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1 RiUNIÁO  DO GRUPO DE TIWBALHO  DE ESPECIA STAS  EM -
EDUCA($O  A DISTANCIA DO MERCOSUL EDUCACIONAL

Xclcbrou-se na cidade  de Brasília-DF,  nos dias  16 e 17 de novembro de 1998, a 1
- - ReÜnião  do Grupo de Trabalho de Especialistas em Educa@  a Distância do Mercosul

Educacional (GT-EAD), com a presenqa  das delegaqões  da Argentina, Brasil e
Paraguai.

A lista dos delegados que participaram da Reunião  fígura no Anexo 1.

A agenda da reunião  figura no Anexo II.

Abaixo relata-se o trabalho  realizado por este GT.

1, Leitura e Aprovaqiio  da Agenda

Procedeu-se às modificagões  de ordem e aprovou-se a Agenda.

2. Relato do Estágio Atual da EAD em cada país

Após a apresentacão  dos participantes, iniciou-se o relato das experiências, de cada
país, em EAD. A Delega@0  argentina expôs os projetos desenvolvidos sob a
coordenaclo do Ministério de Cultura e EducaQío,  cuja foco está na  transformacão
educativa, no marco da aplica@0 da Lei Federal de Educa@0  (n’24.195  de 1993).
Tem prioridade-  a capacita@0 docente continua e o fortalecimento do processo  de
descentralizaqão  (de recursos técnicos e finknceiros)  iniciado . A atua@o  do govemo
nacional pauta-se na  autonomia das 24 províncias  na execu@o  dos projetos,
destacando-se: Rede Eletrônica Federal de Forma@0  Docente Continua (Cmpb~
Federal Virlual),  Português  a Distância, Pro-Ciência, For-CiênciaS,  hglês  a Distância,
“Diretores e Supervisores Educativos”. Também  foi  salientado que o Ministério está
realizando urna convocatória  pública de -programas  de EAD,  aberta à participa@0  de
institui@es públicas e privadas. Em rela$6  a cursos de gradua@0  e pós-gradua@0  a
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distância, - a Delegacão- argentina informou  que  há  regulamenta@  para seu_-
funcionamento,  sendo  ainda FnZipiente  a-oferta destes cursos.

A Delegacão-brasileira  apresentou  as iniciativas em andamento no Brasil, destacando -
os programas implementados pelo Ministério da Educa@0  e do Desporto  - entre os__.-
quais figuram  a TV Ekola,  o Programa Nacional de Informática na Educa$io,  o
Centro de-fZxperimenk@ío  em-Tecnologia Educacional e o Programa de Formaqão de
Professores em -Exercicio-- -, fazendo  também referências  a iñiciativas desenvolvidas

.- por Universidades, entidades privadasrgovemos  estaduais e municipais. 0 Ministerio
da Educãcão  exerce  o papel de coordena@ío  das acões,  articulando-se com os sistemas

_ - de- ensino-  (estaduais -e  municipais) para promover a execu@o  descentralizada dos
projetos. No tocante à oferta de cursos de graduai  a disthcia,  a legisla@0 específica
f&  recentemente  publicada, estando em análise, ñÓ Ministério, as primeiras -
solicitacões  de credenciámento  de - instituicões. A p¿k-gradua@0  (mestrado e
doutorado) ainda depende de regulamentacão.  -

- Por sua  vez,  -a  Delega#ío do Paraguai  relatou  suas  ekperiências;  centrando-se no
Progrzima  de Profissionalizacão  de ProfessoreS  sern:  Titula@o,  implementado pelo
Mirtistério de Edu&ão  e Cultura. A pieocupa+ío bákca  está na  formqão  contínua  de
docentes. Há também urñ  curso de didática universitkh,  organizado pela Universidad
Nacional de Assunción,  de modalidade  semi-presencial,  voltado  para os próprios
professores univer&riok  Não -há  Cursos de gradua@0 e pós-gradua@0 a distância.

-0  Grupo acordou a elabora@0 de um-  documento escrito Com o relato das iniciativas
de-EAD em cãda país. Este documento deverá  ser -consolidado antes da realiza@0 da
II Reunião do GT-EAD. - .

3. Discussão sobre o conceito  de EAD no Mercosul

- A s  Delegacões
para ã EAD no
comum.  Ficou

presentes constãtaram a-necessidade de definir um marco conceitual
Mercosul, visando a elükidar  conceitos  -e estabeletier  um vocabulário
decidido -Sue  o quadro de referência teórico integrará o documento

-escrito supracitado..-

4. Apresentagão  do Projeto EducaDi
. .

A professora Léa Fãgundes  apresentou o Projeto EducaDi, desenvolvido pela
Universidade Federal do Rio Grmde  do Sul,  que prevê  a utilizacão da Internet em sala
de bula,  permitindo a interacão  de alunos  em 4 eidades brasileiras (Fortaleza, Brasília,
São Cari& e Porto Alegre). Cada um destes Centros compõe-se  de 10 escolas  de
ensino  fundamental e medio.  - - - -
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0 projeto demonstrado figurou  como um exemplo das possibilidades de projetos a
serem desenvolvidos  cooperativamente pelo Setor Educacional do Mercosul.

SI Revisiio  e discussiio  da proposta  inicial de trabaiho pam  o CT-EAD

Pa-ssou-se,  então,  a revisão  - ponto-a-ponto - da proposta  de trabalho para o GT-EAD,
apresentada  pela Delega@0  brasileira’ ein Salvador-BA, por -ocasiao  da XXVIH
Reunião do Comitê Coordenador Regional do Mercosul Educacional.

0 Grupo realizou alterac6es  no texto inicial, tanto no que diz respeito as linhas de acão
- - quaito  as propostas de cooperacao  regional, mantendo, no entanto,  a estrutura  básica

do documento (-ver  Anexo III).

6. Defini@io  de metas do CT-EAD para o triênio J

Realizou-se a leitura e revistio  das metas acordadas para o &or  Educacional do
Mercosul, no trienio 1998-2000. Discutiu-se a rela@o dos trabalhes  do  GT-EAD com
as metas apresentadas pelas- demais Comiss6es  Técnicas Regionais e estabeleceu-se
metas específicas para a EAD. Tais metas, a serem submetidas à aprova@ío  pelo CCR,
siio  -as  seguintes: /

l . Implementar um curso a distância (a ser veiculado no Sistema de  Inforrnacão  e
Comunicacao  do Mercosul Educacional),-- cuja  conteúdo seja tema de intt+resse
regional.

l hnphnenta@o  de urna Base de Dados em EAD e Atuais -Tecnologias  aplicadas à
Educa@o  - com dados-completos de cursos, pr0gramas.e políticas de educa@0  a
distância, além de indicacão  de especialistas e institui@es  voltados  para esta
modalidade de ensino -1 objetivando integrar o Sistema de Informacão  e
Comunicacao  do Mercosu;  Educacional.

l Definir critérios de qualidade e indicadores comuns;  entre os -países membt-os  et
associados  do Mercosul, para avaliar cursos e programas de Educacao  a Distância e
possibiiitar a identifícaqão  de áreas de excelencia.

7. Definiqiio  de estratégias de trabalho conjunto,

0 Grupo definiu tarefas  a serem cumptidas  até a realiza@0 da II Reunido  do GT-EAD,
estabelecendo prazos  para as atividades acordadas. As D<lega@es  presentes
estabeleceram, como estratégia de comunica@o,  a criacão  de urna lista de discussão -
para o acompanhamento  das atividades do Grupo.

A II Reunido  do GT-EAD deverá  preceder a próxima Reunido  do CCR. Ficaram
acordadas as seguintes tarefas;  j
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-

-

Elaborar projete de agenda da II Reunião do- -
GT-EAD

-
----

Implantar lista de discussão (rnailing list)_- -
,--

Argentina 2010 1/98

- Argentina 230 1/98-

-- Ikfínir  possíveis-lemas  de interesse  regional e preparar Todos  0s países  11 reunião

I
proposta  (de um curso, a ser articulado co15  a CTR-SIC)
- - do Grupo

4
- Levantamento  sobre materiais de EAD com potencialidade

de intercâmbio  (verific&ão  desta possibilidade em cada
pak)

rodos os países II reunião
GT-EAD- -

Biasll
.

2011  ll98Agregar comentários-à  proposta inicial dc trabalho para o
GT-IZAD,-sugeridas pelo Grupo, e enviar a todos os países
membros e associados I

hviar --aos  demais países a versão preliminar do projeto
TeIe&rwza@o,  para análise e Parecer objetivando decism
de implementa$o  conjunta- -

kgentina 30112198

Redigir (e enviar) Parecer ao projeto, Tekforma@o,  como
também a todas as propostas  que .forem surgindo (na lista
de discussão) -_ .

rodos os países 1 semana
após
receber a
proposta

IElabora@o de listagem  de itens relevantes ao levantamenta
de informacões  ptira compor  urna Base de Dados em EAD-

Todos -os  países II reunião
GT-EAD

I Comunicar, aos Chefes  de Delegacao  dos -países  ausente!
na 1 Reunião do GT EAD, a necessidade de designar un

- ( representante (ao menos) ptirá  acompanhar - os trabalho!

Brasil (será -
recomen-
d a d o  ao
CCR)

deste  Grupo - inclusive participar da lista dediscussão
- _ _

Informar sobre itens levantados para-o Banco de Dados en

l- EAD (em implementa@o  no Brasil)
Brasil - 03/12/98

3laboracão de documento escrito, contendo  o relato de
:xperiências  em EAD, em cada país

Todos os países O-l 102199

Elaboraqão de documento escrito, com referencias teóricas Todos os países
para a definicão  de um marco conceitual  para a EAD no
Mercosul - .

II reuniãc
GT-EAD

1

Consolidar os documentos preparados, pelos países, em um Paraguai II reunião
único texto GT-EAD

\
Eniiar tópicos a serem contemplados na elabora@o dos Brasil
documentk  escritos

03/ 12198
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8. Recomenda@ies ao CCR

0 Grupo decidiu  levar  à consideraqão  do CCR os seguintes pontos:

0

l

-̂
0

0

0

-*

Necessidade de designar tim ou mais representantes, por país, para acompanhar os
trabalhos deste  GT-EAD, inclusive participar do.  mailing  list  estabelecido pelas
Delega@es-presentes  na 1 Reunido do Grupo. - _

Proposta  de alteraqão do nome do Grupo para “Grupo de Trabalho de Educaqão  a
Distância  do Mercosul Educacional
erlz  EAD).

- GT-EAD” (e nao mais GT de Especialistas

Aprovacão  da realizaqão da II Reunido do GT-EAD, prevista para anteceder a
XXX Reuriião  do CCR.

Aprova@o  das metas para o ano 2000, definidas pelo GT-EAD para 0 Setor
Educacional do Mercosul.

Sugestão de temas de interesse regional para a concep@ío  de um curso a distância
(a ser veiculado no Sistema de Informagão  e Comuñica@o  do Mercosui
Educacional).

Considerar a necessidade  tfe  apoio (técnico, político e fínanceiro) dos distintos
Ministérios de Educa@0  para a consecugão  da meta de implementa@ío  de urna

--Base de Dados em EAD no Mercosul. ,

Em seguida às recomendaqões  ao CC
os delegados a presente ata.

Reun,i&,  subscrevendo
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ANEXO 1 i

I Reunião do Grupo de Trabalho  de
Especialistas em Educa@0  a Distincia  do Mercosul Educacional

Brasília - DF, 16 e 17 de novembro de 1998.

Lista de Participantes

ARGENTINA

ERNESTO ADOLFO MARQUEVICHI
Coordenador do Centro de Telecomunica@o
Ministério de Cultura e Educa@0
Pizzurno,  935 - lo Piso - Oficina 136
1020 - Buenos Aires - Argentina
Tel: (541) 81-2.4800
. Fax: (541) 815.6865
E-mail: ernesto@mcye.gov.år

DÉLIA  ESTER DUBROFF
Responsável de Educa@0  a Distiincia .
Ministério de Cultura e Educaqáo

. Píuurno, 935 - 4O Piso
1020 - Buenos Aires - Argentina
Tel: (541) 813.45501813.4559 - lnt. 276
Fax: (541) 815.63151815.6345
E-mail:- ddubroff@mcye.gov.ar

BRASIL ii

ADRIANA ROZINHOLLI  CORDEIRO  ROCHA
Gestora Governamental
Secretaria de Educacáo  a Distância
Ministério da Educa@0  e do Desporto
Esplanada dos Ministérios - Bloco  “L” 7 Anexo I - 3O Andar - Sala 314
70047-900 - Brasília - DF
Tel: (55-61) 410.8585 I ’
Fax: (55-61) 321.9618 I I
E-mail: rozinholi@seed.mec.gov.br

\
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ANEXO 1 c

ANA VALESKA  AMARAL  G-OMES
Gestora Góvernamental
Secretaria de Educa@0  a Distância

- - Mihistério da Educa@0 e do Desporto
Esplanada dos Ministérios - Moco “L” - Anexo 1 - 3O Andar - Sala 325
Tel: (55-61)  410.8592 _ . .
Fax: (55-61)  321 ill

- E -mai l :  ahavaleska@seed.mec.gov.br  - ’

PARAGUAI- -

MARIA VICTORIA ZAVALA SUACEDO
Docente
Irktituto  Superior de Educa@0
Ministério de Educa@0  e Cultura
Av; Eusebio Ayala - Km 4,5 - Bo. Hipódromo
Assuncão  - Paraguai
Tek(59521)  50.3012150.3014  4,:
Fax: (59521) 50.3015 :’
E-mail: maviza@infonet.com.py
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ANEXO II
--

NIERC~SULEDU~A~I~NAL- - .-

-

-
-

- 1 REUNIiiO  DO GRUPO DE TRABALHO  DE ESPECIALISTAS EM

- - EDUCACÁO  A DIS’IiNCIA

B~asilia/DF,  16 e 17 de novembro de 1998- -

- - - -
-

AGENDA -
-

2--

16/11/98+egunda-feirn)

9:OOh  - Relato do estágio atual da EAD ern  cada país (sob a responsabilidade  dos representantes
dós países -- Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paragu& e Uruguai) - 15 minutos para
cada-país

10:3Oi  -.  Intervalo- - -

10:45h  - EAD e tecnologia  aplicada à educa@0 - dis&ssão  Sobre o conceito  de educ-aqão a
- distancia e diferentes enfques  - (a partir dos quais pode-se definir estratégias de

coopera@o)-- -- -

12:OOh  - Intervalo/almoqo

14:OOh  - Apresenta@  do projeto EducaDi  - Prof”  Lea FagundesIUFRGS?
.

14:30h  - Revisão  e discussão da proposta de trabalho apresentada pelo Brasil (linhas de a@o e -
-propostas de cooperacão)

- 15:45h  - Intervalo -

16:OOh  --Revisão  das metas p&a o trienio  &defini@o  de metas para-EAD-*

- 17:OOh  - Defini@-o  de estratégias de trabalho conjunto - --- - -

18:3Oh- Término dos trabalhos
- -

-

17/11/9i  (terqa-feira)-

9jOOh  - apresentaqão de vídeo da TV Escoia  (13 min) \

9il  Sh - Estratégias de trabalho conjunto - redacão de propostas e-compromissos assumidos  pelo

Grupo (incluindo  cronograma  de atividades).
‘rr *

12:OOh - Encerramento I .


