
A educação a distância nas 
escolas de governo:  

 práticas e possibilidades de cooperação 
interinstitucional 



Pelo fim da dicotomia  
ensino presencial x educação a distância 

 

Ação 
educativa 

100% 
presencial 

 
 

Ação 
educativa 

100% a 
distância 

Blend learning 
Híbrido 

Aula invertida 



...o foco não está em apenas ampliar os horizontes 

geográficos, mas, sim, em disponibilizar alternativas  de 

capacitação para os servidores que necessitam da 

flexibilidade de horário e também para aqueles que se 

identificam com uma aprendizagem mais autônoma.  

Percebemos que, embora estejamos no mesmo prédio, temos 

realidades distintas, servidores com necessidades de 

capacitação diversas e estilos de aprendizagem variados. 

Rafaela Bezerra 
Espindola Rodrigues 

STF - Chefe da Seção de 
Educação a Distância 

 



A educação a distância na política da saúde pública:  
o campus virtual e o repositório de OA 

 .. 



Repositório de recursos educacionais abertos 
Legislativo 
---------- 

----------- em Parlamento 

Processo legislativo ordinário 

Comissão parlamentar de inquérito 
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Conselho Nacional de Justiça 

art. 15 da Resolução CNJ n. 159/2012 determina que 
“sempre que possível e observada a especificidade da ação 

formativa, deverá ser priorizado o uso da educação a 
distância como forma de melhor aplicação de recursos 

públicos.” 



Ead nas escolas dos legislativos e dos 
Tribunais de Contas 

Escolas do legislativo (29) 

• 4 Escolas (14%)  

Escola dos Tribunais de Contas (28) 

• 13 Escolas (46%)  

 

54% 

46% 

86% 

14% 



 

•MOOCS -  Massive Open Online 
Course (MOOC) 

 

•A disponibilidade de seus cursos 

 

•Comunidade de aprendizagem 
 



Escola do Tribunal de Contas do ES 



Cursos da Escola do TCE-ES  
cedidos por outras instituições 

• Introdução ao Direito Constitucional Parceria CNJ  

• Gestão de Processos Parceria CNJ  

• Administração Pública - Capacitação Gerencial Parceria CNJ  

• Aperfeiçoamento em Fiscalização do FUNDEB (adaptado) TCE-RS –  

• Cessão Atualização em Gramática da Língua Portuguesa Parceria CNJ  

• Atendimento ao Público Parceria CNJ 

•  Introdução à EAD Parceria CNJ 



Escola do Tribunal de Contas do RS 



 

Credenciamento no MEC para oferta de cursos de 
especialização a distância; 
 

 Carga de 20% de ead na especialização presencial. 
 
 





 Inscritos: 544 

 Participantes: 465 

 Avaliações do evento: 208 

 140 instituições 

 Custo: R$4.000,00 – Quatro mil reais 
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Comunidade de Prática   
 

Grupo Interlegis de Assessoria Parlamentar 

https://listas.interlegis.gov.br/mailman/listinfo/gial 

https://listas.interlegis.gov.br/mailman/listinfo/gial


Gestão do conhecimento e ead 

• A ead e a conversão de conhecimento tácito em 
expresso; 

 
• Aproveitamento de profissionais dispersos em 

diferentes instituições.  
 
 



MA, RN, AC, DF, MS, ES, MA, MT, PA, PE, GO, PB, AM, CE, MA, PR, SP,  
Câmara dos Deputados 







Muito obrigado !!! 
 

guilherme.ribeiro@almg.gov.br 


