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A importância dos funcionários de cargos 
técnico-administrativos na gestão da EaD 
nos polos de apoio presencial 
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Resumo: A democratização da educação é um desafio para os tempos modernos. 
Diante das novas tendências tecnológicas e da instantaneidade das informações, 
as pessoas têm aderido métodos de ensino mais cômodos e acessíveis, estudando 
em qualquer tempo sem limite de espaço. A legislação brasileira tem evoluído 
no sentido de credenciar universidades e instituições garantindo a qualidade 
do acesso e avaliando os atores do processo de ensino-aprendizagem e 
organizacionais. A citação na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em 1996 e a criação 
de regulamentações que credenciam a qualidade da educação a distância no Brasil 
e nas IES tem permitido uma avaliação constante dos agentes administrativos e 
pedagógicos educacionais, no intuito de que os objetivos educacionais sejam 
alcançados para que os indicadores socioeconômicos sejam satisfatórios. Como 
forma norteadora de avaliação e controle, o Ministério da Educação, em 2007, cria 
os Referenciais da Qualidade para a Educação Superior EaD, indicando autores 
e processos interligados para o funcionamento mais eficiente nos polos de apoio 
presenciais. Neste contexto, surge a relevância do trabalho dos funcionários 
de cargos técnico-administrativos nos polos de apoio presenciais, atuando 
em cenários mutáveis organizacionais e no relacionamento com os processos 
administrativos e acadêmicos, objetivando o eficaz atendimento às exigências 
legais, tão essenciais para a qualidade constante no processo educacional, para 
a autorização e reconhecimento dos cursos e credenciamento das instituições 
educacionais.
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The importance of administrative technician 
employees in the management of Distance 
Education in presential support centers

Augusto Cézar Pitancó DE LIMA

Abstract: The democratization of education is a challenge for modern times. In 
the face of the new technological trends and the immediacy of information, people 
have joined the most advanced teaching methods and access, studying at any 
time and without space limit. Brazilian law has evolved to accredit universities 
and institutions aiming to guarantee the quality of access and the assessment 
of the actors of the teaching-learning and organizational processes. The Law of 
Guidelines and Bases (LDB) citation in 1996 and the creation of regulations that 
accredit the quality of the distance education in Brazil have allowed a constant 
evaluation of the educational administrative and pedagogical agents in order to 
achieve the educational goals and to get satisfactory socio-economic indicators. 
As a way of evaluation and control, the Ministry of Education, in 2007, created the 
Quality Referentials for Distance Education, indicating actors and interconnected 
processes for the most efficient operation in the presential support centers. In 
this context, there is the relevance of the administrative technician employees at 
the presential support centers. They work in changing organizational scenarios 
and in the relationship of the administrative and academic processes, in order to 
ensure the effectively compliance of the legal requirements, which is essential 
for the consistent quality of the educational processes, courses authorization and 
recognition, and for the educational institutions accreditation.
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil, segundo o Decreto 5.622 do MEC (BRASIL, 
2005), a educação a distância é modalidade educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendi-
zagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informa-
ção e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos. O número 
de instituições de ensino públicas e privadas que oferecem cursos 
nessa modalidade tem crescido significativamente no Brasil depois 
da publicação da Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (BRASIL, 1996). Segundo dados da Associação Brasilei-
ra de Educação a Distância – ABED (ABED, 2008), o número de 
instituições que ofertam cursos superiores na modalidade de EaD 
cresceu 36% no período de 2004 a 2006, passando de 166 para 
255. O número de alunos cresceu 105%, passando de 309.957 para 
778.458 no mesmo período. Os indicadores sinalizam uma mudan-
ça de paradigmas nas pessoas e nas próprias instituições que ofer-
tam programas e cursos na modalidade de ensino a distância. Como 
forma de prevenir a desconfiança do processo de ensino-aprendiza-
gem, muitas IES têm articulado de forma sistêmica a gestão educa-
cional dos polos, devido aos avanços na legislação que regulamenta 
o funcionamento dos cursos e dos polos de apoio presencial. Al-
guns estudiosos têm defendido a educação a distância, dentre eles 
Desmond Keegan (1996), um dos principais teóricos da EaD, que 
destaca em suas obras que o processo educacional a distância tem 
as algumas características:

1) Sobre a influência de uma organização educacional no 
planejamento, preparação de material de ensino e na pro-
visão de serviços de suporte aos alunos.

2) Distância física entre professores e alunos.
3) Utilização da mídia impressa – impressos, áudio, vídeo ou 

computador para mediar ações educativas entre professor 
e alunos no desenvolvimento do conteúdo do curso.

4) Comunicação bidirecional, na forma em que o aluno pode 
se beneficiar de um diálogo mais estreito com o professor.
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5) Quase permanente a ausência de grupos de aprendizagem 
presenciais, com a possibilidade de encontro, face a face 
ou através de meios eletrônicos sendo os estudos individu-
ais responsáveis por completas as necessidade e propósi-
tos da socialização.

Diante do exposto, considera-se importante a influência de 
uma organização educacional com inter-relações diversas ao aluno 
no polo de apoio presencial, dentre eles, as gestões educacionais, 
compostas por autores como coordenadores, tutores presenciais e a 
distância, conteudistas, designers instrucionais e os funcionários de 
cargos técnico-administrativos. 

Com a democratização da educação no país e o aumento dos 
polos de apoio presenciais em diversas regiões do país, sugere-se 
a necessidade da observação e da gestão mais eficiente dos polos. 
Atualmente as grandes metrópoles vêm dando um suporte de tecno-
logia educacional na gestão das TICs, disseminando conhecimento 
para localidades mais longínquas, dispondo de equipes multidisci-
plinares para esse objetivo. Contudo, no contato permanente com a 
demanda estudantil no polo de apoio presencial está o profissional 
técnico-administrativo, como é caracterizado pelos Referenciais da 
Qualidade para a Educação Superior à distância (BRASIL, 2007). 
Diante das diversidades culturais e humanas de inclusão digital, o 
cenário mutável na gestão de processos internos, os aspectos legais 
e jurídicos dos cursos que envolvem as IES e as tendências glo-
bais da comunicação, cabe ao funcionário técnico-administrativo 
algumas competências técnicas e humanas para ser um agente de 
qualidade no ambiente educacional. Assim, o presente artigo tem 
como objetivo demonstrar as tendências atuais que atribuem à EaD 
um aumento de inclusão educacional e os cenários econômicos re-
gionais e nacionais para o aumento de cursistas nos programas de 
Educação Superior EaD. Além disso, visa-se analisar os Referen-
ciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 
2007), que atribuem as competências do corpo técnico-administra-
tivo no polo de apoio presencial. 
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2. METODOLOGIA

A abordagem metodológica escolhida para o presente traba-
lho foi uma investigação explorativa e descritiva, utilizando um le-
vantamento bibliográfico de temas e correntes teóricas fundamen-
tais à questão da investigação, estudo de aspetos legais e estudo de 
mercado. Assim, por meio da pesquisa bibliográfica, foram recolhi-
dos e analisados os dados.

3. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E O AUMENTO DA 
INCLUSÃO EDUCACIONAL NA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR

As novas formas de ensinar e aprender têm contribuído para o 
aumento da educação a distância no Brasil. Os números oferecidos 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP/MEC (ABED, 2008) comprovam a permanente 
expansão do sistema de educação a distância. De 2003 a 2006, o 
número de cursos de graduação passou de 52 para 349, um aumen-
to de 571% de acordo com levantamento realizado pelo Censo da 
Educação Superior do Ministério da Educação – Educacenso/INEP 
(ABED, 2008). O crescimento no ingresso de estudantes nesses 
cursos de Educação a distância também superou as expectativas. 
Eles passaram de 49 mil em 2003 para 207 mil em 2006, uma ele-
vação de 315%. A Associação Brasileira de Educação a Distância 
– ABED (ABED, 2008) calcula que, em 2007, mais de 2 milhões 
de brasileiros utilizaram a Educação a Distância. 

Os números são animadores, tanto para a nova forma de in-
clusão educacional com para a diminuição dos custos para os estu-
dantes de EaD. O mercado sinaliza um aumento de empresas que 
atuam na oferta de cursos de graduação superior no país. Outro 
fator importante são os programas de inclusões educacionais públi-
cos, como o Programa Universidade para Todos – PROUNI (BRA-
SIL, [s.d.]), que oferecem financiamentos  integrais ou parciais de 
estudos a estudantes de baixa renda e o Programa de Financiamento 
Estudantil – FIES, este destina-se ao estudante regulamente matri-
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culado em curso de graduação, avaliado positivamente pelo MEC e 
que precisa de apoio para cumprir com o compromisso das mensa-
lidades, além disso, algumas instituições privadas têm seu crédito 
educativo e os governos estaduais e municipais oferecem mecanis-
mo de apoio para os custos de formação. O Programa Universidade 
da Todos – Prouni (BRASIL, [s.d.]), criado pelo governo federal 
em 2004 e institucionalizado pela Lei n. 11.096 em fevereiro de 
2005 (BRASIL, 2005), além de possibilitar ao discente o financia-
mento, oferece às instituições participantes a isenção de tributos.  O 
Prouni é oferecido aos estudantes que vem do ensino médio da rede 
pública ou rede particular na condição de bolsistas integrais, com 
renda familiar de três salários mínimos (MONLEVADE, 2001).

Diante deste contexto, os estudantes se veem atraídos por 
uma oportunidade de inclusão no argumento de aumentar suas 
chances de uma melhor empregabilidade e projeção profissional. 
Muitos deles procuram organizar tempo e estudos, uns para se 
empregar e outros para aumentarem sua rentabilidade. Com base 
nisto as IES nos últimos anos têm implantado diversas formas de 
ensino-aprendizagem, mesclando presencialidade com recursos de 
tecnologia da informação aplicada a educação (TICs). Percebe-se 
que estas instituições estão em constante avaliação para medir os 
seus processos educacionais internos visando a melhoria do atendi-
mento ao cursista, seja em forma de atendimento de tutoria, projeto 
pedagógico, modernização de ambientes virtuais de aprendizado e 
na forma de relacionamento com o cliente/estudante com a inten-
ção de manter a percepção de qualidade educacional por parte dos 
alunos e a boa avaliação das métricas estabelecidas pelo Ministério 
da Educação – MEC e a sustentabilidade financeira dos cursos, que 
dará as instituições um efetivo posicionamento para a perpetuação 
do negócio.

4. ASPECTOS ECONÔMICOS PARA O AUMENTO DE 
CURSISTAS NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO SU-
PERIOR EAD

Segundo Associação Brasileira de Educação a Distância 
– ABED (ABED, 2008), a educação superior baliza-se pelos se-
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guintes princípios complementares entre si: a expansão da oferta 
de vagas, dado a ser inaceitável que somente 11% de jovens entre 
18 e 24 anos tenha acesso a nível educacional; a garantia de qua-
lidade, a promoção da inclusão social pela educação, que permite 
o aumento significativo de contingente de jovens competentes e 
criativos que eram excluídos por um filtro de natureza econômi-
ca; a ordenação territorial, permitindo que ensino de qualidade seja 
acessível as regiões remotas do país e o desenvolvimento econômi-
co  social, fazendo da educação superior seja formadora de recursos 
humanos altamente qualificados ou como peça imprescindível na 
produção científica-tecnológica, elemento na integração e forma-
ção da nação. No que se refere as modalidades de ensino, a LDB n° 
9.394/1996 (BRASIL, 1996) considera no artigo 80:

O poder público incentivará o desenvolvimento e a vei-
culação de programas de ensino a distância, em todos os 
níveis e modalidade de ensino e de educação continuada. 
(BRASIL, 1996, [n.p.]).

Considerando este artigo, a questão das oportunidades que 
são abertas para aqueles que não tinha acesso ao conhecimento e à 
cultura pela educação a distância é um fato latente. Vejamos o que 
diz Demo (2006, p. 102):

É fundamental que se abram novas oportunidades, não só 
porque as oportunidades no Brasil ainda são mínimas (em 
particular da formação superior), mas principalmente para 
descortinar um horizonte infinito de formações perma-
nente para todos. Aí está o grande argumento: educação à 
distância bem conduzida expressa a multiplicação possível 
de oportunidades cruciais para todos acresce ainda o argu-
mento de fato: não há volta.

Ao analisar tais parâmetros, percebemos um esforço conjunto 
em setor público privado para contribuírem com este indicador so-
cioeconômico. O Ministério da Educação – MEC por sua vez tem 
desenvolvido ao longo os anos resoluções e métricas para creden-
ciar cursos e instituições de educação superior tendo em vista o me-
lhor desenvolvimento do potencial humano de forma mais crítica e 
cidadã.   Isso confere uma importância maior a essa modalidade de 
ensino, pois com essas oportunidades podemos resolver o problema 
da exclusão da educação de muitos indivíduos. 
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5. A IMPORTÂNCIA DOS REFERENCIAIS DA QUALI-
DADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR EAD NA GESTÃO 
DOS POLOS

Para garantir a qualidade da educação a distância, o parágrafo 
primeiro do artigo primeiro do Decreto n° 5.622/2005 (BRASIL, 
2005, [n.p.]), diz:

1°. A educação a distância organiza-se segundo metodo-
logia, gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá 
estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais 
para:

I – avaliações de estudantes;

II – estágios obrigatórios, previsto na legislação pertinen-
te;

III – defesa de trabalho de conclusão de curso, quando pre-
visto na legislação pertinente; e

IV – atividades relacionadas a laboratórios de ensino, 
quando for o caso.

Vemos, no dispositivo legal, que a Educação a Distância deve 
ser organizada de uma forma peculiar, com metodologia, gestão e 
avaliação próprias, mas que ela precisa garantir alguns momentos 
presenciais. Isso será dado por ocasião do atendimento à realização 
de atividades para gerar elementos para avaliação de cada aluno, 
como provas, exposições de trabalhos e seminários. Não se devem 
descartar, contudo outras atividades a distância que podem com-
por o grupo de elementos. Existem algumas outras situações que 
exigem a presença dos alunos com os estágios obrigatórios curri-
culares, nos quais os alunos exercem uma atividade correlata à sua 
formação, sendo acompanhados, avaliados e supervisionados por 
pessoas tanto no local de realização quanto no polo de apoio pre-
sencial. As defesas de trabalho de conclusão de curso e atividades 
ligadas a laboratórios de ensino, pesquisa e aprendizagem também 
devem ser realizadas nos polos locais próximas a residência do alu-
no. Esses polos de apoio são exigências legais de forma a propiciar 
o complemento da aprendizagem do aluno, que não pode ter essa 
forma de atendimento feita de forma descuidada ou burocrática, 
destituída de qualquer princípio pedagógico. Por isso, recomenda-
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-se que nesses polos haja pessoal habilitado na função de tutor, com 
a formação necessária de, no mínimo, uma graduação (pedagogia e 
licenciatura), seguida de uma especialização, além de uma equipe 
técnico-administrativa qualificada.

Percebemos, com isso, que os instrumentos legais têm como 
objetivo um ensino a distância com uma qualidade igual, ou me-
lhor, em relação aos estudos presenciais. Não há um descaso nesse 
tipo de formação que o deixe em um nível mais baixo. É claro que, 
como nos presenciais, corre-se o risco de ter variados tipos de aten-
dimentos, com qualidades diferenciadas, tendo em vista as muitas 
possibilidades metodológicas e didáticas. Resta os órgãos de acom-
panhamento, controle e fiscalização terem os cuidados necessários 
para a melhoria e garantia de uma qualidade não discriminatória, 
tendo em vista o grupo social a ser atendido ou da região do país a 
ser beneficiada. Para a busca constante da qualidade podemos dizer 
que o Decreto n° 5.622/2005 (BRASIL, 2005) apresenta como re-
levante e destacaremos as seguintes:

• A caracterização da EaD como uma modalidade de ensi-
no, assim como a orientação dos sistemas de ensino em 
execução.

• A apresentação de critérios de credenciamento para serem 
abordados no Plano de Desenvolvimento Institucional 
– PDI, principalmente no que diz respeito aos polos de 
apoio locais ou centros associados ao aluno.

• A organização de um documento oficial que contenha os 
Referenciais de Qualidade para educação a distância feita 
pelo MEC.

Com relação ao último tópico, o MEC colocou em vigor em 
agosto de 2007, o documento Referenciais de Qualidade para a 
Educação Superior a distância (BRASIL, 2007), elaborado com 
base em estudos feitos por uma comissão de especialistas criada 
para esse fim em 2002, mesmo antes do Decreto n° 5.622/2005 
(BRASIL, 2005) apontar para a necessidade dele.

Esses referenciais não passam de ser um instrumento legal 
obrigatório, mas um documento “[...] referencial norteador para 
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subsidiar atos legais do poder público no que se referem aos proces-
sos específicos de regulação, supervisão e avaliação da modalidade 
citada” (BRASIL, 2007, p. 2). Neste sentido, o documento apresen-
ta como um objetivo de sua elaboração, “ [...] ter uma função indu-
tora, não só em termos da própria concepção teórico-metodológica 
da educação a distância, mas também da organização de sistemas 
de EaD” (BRASIL, 2007, p. 10). No início do documento, o que 
nos chama a atenção é o seguinte: 

Apesar da possibilidade de diferentes modos de organiza-
ção, um ponto deve ser comum a todos aqueles que de-
senvolvem projetos nesta modalidade: é a compreensão de 
educação como fundamento primeiro, antes de se pensar 
no modo de organização: a distância (BRASIL, 2007, p. 
11).

Com essa afirmação, podemos perceber que, apesar das pe-
culiaridades que envolvem a educação a distância, o essencial para 
iniciar o processo desta natureza é a compreensão institucional e 
individual (de professores, alunos, gestores e funcionários) sobre 
educação. Essa compreensão é que vai definir as demais atividades, 
pois ela determinará as metas, as ações, às metodologias e os recur-
sos que serão utilizados. Isso permite que o processo seja contex-
tualizado dentro do sistema educacional brasileiro, respeitando-se 
as necessidades individuais do aluno e as da região em que é feita a 
formação. Para cumprir isso e ter a preocupação com a qualidade, 
segundo Brasil 2007, p. 13, as instituições devem tratar detalhada-
mente dos seguintes assuntos:

1) Concepção de educação e currículo no processo de ensino 
e aprendizagem.

2) Sistema de comunicação.
3) Material didático.
4) Avaliação.
5) Equipe multidisciplinar.
6) Infraestrutura de apoio.
7) Gestão acadêmico-administrativa.
8) Sustentabilidade financeira.
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6. O TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NO POLO DE 
APOIO PRESENCIAL

No detalhamento de cada tópico anteriormente citado, o do-
cumento Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a 
Distância (BRASIL, 2007), ao comentar sobre “avaliação” e “equi-
pe multidisciplinar” traz argumentos em relação ao papel do técni-
co-administrativo nos processos de EaD. Vejamos o que diz: 

Duas dimensões devem ser contempladas na proposta de 
avaliação de um projeto de educação a distância: a que diz 
respeito ao processo de aprendizagem, e a que se refere à 
avaliação institucional. Na educação a distância, o modelo 
de avaliação da aprendizagem deve ajudar o estudante a 
desenvolver graus mais complexos de competências cog-
nitivas, habilidade e atitudes, possibilitando-lhe alcançar 
os objetivos propostos. Para tanto, esta avaliação deve 
comportar um processo contínuo, para verificar constan-
temente o processo dos estudantes e estimulá-los a serem 
ativos na construção do conhecimento. Desse modo, de-
vem articular mecanismo que promovam o permanente 
acompanhamento dos estudantes, no intuito de identificar 
eventuais dificuldades na aprendizagem e saná-las ainda 
durante o processo de ensino-aprendizagem. (BRASIL, 
2007, p. 13).

Diante do exposto, percebemos a importância do conjunto de 
ações para relevar a avaliação, em especial a avaliação institucio-
nal caracterizada no documento. Para Brasil (2007), caracteriza-se 
a importância de uma cultura de avaliação nas instituições para a 
manutenção de uma melhoria contínua no aspecto da qualidade. 
Segundo Brasil (2007, p. 16), isso se refere:

As instituições devem planejar e implementar sistemas de 
avaliação institucional, incluindo ouvidoria, que produzam 
efetivas melhorias de qualidade nas condições de oferta 
dos cursos e no processo pedagógico. Esta avaliação deve 
configurar-se em um processo permanente e consequente, 
de forma a subsidiar o aperfeiçoamento dos sistemas de 
gestão e pedagógico produzindo efetivamente correções 
na direção de melhoria de qualidade do processo peda-
gógico coerente com o sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES). Para ter sucesso, essa ava-
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liação precisa envolver os diversos atores: estudantes, pro-
fessores, tutores e quadro técnico-administrativo. A con-
dução da avaliação institucional deve facilitar o processo 
de discussão e análise entre os participantes, divulgando a 
cultura de avaliação, fornecendo elementos metodológicos 
e agregando valor às diversas atividades do curso e da ins-
tituição como um todo. 

No detalhamento deste tópico, percebe-se o envolvimento do 
quadro técnico-administrativo na disseminação da cultura de qua-
lidade e de avaliação da instituição. É importante caracterizarmos 
a relevância do envolvimento entre as partes para o sucesso das 
métricas de avaliações estabelecidas pela SINAES. Consideramos 
a importância da sinergia entre estes agentes de forma continua no 
contexto educacional. Ainda segundo Brasil (2007), o técnico-ad-
ministrativo faz parte do contexto de “organização didático-peda-
gógica” no item “avaliação” com a seguinte característica funcio-
nal:

Corpo de técnico-administrativos integrado ao curso e que 
presta suporte adequado, tanto na sede como nos polos. 
(BRASIL, 2007, p. 18).

Ao apontar tal funcionalidade, concluímos que os funcioná-
rios de cargos técnico-administrativos no ambiente educacional, 
além das atividades de operacionalização de processos, deverão 
ater-se também as questões pedagógicas do curso. É um profissio-
nal multidisciplinar, com competências técnicas e humanas bem de-
finidas para contribuir para a eficiência dos processos acadêmicos 
e a diminuição da insatisfação dos acadêmicos que pode contribuir 
com o aumento de evasão nos cursos. Ainda segundo Brasil (2007), 
ao comentar sobre “a equipe multidisciplinar” traz argumentos que 
os recursos humanos devem configurar uma equipe multidiscipli-
nar com as funções de planejamento, implementação e gestão dos 
cursos a distância nas três categorias profissionais, e que devem 
estar em constante qualificação, onde são essenciais para uma ofer-
ta de qualidade: professores, tutores e os técnicos-administrativos.

No que se refere ao técnico-administrativo, Brasil (2007, p. 
22-23) apresenta as suas competências funcionais:
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O corpo técnico-administrativo tem por função oferecer o 
apoio necessário para a plana realização dos cursos oferta-
dos, atuando na sede da instituição junto à equipe docente 
responsável para a gestão do curso e nos polos descentra-
lizados de apoio presencial. As atividades desempenhadas 
por esses profissionais envolvem duas dimensões princi-
pais: a administrativa e a tecnológica. 

Ao se referir a atribuição do técnico-administrativo, o docu-
mento apresenta as competências técnicas e organizacionais funda-
mentais para a qualidade do serviço deste profissional: a proativi-
dade ampla nos processos que envolvem os cursos, principalmente 
nas resoluções que problemas e na minimização destes. Os fun-
cionários de cargos técnico-administrativos atuando nos aspec-
tos operacionais no funcionamento da sede ou no polo de apoio 
presencial, tem, contudo, uma importância gerencial, já que estão 
diretamente ligados aos processos acadêmicos e interpessoais dos 
polos onde podem contribuir com mudanças de processos, quali-
dade no atendimento aos clientes e técnicas de gestão de secre-
taria. Ao referendar as duas dimensões que atua o funcionário de 
cargo técnico-administrativo no polo, os referenciais da qualidade 
da educação superior a distância atribui na área tecnológica as ati-
vidades de suporte tecnológico, na conservação dos equipamentos, 
no auxílio do planejamento de curso, no apoio a professores con-
teudistas, na produção de materiais didáticos em diversas mídias, 
bem como a responsabilidade pelo suporte e desenvolvimento dos 
sistemas de informática e suporte técnico aos estudantes. No que 
tange à dimensão administrativa, deve atuar em funções de secre-
taria acadêmica, no registro, e acompanhamento de procedimentos 
de matrícula, avaliação e certificação dos estudantes, envolvendo o 
cumprimento de prazos e exigências legais em todas as instâncias 
acadêmicas, bem como no apoio ao corpo docente e de tutores nas 
atividades presenciais e a distância, distribuição e recebimento de 
material didático, atendimento a estudantes usuários de laborató-
rios e bibliotecas, entre outros.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca pela cultura educacional intrínseca no corpo funcio-
nal é o anelo de boa parte das instituições de ensino. É o conceito 
da educação internalizado e atrelado à cultura de inovação e quali-
dade dos processos. A posição estratégica dos funcionários de car-
gos técnico-administrativos nos polos de apoio presencial ou em 
sedes das instituições de ensino superior permite seu envolvimento 
tanto com as linhas táticas e estratégicas de gestão como também o 
cliente/estudante “consumidores” dos serviços educacionais. Este 
envolvimento desenvolve uma expertise de negócio e de processos 
habilitando-o para as demandas diárias de serviços e atendimentos. 
Para qualificar esta atuação, tais profissionais precisam de uma in-
fraestrutura adequada para desempenhar suas funções, bem com um 
plano de desenvolvimento e treinamento profissional permanente. 
Apesar de muitos que atuam neste contexto funcional terem com-
petências diversas é essencial promoverem para estes de um siste-
ma de educação corporativa,  planos de carreiras, desenvolvimento 
de conhecimentos ligados a educação a distância, desenvolvimento 
de habilidades no uso das mídias para educação, aperfeiçoamento 
em noções de marketing, e a utilização no uso permanente de ca-
nais de comunicações síncronos e assíncronos para registros e troca 
de informações de processos, ideias e inovações com supervisores 
e coordenadores de curso.

Devido às exigências do MEC no funcionamento dos polos 
de apoio presenciais e o credenciamento de cursos, outro fator fun-
damental para esta atribuição é o conhecimento das questões legais 
que envolvem os cursos e as instituições de ensino superior, como 
editais, normas institucionais, portarias dentre outros. As incertezas 
que os estudantes ingressos têm em realizar um curso superior e 
escolherem onde estudarem é uma realidade, e tornar claro o dis-
cernimento para esta escolha com base na qualidade percebida da 
instituição e o seu conceito junto as métricas do MEC é um papel 
perseguindo pelas IES. O técnico-administrativo é um agente dis-
seminador da cultura organizacional no contexto educacional. Este 
transita com influência e suporte a toda equipe multidisciplinar do 
polo ou sede. Uma função que enobrece a educação a distancia com 
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a humanização dos processos em ocasiões oportunas tão essenciais 
nas relações humanas, na formação dos cidadãos e na qualidade na 
educação.
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