo necessária a instalação de um laboratório de áudio e vídeo e a compra de equipamen-
tos específicos para a equipe. 

Compõem a equipe da DEaD

• A diretora, Aline Pinto Amorim;
• o coordenador pedagógico, Rafael Pereira Baptista;
• o coordenador operacional, Yuri Furtado Prange;
• a técnica em assuntos educacionais, Kesley Vieira Ramos;
• a programadora visual, Audrei Aparecida Franco de Carvalho;
• a técnica em audiovisual, Lígia Moura Simões de Souza; e
• o tecnólogo em audiovisual e multimeios, Ricardo Luiz Cardoso Funari di Lucia.

O que é Avea? 

É a sigla de Ambiente Virtual de Ensino e 
de Aprendizagem. Esse ambiente é conside-
rado a “sala de aula” na EaD e consiste em 
um sistema informatizado, com ferramentas 
que permitem mediar o processo ensino–
aprendizagem, promover a interação entre 
professores, alunos e quaisquer outros par-
ticipantes em processos colaborativos, pro-
porcionando a organização de conteúdo, o 
acompanhamento das atividades, suporte 
on-line aos usuários e comunicação eletrô-
nica.

O IFRJ utiliza como Avea a plataforma 
Moodle (do inglês, Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment), um am-
biente modular de aprendizagem dinâmica 
orientada a objetos.

Para conhecer e saber como utilizar o Avea, 
acesse: https://goo.gl/hyYjdz. 
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Campus Niterói

EaD – Quebrando tabus

Um computador, poucos minutos, uma 
prova fácil e pronto – alguns podem 
ver a Educação a Distância (EaD) des-

sa forma, mas, ao contrário do que pensam, 
essa modalidade de ensino chegou ao Brasil 
para expandir o acesso à educação e reconfi -
gurar a sala de aula. 

Sarita Rodrigues, de 32 anos, e Thalles Agui-
lar, de 27, mostram que a EaD requer muita 
dedicação e disciplina. Alunos do curso Técnico 
em Secretaria Escolar – oferecido pelo campus 
Pinheiral e que tem como um dos polos pre-
senciais o campus Niterói –, ambos ressaltam a 
importância do curso e rebatem frases comuns 
sobre EaD, realçando que ensino e aprendiza-
gem podem interagir com novas plataformas 
tecnológicas.

“É só para quem não tem tempo” 
De acordo com os estudantes, um dos maio-

res erros é falar que a Educação a Distância é 
para dar formação aos que não têm tempo de 
estudar. É preciso disposição e vontade. “O cur-
so é para quem consegue moldar o seu tempo, 
porque isso é o que mais precisamos dedicar”, 
diz Sarita, que também destaca a importân-
cia da fl exibilização dos horários para pes-
soas com o dia movimentado.

“É fácil conseguir nota”
Ler muito, pesquisar em outras plataformas 

e trocar informações com os colegas são ações 
necessárias na rotina de estudos. Segundo Sari-
ta, existe um preconceito das pessoas em acha-
rem que as atividades são facilitadas pelo fato 
de estudarem em casa, pelo computador. 

No curso, a busca pela nota não é o ponto 
principal. As questões do dia a dia estão o tem-
po todo em pauta, e isso é reforçado no am-
biente virtual. “Os debates de nossas disciplinas 
estão sempre nas redes sociais e nas conversas. 
Para complementar, as aulas levantam discus-
sões e sugerem livros, fi lmes e vídeos do You-
Tube. Eu acredito que, em se tratando de EaD, 
não podemos fi car presos na plataforma”, asse-
gura Thalles.

“Não aprende como no presencial”
Para Sarita, o mito de que o aluno de EaD 

estuda e aprende menos está derrubado: “Eu 
já fi z faculdade presencial, mas o curso Técnico 
em Secretaria Escolar é muito mais desafi ador 
para mim, porque eu tenho de ler e estar atua-
lizada sobre tudo para saber dar as respostas”. 

E todo esse rigor com o aprendizado tem um 
motivo: as datas. “O curso é muito rígido 
quanto à organização; não é possível ‘dar 
um jeitinho’. Prazo é prazo”, afi rma.

“É difícil ter disciplina”
“Acredito que não temos difi cul-
dades, e sim desafi os”, ressalta 
Thalles. Ele explica que, mes-
mo conhecendo um pouco de 
internet, um novo espaço pre-
cisa ser explorado: “O primei-
ro desafi o é manusear uma 
plataforma que você nunca 
viu. Você aprende usando. 
Tem de descobrir o caminho 
das pedras”. Para o aluno, 

Sarita Rodrigues e Thalles Aguilar 
cursam Técnico em Secretaria Es-
colar a distância e desmistificam 
questões sobre a modalidade.
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além do ambiente, é necessário conhecer os 
métodos de avaliação da EaD e os critérios do 
curso do IFRJ.

Saber lidar com os costumes que vêm da edu-
cação de base é indispensável para se adaptar 
à nova rotina: “Um grande desafio é não ter-
mos a cultura de estudar sozinhos. Há sempre 
alguém – a mãe ou a professora – nos estimu-
lando a estudar. E quando você chega à EaD, 
percebe que sempre fazia algo porque estavam 
mandando ou orientando você a fazer”, diz Sa-
rita. Ela pontua também o desafio de organizar 
suas horas: “É preciso conseguir tempo no seu 
tempo”.

Amanda Volotão, tutora do curso Técnico em 
Secretaria Escolar, concorda com Sarita. Para 
ela, o aluno não tem o hábito de pesquisar e 
estudar por conta própria. No entanto, quan-
do se depara com a EaD, o estudante passa a 
ser o principal responsável pelo aprendizado: 
“Isso abre espaço para ele aprender o que qui-
ser, porque a informação está aí, disponível. 
Saber trabalhar essa informação e transformar 
isso em conhecimento é o que eu acredito ser a 
grande dificuldade, em que a própria EaD vem 
trabalhando”.

“Não interage com pessoas”
Sem deixar de lado os conhecimentos adqui-

ridos no curso, que tem a educação como foco, 
os discentes destacam a importância da moda-
lidade a distância na integração de pessoas. 
“Numa formação presencial, é bem comum ha-
ver uma mesma faixa etária. Aqui vemos gera-
ções diferentes. E, por ser a distância, você não 
percebe essa diferença e perde o receio de falar 
com alguém que não tem sua idade”, ressalta 

LEIA MUITO – Quei-
ra estudar e ler. É 
preciso ter autono-
mia e se desafiar.

Thalles, o qual lembra, ainda, que o mundo vir-
tual possibilita o contato com diversas culturas: 
“Você vê gente de lugares diferentes com dife-
rentes realidades. É uma forma de compartilhar 
conhecimento”.

Os estudantes utilizam computadores, mas 
ninguém é um robô. A integração entre os alu-
nos existe de forma virtual e presencial: “É pre-
ciso expor a opinião, dizer o que pensa. Na EaD 
todos têm de participar”, diz Sarita. Ela destaca, 
ainda, a importância da interação entre a tur-
ma nos encontros presenciais: “Mesmo quan-
do a pessoa é tímida, a gente comenta sobre a 
publicação dela, e isso gera uma troca de que 
todos participam. Não há como ser introverti-
do”, conclui.

Perto ou longe, na sala de aula ou pelo gru-
po do WhatsApp, o conceito de aprendizado 
está se adaptando às novas tecnologias. Cabe 
aos alunos encarar esses desafios e estudar – 
em qualquer lugar.

DE OLHO NAS DICAS! 

1 2 3
Confira estas 3 dicas que os estudantes listaram para quem deseja começar um curso EaD!

TENHA FOCO – 
Pense aonde você 
quer chegar, colo-
que isso como foco 
e não deixe nada 

atrapalhar você. Todos 
têm desafios.

ORGANIZE-SE – Tenha uma 
agenda. Nela devem constar to-
das as suas atividades do dia a 
dia, incluindo as horas de estu-
do. Faça também uma planilha 

para controlar quantas vezes acessou o 
portal durante a semana e quais ativi-
dades propostas já foram realizadas.

Turma do polo presencial em Niterói não encontra obstá-
culos para estudar, mesmo estando a mais de 120 km de 
distância de Pinheiral.
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Campus Paracambi

As engrenagens da fábrica se
complementam

A primeira fábrica de tecidos do Bra-
sil foi criada no século XIX, em Para-
cambi. Hoje o prédio, conhecido como 

Fábrica do Conhecimento, abriga instituições 
de educação como o Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
(IFRJ), a Escola de Música Villa-Lobos, a Facul-
dade de Educação Tecnológica do Estado do Rio 
de Janeiro (Faeterj) e o Centro de Educação a 
Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj). 

No entanto, compartilhar da mesma constru-
ção não é o único fator que une IFRJ e Cederj 
em Paracambi. A troca de conhecimento é o 
principal diferencial que contribui para a forma-
ção dos alunos de ambos os centros de ensino.

Scarlet Nolasco con-
cluiu o curso Técnico em 
Eletrotécnica no IFRJ 
em 2015. Moradora 
de Paracambi e ser-
vidora da Marinha 
do Brasil, Scarlet es-
colheu a Educação a 
Distância (EaD) como 
modalidade para cur-
sar uma graduação, 
em razão da pratici-
dade e comodidade 
de montar o próprio 
horário sem atrapa-
lhar seu desempe-
nho profi ssional.
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Bianca Prell e Angelo Amaral, ambos servidores técnico-
-administrativos do IFRJ, também são alunos de EaD no 
Cederj. Bianca, que cursa o 5º período de Administração 
Pública, escolheu a EaD pela fl exibilidade de poder mon-

tar um horário de estudo que se encaixa em sua rotina, 
conciliando com a carreira e os cuidados com a fi lha. 
Já Angelo pôde voltar a estudar Química e iniciou 
o 1º período da faculdade em julho de 2017. Sua 
maior motivação em escolher a EaD foi a possibi-

lidade de concluir o curso que já tinha iniciado   
em 1995 e em 1999, na Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro (UFRJ) e Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF) res-

pectivamente, além da facilidade de 
ter um polo ao lado do trabalho e 
na cidade em que mora. 
Ambos destacam a plataforma on-
-line como principal facilitadora 
da EaD.

Dados do Sindicato das Mantenedoras de 
Ensino Superior (Semesp) indicam que, entre 
2009 e 2013, a EaD cresceu 37,5% no Brasil. A 
EaD facilitou o acesso ao Ensino Superior de di-
versos estudantes que, assim como Scarlet, não 
têm tempo ou condições de se manterem em 
uma instituição presencial.

A ex-aluna, que atualmente cursa o 5º perí-
odo de Administração Pública pelo Cederj, con-
ta como a independência e a responsabilidade 
com a vida acadêmica, que alcançou no Ensino 
Médio, foram fatores importantes na faculda-
de: “Na Educação a Distância, nós quase não 
temos aulas presenciais, e essa disciplina de 
estudo eu adquiri no IFRJ, pois já estava acos-
tumada a exercitar sozinha. Lá pude entender 
que o aprendizado vai além da sala de aula”.

Assim como Scarlet, outros ex-alunos do IFRJ 
procuram estudar a distância no Ensino Supe-

rior. Segundo o diretor do polo Cederj em 

Paracambi, Robson Marques, a quantidade de 
alunos egressos do IFRJ que vão estudar no Ce-
derj tem aumentado muito, e a de servidores 
também. Ele atribui esse aumento à consolida-
ção da EaD na cidade: “Isso se dá muito pela 
credibilidade que a Educação a Distância vem 
ganhando no município. No início houve bas-
tante desconfi ança da população, mas, a partir 
das primeiras turmas que foram se formando, a 
imagem se tornou positiva”.

Robson acredita que a divulgação informal 
para a população foi essencial à mudança de 
imagem da EaD: “Para o Cederj, foi uma sor-
te enorme estar tão próximo ao IFRJ, pois isso 
trouxe uma circulação de alunos no prédio, o 
que não acontece em outros polos de Educa-
ção a Distância. O nosso maior público não é 
da localidade, e ter os estudantes tão perto é 
bom para manter uma comunicação maior com 
a comunidade local”, afi rma.

Servidores, mas também alunos
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Campus Rio de Janeiro

Nem precisa viajar!

A produção científica no mundo está em 
constante desenvolvimento. No IFRJ, 
campus Rio de Janeiro, a maioria dos 

cursos ofertados é de áreas relacionadas à Ci-
ência; por esse motivo, muitos professores des-
sas matérias recomendam a leitura de textos 
em outros idiomas, principalmente em inglês. É 
por essa razão que, cada vez mais, os estudan-
tes têm recorrido à Educação a Distância (EaD) 
como uma alternativa mais acessível para apri-
morar o conhecimento linguístico.

Aluna do 8º período do curso Técnico em 
Alimentos no IFRJ, Mariana Bouhid, que tam-
bém estuda na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), começou a fazer há três meses 
aulas de inglês on-line oferecidas pela univer-
sidade; elas consistem em atividades como lei-
tura e interpretação de textos e são gratuitas. 
Para a estudante, o maior benefício da EaD é 
ela poder estudar quando tiver disponibilidade, 
sem precisar se preocupar com o deslocamen-
to. Entretanto, afirma que, caso a pessoa não 
tenha uma rotina, essa plataforma pode não 
render como deveria. “Por não ter uma cobran-
ça como nos cursos presenciais, também há um 
lado ruim: a pessoa pode acabar não fazendo 
os exercícios regularmente. Para estudar a dis-
tância, é preciso ter disciplina”, explica.

Já Letícia Nascimento, do 8º período do 
curso Técnico em Meio Ambiente, começou a 

participar do programa Inglês sem Fronteiras 
(iniciativa do Ministério da Educação), em julho 
deste ano, acreditando que as aulas aprimorem 
o seu conhecimento na língua inglesa. “Eu acho 
importante porque posso fazer as atividades no 
meu tempo e sem atrapalhar a realização de 
trabalhos e provas, que possuem prazos para 
serem entregues”, comenta. 

Na graduação, o quadro não é diferente, e 
o tempo dos discentes também é ocupado por 
trabalhos e relatórios. A aluna do 5º período 
do Bacharelado em Ciências Biológicas Tamires 
dos Anjos estuda inglês pelo aplicativo de ce-
lular Duolingo desde 2016 e diz que escolheu 
essa plataforma por ser prática e interativa, 
além de possibilitar o estudo em qualquer lugar 
e horário. “Como não disponho de muito tempo 
durante o dia, costumo realizar os exercícios à 
noite, e só a Educação a Distância me propor-
ciona essa flexibilidade”, conta.

As três discentes compartilham a opinião de 
que o conteúdo estudado nos cursos on-line 
contribui para impulsionar e facilitar o apren-
dizado adquirido no IFRJ. Mariana diz que a 
plataforma em que ela estuda auxilia a aprimo-
rar o seu vocabulário. “No IFRJ, isso me ajuda 
na leitura de textos, pois há bastante material 
em outros idiomas”, relata. Tamires concorda. 
“Essas atividades têm me ajudado a entender 
uma gama de informações, às quais eu não ti-
nha acesso devido à falta de compreensão do 
idioma”.

Letícia conta que, com as aulas on-line, sen-
te-se mais confiante em falar e ler em uma lín-
gua não nativa e que usa isso nas matérias do 
IFRJ. Segundo a estudante, no curso Técnico em 
Meio Ambiente o conteúdo mais rico não está 
escrito em Português. “Muitos dos trabalhos e 
relatórios que são pedidos na escola têm in-
formações mais interessantes e completas em 
inglês”, observa. Além dessas plataformas de 
ensino de idiomas a distância, existem muitas 
outras, como, por exemplo, os sites Learn En-
glish Online (inglês), Open Learning Initiative 
(francês), The Open University e Livemocha (es-
panhol).

EaD facilita o estudo de idiomas sem precisar sair de casa

Tamires dos Anjos faz atividades na plataforma de ensino à 
distância Duolingo.
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Aplicativo é usado como ferramenta de 
Educação a Distância

Campus São Gonçalo

O bom relacionamento entre docentes 
e discentes na sala de aula é um fa-
cilitador para a aprendizagem. Entre-

tanto, a relação entre o professor de Física do 
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) Vitor 
Lara e o ex-aluno do curso Técnico em Química 
do campus São Gonçalo Victor Hugo Lorenzo 
expandiu-se além das salas em busca de ofe-
recer auxílio virtual a outros estudantes. Juntos, 
desenvolveram um aplicativo chamado Vidra-
ria, que auxilia os trabalhos de Química tanto 
nos laboratórios como na Educação a Distância 
(EaD).

Por meio do app, que contém as imagens e 
informações relevantes das vidrarias mais utili-
zadas em atividades experimentais de Quími-
ca, é possível encontrar detalhes das vidrarias, 
quando cada uma delas deve ser utilizada e ou-
tras informações úteis.

O processo de desenvolvimento começou em 
2014, e a primeira versão era paga, como con-
ta o professor: “Na época em que lançamos, 

Professor e ex-aluno desenvolvem aplicativo que ajudam alunos a se prepararem em 
casa para trabalhos e provas práticas

disponibilizamos o aplicativo com um valor sim-
bólico de R$ 2,22 para valorizar o esforço e os 
méritos do Victor Hugo”, relata. Hoje o aplica-
tivo é gratuito e está disponível para smartpho-
nes e tablets com sistema operacional Android.

Atualmente, o aplicativo conta com cerca de 
1.200 downloads na loja Google Play. Sócio do 
projeto, Victor Hugo afirma que a parte de pro-
gramação do aplicativo foi realizada por ele e 
pelo professor, mas o projeto gráfico foi criação 
da ex-aluna do curso Técnico em Química no 
IFRJ Kissya Kropf. 

O discente Vinícius Latgé, do 5º período do 
curso Técnico em Química, diz que o aplicativo 
serve de suporte na hora de se preparar para 
provas ou trabalhos: “É de extrema utilidade 
no desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, 
projetos de extensão e uso em geral no labora-
tório. Uso-o com frequência para a realização 
de práticas e ensaios químicos e, principalmen-
te, em casa, para estudo prévio do que será re-
alizado em prática nos laboratórios”, conta. 

Professor Vitor Lara (à 
esquerda) e ex-aluno Victor 
Hugo desenvolveram apli-

cativo que auxilia os traba-
lho de Química.
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Campus Nilópolis

E aí, partiu estudar no Instituto Federal?
Aluna do campus Nilópolis participa de projeto que auxilia estudantes de escolas públi-
cas a ingressarem nos Institutos Federais

Empatia: habilidade de imaginar-se no lugar de 
outra pessoa, de compreender os sentimentos, 
as ideias e as ações do outro. Essas são algu-

mas das possíveis definições que classificam a capa-
cidade de pensar no próximo. De tudo isso Julyane 
Felicio sabe bem. A aluna do 5º período do Ensino 
Médio e Técnico em Química do campus Nilópolis é 
coordenadora nacional do Partiu Estudar no Instituto 
Federal (Peif), uma iniciativa que, por meio de men-
torias acadêmicas virtuais, tem o objetivo de auxiliar 
jovens de escolas públicas de todo o Brasil que dese-
jam ingressar no Instituto Federal (IF). 

Essa iniciativa faz parte do +Sociais, uma rede de 
projetos cujo foco principal é criar e divulgar ações 
sociais e educacionais (fundadas por jovens) que cau-
sem impacto nas comunidades do Brasil. A equipe é 
formada por participantes de IFs de diferentes esta-
dos brasileiros, todos com um objetivo em comum: 
mudar o país por meio da educação.  

O Peif consiste em orientações de disciplinas como 
Matemática, Química e Português, dadas por um gru-
po de mentores que estudam ou já estudaram nos IFs. 
O projeto oferece apoio individual e personalizado 
aos futuros candidatos, para que consigam sua vaga 
na unidade que desejam. Paralelo a isso, os mento-
res apresentam as possibilidades e as oportunidades 
oferecidas pelos IFs, com o intuito de aumentar o in-
teresse e a chance de ingressarem na instituição. 

Da escola pública à coordenadoria na-
cional

Ao ingressar no IFRJ Nilópolis, Julyane encontrou 
a chance de ampliar  seus conhecimentos e de ajudar 
outros estudantes que desejassem ter a mesma chan-
ce que ela. “Eu sei, de fato, o quão defasado é o ensi-
no público municipal e estadual. Quando entrei aqui, 
tive acesso a muita informação e expandi bastante a 
minha mente. Logo, pensei: preciso fazer com que 
mais jovens tenham a mesma oportunidade que eu 
estou tendo”, explicou. Foi assim que, ao demonstrar 

A aluna Julyane Felicio coordena a iniciativa Partiu 
Estudar no Instituto Federal (Peif).
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Site:
maissociais.wixsite.com/divulgacao

Grupo no Facebook:
PEIF |+SOCIAIS

sua vontade a um amigo, o qual já fazia parte 
do projeto +Sociais, a aluna soube da vaga de 
coordenadora nacional do Peif. “Eu me inscrevi, 
fi z o processo de seleção e consegui”. 

No trabalho como coordenadora da inicia-
tiva, Julyane agrega muitas responsabilidades. 
“Eu agilizo os horários, vejo se a mentoria acon-
teceu ou não, cobro um feedback mensal sobre 
o trabalho do mentor e também as atividades 
que devem ser entregues por eles e reviso as 
apostilas”. Além disso, ela comanda o processo 
de seleção para mentores do projeto, desde a 
publicação do edital (feito por ela) até a primei-
ra conversa com os selecionados. 

Julyane acredita que a bagagem que o IFRJ 
proporciona aos seus alunos seja a principal 
motivação para os jovens que almejam entrar 
no IF.  “Para mim, o ensinamento, tanto aca-
dêmico quanto social, que esse Instituto traz, 
nenhuma outra escola consegue trazer. O co-
nhecimento que o IFRJ proporciona é sensacio-
nal”. Com sua experiência, ela pode abrir es-
paço para que alunos de todo o país tenham a 
mesma chance. “O IFRJ, sem dúvidas, mudou a 
minha vida. Me abriu caminhos e me instigou 

a ter vontade de trazer pessoas para cá, para 
terem a mesma oportunidade que eu estou ten-
do”, afi rmou.

Como participar do Peif 
As inscrições para as mentorias virtuais es-

tão abertas desde meados de agosto. Porém, 
para os que desejam obter mais informações e 
dicas, é possível acessar o grupo no Facebook, 
chamado PEIF | + SOCIAIS. Lá, os mentores 
postam, diariamente, diversos assuntos relacio-
nados às mentorias e aos IFs, além de materiais 
de estudo. 

As aulas são destinadas a estudantes do 9º 
ano do Ensino Fundamental de escolas públi-
cas. Os interessados podem participar acessan-
do o site do +Sociais (maissociais.wixsite.com/
divulgacao), clicando na aba de iniciativas, es-
colhendo a opção Peif e agendando a mentoria. 
Já os que desejam trabalhar como mentores 
podem se candidatar à vaga no próprio site. O 
pré-requisito é ser estudante ou já ter estudado 
no IF na modalidade Ensino Médio e Técnico 
Integrado. 
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