
 A Unesc, em consonância com as mudanças 
culturais estabelecidas fortemente com a inserção 
das Tecnologias de Informação e Comunicação no 
contexto social e educativo, institui, em 2003, o Setor 
de Educação a Distância (SEAD), um órgão de apoio 
às atividades de ensino, criado pela Reitoria e aprovado 
pelo Conselho Universitário. Nesse mesmo período, 
em 2002, um relatório da Secretaria de Educação 
Superior do Ministério da Educação (MEC) concluía 
que o cenário educacional contemporâneo vivenciava 
a inserção crescente dos métodos, das técnicas e 
das tecnologias de Educação a Distância (EaD) no 
ensino superior, indicando para que as instituições 
estabelecessem a oferta de cursos sem criar sistemas 
de ensino diferenciados ou excludentes. Desde então, 
a Unesc, orientando-se por seus princípios educativos, 
pelos atos regulatórios da EaD e pelos indicadores de 
qualidade do MEC no Brasil, organiza suas práticas 
educativas com uso de tecnologias, construindo 
coletivamente sua proposta de Educação a Distância, 
tendo seu polo sede recebido credenciamento do MEC 
em janeiro de 2013.

 Destaca-se na Unesc, neste momento, o projeto de 
expansão da EaD, por meio do credenciamento de 
polos de apoio presencial, respaldando suas ações na 
recente publicação das Diretrizes e Normas Nacionais 
para a oferta de Programas e Cursos de Educação 
Superior na Modalidade a Distância, de acordo 
com o Parecer nº 564, de 10 de dezembro de 2015, 
homologado em 09 de março de 2016, que considera 
fundamental “compreender a EaD como modalidade 
educativa, o que implica contextualizá-la e articulá-
la efetivamente a um ‘ambiente virtual multimídia 
interativo’, com convergência digital, como ‘espaço’ 
de relações humanas e a partir de uma visão de 
educação com qualidade social para todos, a partir da 
garantia de padrão de qualidade e reais condições de 
infraestrutura. Tais condições ensejam, ainda, maior 
articulação e efetiva interação e complementariedade 
entre a presencialidade e a virtualidade ‘real’, o local e 
o global, a subjetividade e a participação democrática 
nos processos ensino e aprendizagem em rede” 
(Brasil, 2015). Desafios que exigem a estrutura de 
uma Universidade como a Unesc, especialmente pela 
qualificação do seu corpo docente. 

 Nessa perspectiva pedagógica, ocorreu a formatura 
da primeira turma de um curso de graduação a 
distância da Unesc, o curso de Tecnologia em Gestão 
Comercial – modalidade a distância. Esse evento pode 
ser considerado um marco para a Unesc. A formatura 
de uma turma de graduação representa um rito de 
passagem, a conclusão de uma etapa dos estudos. 
Contudo, a formatura da primeira turma de um 
curso em uma nova modalidade de ensino tem um 
significado especial, pois consolida o projeto pedagógico 
desenvolvido na Unesc, fomentando a expansão dessa 
modalidade educativa.

 O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o 
instrumento que apresenta a concepção do curso, 
os fundamentos da gestão acadêmica, pedagógica e 
administrativa, os princípios educacionais, vetores 
de todas as ações a serem adotadas na condução do 
processo de ensino-aprendizagem da Graduação (IDP, 
2010). A construção do PPC é uma ação coletiva que 
envolve os professores e os acadêmicos e é desenvolvida 
ao longo do curso, tendo seu ápice na Avaliação do 
Curso pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisa) do MEC (Ministério da Educação). 

 A Avaliação de Reconhecimento do Curso de 
Tecnologia em Gestão Comercial – modalidade a 
distância – foi realizada pelo MEC no mês de fevereiro 
de 2016 e obteve o conceito 4, sendo o máximo 5. 
Com a avaliação, o curso recebe alguns indicativos de 
como aprimorar o projeto pedagógico, além de servir 
de indutor de qualidade para o projeto do curso e ao 
modelo de EaD da Unesc.
 
 O mês de março de 2016 ficará marcado na 
história da Unesc e do curso de Tecnologia em Gestão 
Comercial – modalidade a distância – pela colação de 
grau de 24 tecnólogos, os primeiros graduados nessa 
modalidade, os quais levarão consigo, além do diploma 
e da marca Unesc em seus currículos, o pioneirismo 
de serem os primeiros graduados do primeiro curso a 
distância da Universidade. Um curso feito pela Unesc 
e pelos docentes da Unesc, alinhado aos princípios 
da autonomia dos sujeitos comprometidos com seu 
aprendizado.
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