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Gestão de cursos de extensão universitária 
na modalidade a distância do 
Centro Universitário Claretiano 
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Resumo: A educação, no contexto nacional, se configura como uma forma de acesso ao 
conhecimento e a formação profissional. Para isso os cursos na modalidade à distância 
desempenham um papel de formação e inclusão de muitas pessoas no mercado de tra-
balho. Uma gestão acadêmica efetiva pode proporcionar uma acessibilidade mais con-
fortável ao estudante, por meio de uma metodologia eficaz e apropriada. O curso de 
extensão universitária pesquisado, Cinema em sala de aula, se propõe a contribuir para 
o processo de formação qualificada desse aluno por meio de uma metodologia baseada 
no ensino online. Para isso, o curso conta com uma sala de aula virtual para que o aluno 
possa desenvolver seus estudos e pesquisas, com ferramentas de apoio ao trabalho, tais 
como: chat, lista e fórum de discussões, e-mail etc. Além do trabalho didático, inerente 
ao curso de extensão universitária, a instituição promotora também se propõe a oferecer, 
ao estudante, uma formação baseada nos princípios da ética, da justiça, da liberdade, 
enfim, uma educação pautada nos princípios humanos e de produção social/colaborativa 
dos conhecimentos construídos.
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1. INTRODUÇÃO

A educação a distância, no contexto nacional, representa uma par-
cela significativa do número de estudantes matriculados em universidades 
que oferecem seus cursos nesta modalidade. 

Dentre as propostas de cursos, podem-se encontrar os de graduação, 
pós-graduação e de extensão universitária, este último é o foco deste tra-
balho. Para exemplificar a proposta, conteúdo, metodologia e o processo 
de acompanhamento, por parte do professor, nesses cursos, toma-se como 
exemplo o curso de Extensão Universitária intitulado Cinema em Sala 
de Aula, oferecido na modalidade à distância pelo Centro Universitário 
Claretiano.

Com este trabalho, pretende-se demonstrar como se dá a orienta-
ção pedagógica de um curso de extensão universitária nesta modalidade, a 
metodologia adotada pelo tutor e a receptividade dos alunos que, durante 
quatro semanas, se envolvem neste processo de construção e socialização 
de novos conhecimentos.

O acesso aos cursos de extensão universitária do Centro Universi-
tário Claretiano, na modalidade a distância, se dá por meio de login e sen-
ha após efetuada a inscrição através do endereço eletrônico, como mostra 
a Figura 1.
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Figura 1 – Acesso inicial ao curso de extensão Cinema 
em Sala de Aula do Centro Universitário Claretiano.

 

Fonte: Disponível em: <http://vestibular.claretiano.edu.br/extensao/curso/
000004/cinema_em_sala_de_aula>. Acesso em: 27 abr. 2011.

O Artigo 207 da Constituição Federal Brasileira prevê que “[...] as 
universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e 
de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indis-
sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. As instituições de ensino 
superior precisam tomar ciência dessa relação por meio dos seus projetos 
institucionais. 

O Centro Universitário Claretiano prevê o trabalho com extensão 
universitária em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e nos 
Projetos Político-Pedagógicos de seus cursos de graduação, como apoio à 
formação dos seus graduandos.

Dentre as inúmeras vantagens que a instituição tem em implantar 
esses cursos, pode-se destacar a divulgação da instituição, as relações com 
a comunidade não acadêmica, o oferecimento de cursos diversos aos dis-
centes e comunidade externa.
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Vale destacar que a extensão universitária, no âmbito acadêmico, 
compõe cursos com pequena carga horária e se destinam a complementar 
os estudos dos alunos da graduação em áreas específicas. Já as atividades de 
extensão são amplas e complexas e constituem atividades extra-curriculares, 
tais como: projetos comunitários e solidários, alfabetização de jovens e adul-
tos, dentre outros.

O curso está estruturado em quatro semanas de duração, com uma 
carga horária perfazendo um total de 40h. Ao final do curso, o aluno re-
cebe um certificado de participação de extensão universitária do Centro 
Universitário Claretiano.

2. O TRABALHO DO TUTOR

Um curso de extensão universitária ofertado na modalidade de Edu-
cação a Distância (EaD), apresenta características específicas, tais como a 
metodologia e o trabalho do professor, que na educação a distância é clas-
sificado como “Tutor”. Ele assume dois papéis básicos:

1- organizar os eventos de aprendizagem referente ao conteúdo da 
disciplina;
2- acompanhar a turma, quanto ao desempenho, possíveis dificul-
dades de aprendizagem, aplicando estratégias que possibilitem a 
construção de conhecimentos de forma colaborativa. O tutor irá 
corrigir atividades, avaliar a participação dos alunos e, com ele, o 
aluno irá se relacionar constantemente.

O tutor precisa ser investigador, pesquisador do conhecimento críti-
co e reflexivo. Deve ser criativo, articulador e parceiro de seus alunos no 
processo de ensino-aprendizagem, abrindo caminhos coletivos de busca e 
de investigação para a produção do seu aluno. Também cabe ao tutor:
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Mediar todo o desenvolvimento do curso. É ele que responde a todas as 
dúvidas apresentadas pelos estudantes, no que diz respeito ao conteúdo 
da disciplina oferecida. A ele cabe também mediar a participação dos 
estudantes nos chats, estimulá-los a participar e a cumprir suas tarefas, 
e avaliar a participação de cada um. (GONZALEZ, 2005, p. 40)

Antes de começar o curso, deve-se anunciar aos possíveis alunos o 
perfil que eles precisam assumir para serem bons estudantes em EaD, por 
exemplo:

1- auto-aprendizagem;
2- administração do tempo;
3- autonomia e disciplina;
4- compartilhar conhecimentos com seus colegas de curso;
5- pesquisar.

Em um curso ministrado na modalidade à distância, o tutor previa-
mente precisa se informar e estudar a metodologia deste tipo de curso. Sua 
formação é essencial para um bom desenvolvimento do projeto. A partir 
daí, o tutor precisa informar o aluno dos procedimentos e métodos da 
educação a distância, para que não aconteça sua ausência na sala de aula 
virtual, muito comum em cursos EaD, também conhecida de “silêncio vir-
tual”.

3. O ALUNO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

A educação a distância pode ser definida como uma forma de ensino 
que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediação de recursos didáti-
cos e tecnológicos organizados.

Quando o tutor se deparar com a não participação dos alunos torna-
se necessário mostrar que o estudante é o protagonista do processo ensino-
aprendizagem. A EaD exige algumas posturas frente ao estudo, o aluno 
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precisa aprender a “gerenciar” e potencializar seus estudos. O aproveita-
mento vai depender de sua participação e interação com seu grupo, é o 
aluno quem decide o nível de seu desempenho.

Ele precisa ter a ciência que sua dedicação em um curso a distância 
deve ser a mesma que teria em um curso presencial. Deve ter autodetermi-
nação e organização do tempo e também conhecer as ferramentas virtuais 
a serem utilizadas nos estudos online.

Deve-se mostrar ao estudante que ele precisa desenvolver seu próprio 
processo de aprendizagem, ir atrás das informações, participar das dis-
cussões, construir conhecimentos junto dos seus colegas, de forma colabo-
rativa e participativa.

Todo curso ou aula se dá pelo contato entre pessoas, entre mentes 
questionadoras, investigativas e problematizadoras. Em uma discussão é 
possível que determinado tema se desvie por diversos motivos: polêmico, 
desinteressante, inadequado (por parte dos alunos) etc. 

Nesses momentos o tutor precisa interagir dinamicamente. Neces-
sita primeiramente mostrar aos alunos que precisam ter maturidade (de 
aprendizagem) ou adquiri-la para estudar em um curso online. Precisam 
ser receptivos às novas modalidades tecnológicas que diferenciam a forma 
das discussões em relação às presenciais e à oralidade, consequentemente.

Este aluno precisa ser crítico, mas alguns podem pensar que apenas 
pelo fato de não estarem frente a frente com os colegas e professor, po-
dem colocar pontos de vista difusos, diversos e fora do tema proposto. 
Ele precisa ser participativo e curioso, ser colaborativo com os demais. 
Precisa sair somente da linguagem/comunicação oral e migrar para a co-
municação escrita de forma consciente. Belloni (2003, p. 39-40) ilustra o 
conceito de aprendizagem:

Por aprendizagem autônoma entende-se um processo de ensino e apren-
dizagem centrado no aprendente, cujas experiências são aproveitadas 
como recurso, e no qual o professor deve assumir-se como recurso do 
aprendente, considerado como um ser autônomo, gestor de seu proces-
so de aprendizagem, capaz de autodirigir e auto-regular este processo. 
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Uma proposta interessante para unificar o grupo de alunos é criar 
um espaço de discussão temática, como a “hora do café”, ou como existe 
em vários sistemas de aprendizagem online, o “churrasco virtual”, para os 
alunos colocarem questões outras, como marcar encontros entre os cole-
gas, informes, comunicados, dicas culturais etc.

A EaD, muitas vezes, parece aproximar mais as pessoas do que dis-
tanciá-las. O contato entre tutor-aluno se torna mais dinâmico, às vezes, 
que em uma aula presencial. 

Uma ferramenta de apoio muito utilizada na sala de aula virtual, o 
Portfólio, ou até mesmo o e-mail, permite um contato mais pessoal en-
tre as duas pessoas. Nesses momentos o tutor precisa ser claro na solicita-
ção do que o aluno deverá realizar em suas atividades para que possa ser 
avaliado corretamente. É muito comum recebermos recados no final das 
avaliações do tipo: “obrigado professor pelas aulas”, ou “sentirei saudades 
do curso”. É uma forma carinhosa que o aluno tem para manifestar sua 
satisfação pelas aulas que ministramos. 

É interessante, também, contextualizar o conceito da aprendizagem 
continuada, ao longo da vida, pois o ensino tem um tempo determinado e 
um período regulado, em stricto sensu. Já a educação, não, ela é contínua, 
para sempre, em lato sensu. Vejamos o que Belloni (2003, p. 42) coloca:

A educação ao longo da vida será crucial para a competitividade do 
indivíduo no mercado de trabalho, assegurando igualdade de opor-
tunidades [...] A formação contínua, que há apenas duas décadas era 
considerada do ponto de vista do direito do indivíduo de aprender, 
mesmo adulto, passa agora a ser um dever da sociedade e do estado: 
prover oportunidades de formação continuada tanto para atender às 
necessidades do sistema econômico, quanto para oferecer ao indivíduo 
oportunidades de desenvolver suas competências como trabalhador 
e cidadão, capaz de viver na sociedade de incertezas do século XXI. 

Na aprendizagem online a velocidade é ampliada, o fluxo de infor-
mações é rápido, portanto acaba abrindo espaços para que o aluno desvie 
o tema central da aula partindo para situações pessoais. O tutor precisar 
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deixar claro que aquele espaço não é para isso, pode-se conversar sobre 
situações pessoais em outros canais, propondo uma via de relaxamento, 
um “intervalo para o café”.

Mas não se pode esquecer que o tutor é, acima de tudo, um professor! 
Aquele em que se depositam as expectativas e esperanças profissionais, um 
reflexo do que se busca em um determinado curso. 

As relações humanas jamais serão abolidas na educação a distância. 
A máquina (computador) não deve representar tal distanciamento e o 
aluno com habilidades no curso a distância saberá respeitar e valorizar os 
momentos de contato com seu tutor-professor.

4. CARACTERÍSTICAS E GESTÃO DO CURSO 
DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA CINEMA 
EM SALA DE AULA

No período que corresponde de dezembro de 2008 até agosto de 
2010 o curso de extensão universitária a distância, Cinema em Sala de 
Aula, contou com a participação de 255 alunos matriculados que interagi-
ram nas diversas ferramentas oferecidas pelo SGA-CLARETIANO2, em 
sua sala de aula virtual (SAV), como mostra a Figura 2.

2 Sistema Gerenciador de Aprendizagem do Centro Universitário Claretiano.
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Figura 2 – Página inicial da SAV do curso de extensão 
Cinema em Sala de Aula do Centro Universitário Claretiano. 

Fonte: Disponível em: <http://sga.claretiano.edu.br/ead/salavirtual/
index.htm>. Acesso em: 27 abr. 2011.

Este curso mostra que o cinema é dotado de uma linguagem plu-
ralista. Através de suas cenas que tratam de situações da vida, permite a 
discussão de temas diversos sem desvinculá-los da realidade do educando. 
Isto pode ser de grande importância para um tratamento coerente com 
os novos paradigmas que se tem buscado na educação, pois o cinema é 
detentor de uma linguagem multicultural, levanta discussões por meio de 
cenas polêmicas, atingindo ou igualando-se aos problemas vivenciados 
pelas pessoas que passam por este processo de educação. 

Também apresenta, em seu conteúdo no material didático media-
cional (MDM), que todo filme possui um texto visual que merece, como 
todo texto escrito, uma análise interna. Esta dinâmica é aplicada no curso, 
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solicitando que o aluno selecione um filme comercial (cinematográfico), 
faça uma leitura crítica e uma análise do mesmo. 

Na sequência, deve preencher uma ficha de cadastro com os dados 
técnicos (título, título original, direção, duração e ano de produção), com 
sua sinopse (resumo crítico do filme), seus descritores (temas de interesse e/
ou palavras-chave) e eventuais observações que serão pertinentes nas futu-
ras aplicações em sala de aula. Em seguida, responder a questões analíticas        
sobre a estrutura do filme por meio de análises concentradas, funcionais e 
da linguagem. 

Ao final da análise, o aluno deve concluir as atividades produzindo um 
relatório crítico-reflexivo abordando as relevâncias de se utilizar o filme 
cinematográfico em sala de aula, do uso do filme como sensibilização, 
ilustração e simulação, de sua utilização enquanto conteúdo de ensino, 
através dos aspectos interdisciplinares, bem como da avaliação por meio 
do filme. 

Um dos aspectos mais importantes do curso se dá por meio da par-
ticipação ativa dos alunos nos fóruns de discussão temática. São espaços 
de interatividade, em que se constroem novos conhecimentos acerca das 
aplicações didáticas da linguagem audiovisual. 

O tutor propõe questões abertas para facilitar o debate e, em seguida, 
os alunos promovem suas contribuições, interagindo com o tutor e com 
seus colegas de curso.

A comunicação interativa também constitui uma forma de avaliação 
de cursos na modalidade à distância. Sobre essa questão observa-se o que 
Gonzalez (2005, p. 70-71) analisa:

[...] A avaliação poderá ser realizada ao final de cada aula, de uma 
unidade, ou do curso, segundo os critérios estabelecidos, e pode 
ser feita por meio de testes, estudos de caso, solução de proble-
mas, atividades práticas observadas pelo professor-tutor etc. O 
processo de avaliação da aprendizagem em EAD, embora possa 
se sustentar em princípios análogos ao da Educação presencial re-
quer tratamento e considerações especiais em alguns casos [...] 
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dentro do processo de avaliação da aprendizagem, deve-se analisar 
a capacidade de reflexão crítica do aluno diante de seus limites. 

O autor também acrescenta que um dos objetivos com o trabalho 
em EAD se dá na construção do conhecimento e não apenas na sua                   
reprodução de informações. Coloca um segundo ponto em que os estu-
dantes precisam recorrer ao tutor para sanar as dúvidas e diminuir a sen-
sação de distanciamento físico da turma.

O processo de tutoria conta com ferramentas auxiliares para o de-
senvolvimento e avaliação do curso, tais como o item Orientações, onde o 
tutor expressa sua satisfação em poder trabalhar com o aluno e apresenta 
as primeiras orientações metodológicas do funcionamento e trabalho ao 
longo do curso. Neste momento, também é apresentado, ao aluno, um 
vídeo de introdução aos estudos envolvendo o cinema e a educação.

Sugere-se que o estudante explore sua sala de estudos online per-
correndo a ferramenta Material de Apoio, onde terá acesso ao material 
didático mediacional (MDM), produzido pelo autor do curso, bem como 
as atividades que irá realizar nas próximas quatro semanas. Esse material, 
também conhecido como livro-texto, permite ao estudante expandir suas 
pesquisas e acessar fontes bibliográficas diversas associadas ao tema. 

As atividades devem ser postadas na ferramenta Portfólio, em forma 
de blog, um espaço de comunicação assíncrona (offline) exclusivo para tu-
tor/aluno. Após o envio da atividade, o tutor efetua a correção e apresenta 
um comentário, lançando a nota da mesma.

Já a Lista de discussão, um canal de difusão (broadcast), se caracteriza 
por permitir que aluno e tutor deixem mensagens, dúvidas e demais orienta-
ções, até mesmo textos complementares de estudos, notícias etc. Este canal 
se constitui como uma forma de comunicação assíncrona rápida entre todos 
os componentes do curso ou individualmente.

Para complementar as discussões dos fóruns, pode-se fazer uso de 
uma sala de bate-papo (chat), programando debates virtuais com horários 
pré-agendados e permitindo que os alunos online possam usufruir desse 
espaço de estudos síncrono. Bastante popularizado na rede, os chats po-
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dem servir para ampliar os assuntos discutidos no fórum de discussão e 
socializar as atividades produzidas ao longo do curso de extensão.

Além das ferramentas que constituem o processo de avaliação con-
tinuada dos alunos, há um espaço chamado Mural, uma espécie de “café 
virtual”, para trocarem experiências e postarem mensagens e dicas de film-
es entre si. 

Uma técnica de apoio aos estudos se dá por meio dos Vídeos. Nesta 
ferramenta, existem seis filmes para ilustrar o estudado no material didáti-
co mediacional (MDM). São eles: A Trip to the Moon – Viagem à Lua, 
de Georges Méliès (1902). Ganga Bruta, de Humberto Mauro (1933). A 
Velha a Fiar, também de Humberto Mauro (1964). O Cinematógrafo e 
Suas Origens. 

A sala de aula virtual (SAV) possui um canal para postagem das no-
tas referentes às discussões propostas nos fóruns de discussão e da ativi-
dade final, que consiste na análise de um filme de cinema. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão de um curso na modalidade à distância, além de seu repertório 
didático e de conteúdo, pode abordar questões de formação humana, além 
da difusão do conhecimento produzido socialmente. Podem-se trabalhar 
junto aos alunos, alguns objetivos do Projeto Educativo Claretiano (institu-
cional), na busca de uma formação humanizadora e ética. 

Pretende-se, também, mostrar que o ser humano é constituído pela 
dimensão espiritual, que contempla as dimensões biológica, social e psi-
cológica do homem e o coloca como um ser cultural, na qual o mesmo 
interage em seu meio, com seus semelhantes, produzindo novas visões de 
mundo, aprimorando sua cultura e sua vida.

O curso de extensão universitária, Cinema em sala de aula, se preo-
cupa com a elaboração social e colaborativa do conhecimento entre os 
alunos, isto é, que faça sentido em sua formação.

Este curso, tal como foi demonstrada sua metodologia, mostrou-se 
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bem receptivo por parte dos alunos, que mostraram satisfação pelo apren-
dizado com as linguagens audiovisuais, por meio da EaD. Contou com a 
formação de 255 alunos no período analisado (entre dezembro de 2008 
e agosto de 2010) e com um índice baixo de desistência ou de alunos que 
não concluíram o curso.

A significação propõe um método em que o ensino, através do con-
teúdo trabalhado, faça sentido para a vida do aluno, isto é, seja contex-
tualizado em sua cotidianidade. Para isso, a problematização se faz pre-
sente para que o educando se indague sobre os pressupostos desses novos 
conhecimentos construídos. Esse é, portanto, um processo inicial dos seus 
estudos neste curso de extensão universitária.

Também se pretende que um curso nesta modalidade trabalhe a práxis, 
sendo esta um processo fundamental na elaboração de novos conhecimen-
tos, pois motiva a “ação” do aluno. É o momento inicial de troca de ideias, 
partindo para uma visão crítica (criticidade), em que o estudante poderá se 
dar conta de sua realidade e se perguntar: qual o real sentido desse estudo? 
Qual sua finalidade e relevância?

Tal visão crítica de sua realidade promove uma ascensão na elabora-
ção do conhecimento, pois o aluno passa do senso comum, ou seja, de sua 
visão do dia-a-dia, superficial, para um novo olhar produzido por meio 
desse conhecimento mais apurado.

De todo esse processo de elaboração sintética e da produção de no-
vos saberes, o aluno precisa ter um entendimento da totalidade e da com-
plexidade desse conhecimento, isto é, de que sua produção esteja situada 
social e historicamente. Essa elaboração deve possuir um caráter holístico 
e uma visão sistêmica.
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and inclusion of many people in the labor market. An effective academic management 
can provide a more comfortable access to the student, through an effective and appropri-
ate methodology. The university extension course researched, Cinema in the classroom, 
aims to contribute to the process of training qualified students through a methodology 
based on online learning. For this, the course features a virtual classroom for the student 
to develop their studies and research, with tools that support the work, such as chat, fo-
rums and discussion forum, email etc. In addition to didactic work, inherent in the uni-
versity extension course, the sponsoring institution also intends to offer the student an 
education based on principles of ethics, justice, freedom, in short, an education based on 
the principles of human and social production/collaborative knowledge construction. 
Keywords: Distance Education. Teaching. Audiovisual Language. University Exten-
sion. Management Courses.


