
O Núcleo de Educação a Distância (NEaD) da Unesp foi criado 

em 2009, motivado pelo crescimento de iniciativas de educação a dis-

tância (EaD) desenvolvidas na Universidade e o constante incentivo 

dos órgãos governamentais para o aprimoramento desta modalidade 

de ensino. 

Vinculado ao Gabinete do Reitor da Unesp e atendendo às Pró-

-Reitorias de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, o NEaD reúne 

iniciativas educacionais da instituição, ligadas às novas tecnologias di-

gitais e assessora a Comissão Permanente de Educação a Distância da 

Unesp, na definição de políticas para esta modalidade de ensino, em 

conjunto com a comunidade acadêmica. 

O Núcleo oferece uma estrutura acadêmica de apoio aos cursos, 

contribuindo para manter a qualidade e credibilidade da Universidade. 

O objetivo é atender a necessidade de procedimentos metodológicos e 

práticas docentes específicas para o modelo EaD – e diferente daquelas 

utilizadas em atividades presenciais. 

Entre as funções do Núcleo estão a organização, administração, im-

plementação e avaliação dos projetos envolvendo o uso de tecnologias 

no ensino, sejam eles na forma de cursos de extensão, graduação ou 

pós-graduação. 
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A equipe do NEaD é formada 

pelos seguintes grupos especializados:

Grupo de Conteúdo Pedagógico 
e Metodologia

Formado por educadores da Unesp, com experiência reconhe-
cida em suas áreas de atuação e vivência em projetos de EaD. 
Responsável por avaliar propostas de cursos e assessorar na ade-
quação da apresentação e articulação de conteúdo pedagógico 
com as tecnologias de comunicação e informação. 

Grupo de Tecnologia 
e Infraestrutura

Fornece subsídios necessários para atender aos referenciais de 
qualidade na educação superior a distância. A principal função 
do grupo é garantir o principio de interação e interatividade no 
processo de comunicação, seja qual for a tecnologia de informa-
ção e comunicação utilizada.

Grupo de assessoria aos Conselhos de Curso e de execução de 
tarefas de controle de dados e acompanhamento acadêmico. A 
principal função do grupo é o gerenciamento acadêmico-admi-
nistrativo dos cursos na modalidade a distância da Unesp.

Grupo Administrativo

Grupo de produção, veiculação 
e gestão de material

Elabora material didático, impresso ou digital para os cursos a 
distância, com definição de critérios de avaliação técnica e orien-
tações para o atendimento de todas as normas sobre direitos au-
torais e o cumprimento de preceitos éticos e morais. Orienta os 
profissionais, envolvidos em iniciativas de EaD, para a correta 
elaboração do material, quanto a estética e ao estabelecimento 
de relações entre forma e conteúdo.

Grupo de capacitação 
docente e técnica

Responsável pela organização e execução de ações de capacitação 
que visem preparar os educadores e demais profissionais parti-
cipantes dos cursos a distância, de maneira a desempenharem 
suas funções de acordo com os referenciais de qualidade para 
esta modalidade de educação. O grupo tem entre suas atribui-
ções a organização e execução de cursos de capacitação docente 
e técnica, seleção e capacitação técnica do pessoal dos polos ou 
núcleos presenciais para o atendimento a alunos, especialistas, 
professores e tutores dos cursos a distância.
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Projetos
O Núcleo de Educação a Distância faz a gestão de projetos e parcerias 
que envolvem a oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão. 

Projeto Unesp/Univesp

O programa da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Uni-

vesp) surge com a proposta de ampliar as chances de acesso à educação 

pública superior, oferecidas à população do Estado de São Paulo. 

O projeto agrega reconhecidas instituições de ensino superior, den-

tre elas a Unesp, que se colocam como importantes parceiras na oferta 

de cursos de graduação. A Univesp oferece o suporte material, finan-

ceiro e tecnológico e as universidades elaboram os projetos acadêmicos, 

conteúdos, o processo de seleção (vestibular) e a avaliação dos alunos. 

No âmbito da Univesp, a Unesp oferece o curso semipresencial de 

Pedagogia, cujo objetivo é oferecer formação em nível superior para 

professores em exercício na Educação Básica, preferencialmente na 

rede pública de ensino. Este é o primeiro curso de graduação a distân-

cia oferecido pela Universidade.

Curso de graduação em Pedagogia

O projeto do curso foi elaborado por professores da Unesp, es-
pecialistas em Educação e em Educação a Distância e incorpora 
tecnologias de informação e comunicação como ferramentas que 
proporcionam a construção de ambientes de aprendizagem con-
textualizados e significativos. 

O programa do curso prevê a duração de 40 meses, com 60% 
da carga horária em atividades a distância e 40% em encontros 
presenciais. Os alunos recebem o conteúdo do curso nas três lin-
guagens: impressa, televisiva e plataforma web. 

Os momentos presenciais contam com a exibição de programas 
desenvolvidos pelo canal digital da Fundação Padre Anchieta, 
Univesp TV, por meio da programação construída sob a coorde-
nação dos Professores Especialistas. 

Primeira turma: março/2010 - 1.350 alunos
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Projeto Unesp/Redefor

O programa Rede São Paulo de Formação Docente (Redefor) é um 

convênio entre a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo (Se-

esp) e as três universidades estaduais, dentre elas a Unesp. O objetivo 

é a formação continuada dos professores através de cursos de especia-

lização, em nível de pós-graduação, na modalidade a distância e com 

encontros presenciais.

Com duração de um ano, os cursos são voltados para educadores do 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio, que pertencem ao quadro do 

Magistério da SEESP: supervisores, diretores, professores-coordena-

dores, professores. O projeto prevê o envolvimento da equipe escolar 

como um todo e a finalidade é contribuir na melhoria da aprendizagem 

dos alunos da rede pública estadual.

Na primeira edição foram mais de 9 mil vagas distribuídas em 15 

cursos, disputadas por 50 mil pré-inscritos. Dentro do projeto Redefor, 

a Unesp oferece cinco cursos de especialização: Química, Arte, Filo-

sofia, Geografia e Língua Inglesa. A Universidade é responsável pela 

seleção dos profissionais, responsáveis pelo suporte e atendimento aos 

cursistas nas atividades a distância e presenciais, são eles:

Professores-autores

Professores-doutores da Universidade que produzem o 
conteúdo de disciplinas, elabora a prova presencial e atividades 

presenciais e a distância. Também é responsável por 
orientar o grupo de especialistas.

Especialistas

Responsáveis por orientar os tutores locais para a aplicação 
das atividades presenciais.

Tutores online

Profissionais formados e com especialização que realizam a 

interatividade com os alunos no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA).

Tutores locais
Supervisores de ensino, professores-coordenadores de oficina 

pedagógica (PCOP), professores-coordenadores da escola 

(PC) que aplicam as atividades presenciais.



Projeto Unesp/Redefor

O programa Rede São Paulo de Formação Docente (Redefor) é um 

convênio entre a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo (Se-

esp) e as três universidades estaduais, dentre elas a Unesp. O objetivo 

é a formação continuada dos professores através de cursos de especia-

lização, em nível de pós-graduação, na modalidade a distância e com 

encontros presenciais.

Com duração de um ano, os cursos são voltados para educadores do 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio, que pertencem ao quadro do 

Magistério da SEESP: supervisores, diretores, professores-coordena-

dores, professores. O projeto prevê o envolvimento da equipe escolar 

como um todo e a finalidade é contribuir na melhoria da aprendizagem 

dos alunos da rede pública estadual.

Na primeira edição foram mais de 9 mil vagas distribuídas em 15 

cursos, disputadas por 50 mil pré-inscritos. Dentro do projeto Redefor, 

a Unesp oferece cinco cursos de especialização: Química, Arte, Filo-

sofia, Geografia e Língua Inglesa. A Universidade é responsável pela 

seleção dos profissionais, responsáveis pelo suporte e atendimento aos 

cursistas nas atividades a distância e presenciais, são eles:

Professores-autores

Professores-doutores da Universidade que produzem o 
conteúdo de disciplinas, elabora a prova presencial e atividades 

presenciais e a distância. Também é responsável por 
orientar o grupo de especialistas.

Especialistas

Responsáveis por orientar os tutores locais para a aplicação 
das atividades presenciais.

Tutores online

Profissionais formados e com especialização que realizam a 

interatividade com os alunos no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA).

Tutores locais
Supervisores de ensino, professores-coordenadores de oficina 

pedagógica (PCOP), professores-coordenadores da escola 

(PC) que aplicam as atividades presenciais.



Cursos:

O objetivo geral do curso é promover o aperfeiçoamento dos 
professores de língua inglesa propiciando o aprofundamento dos 
conhecimentos linguísticos, teóricos, metodológicos, culturais e 
acadêmicos, que dão suporte à prática docente e à pesquisa. 

Especialização em Geografia

O curso surge da necessidade de valorizar o conhecimento geo-
gráfico no currículo escolar, ligando a sala de aula com o mun-
do e os novos rumos do pensamento geográfico, aprimorando o 
senso crítico e o uso de diferentes procedimentos metodológicos 
e de fontes de pesquisa e leitura.

Curso de Especialização em Filosofia

O curso tem como objetivo geral aperfeiçoar a formação filosófi-
ca de docentes da rede pública estadual de ensino, para ministrar 
a disciplina Filosofia em consonância com a Proposta Curricular 
do Estado de São Paulo, especialmente no que se refere à meto-
dologia do ensino e da pesquisa temática.

Especialização em Língua Inglesa

O curso tem como objetivo favorecer a capacitação do profes-
sor e visa explorar algumas dimensões como o desenvolvimento 
pedagógico, o conhecimento e a compreensão de si mesmo, o 
desenvolvimento cognitivo e teórico. 

O curso tem como objetivo preparar professores de arte da rede 
estadual paulista para analisar a proposta curricular para o ensino 
de arte e planejar aulas tendo como referências as abordagens 
contemporâneas. 

Curso de Especialização em Química

Curso de Especialização em Arte
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Projeto Unesp/UAB

O sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criado para fo-

mentar a modalidade de educação a distância nas instituições públicas 

de ensino superior, bem como apoiar pesquisas em metodologias ino-

vadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias de informação e 

comunicação. É um sistema integrado por universidades públicas que 

oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm 

dificuldade de acesso à formação universitária.

No âmbito do Sistema UAB, a Unesp oferece cursos de extensão 

universitária, especialização e um mestrado profissional. O público pre-

ferencial são os professores que atuam na educação básica, seguidos dos 

dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, 

municípios e do Distrito Federal.

Curso de Especialização em 
Atendimento Educacional Especializado 

O curso tem como objetivo apoiar o desenvolvimento da ativi-
dade docente nas salas multifuncionais implantadas pela Secre-
taria da Educação do Estado de São Paulo (SEESP), no sistema 
público de ensino, visando à efetiva execução teórico-prático-
-discursiva dos fundamentos previstos no desenvolvimento do 
processo de inclusão escolar.  

O Curso tem como objetivos capacitar os participantes na apro-
priação e aplicação de conceitos teóricos e práticos associados ao 
desempenho da gestão nos cenários do Sistema Único de Saúde 
(SUS), a partir informações básicas, conhecimentos, métodos, 
técnicas e instrumentos que possibilitem a introdução de inova-
ções gerenciais, organizativas e operacionais no sistema estadual 
e nos sistemas municipais de saúde.  

Mestrado Profissional em 
Matemática (stricto sensu)

Especialização em Gestão de 
Saúde Pública 

O PROFMAT - Mestrado Profissional em Matemática em 
Rede Nacional é um curso semipresencial, com oferta nacional, 
realizado por uma rede de Instituições de Ensino Superior, no 
contexto da UAB, e coordenado pela Sociedade Brasileira de 
Matemática. O curso visa atender professores de Matemática em 
exercício no ensino básico.
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Cursos de Extensão Universitária já 
oferecidos e em andamento

•	 Tecnologias	Assistivas,	Projetos	e	Acessibilidade:	promovendo	a	inclusão	
de	deficientes

•	 Prática	de	Educação	Inclusiva	na	área	de	Deficiência	Mental
•	 Gênero	e	Diversidade	na	Escola
•	 Educação	para	a	Diversidade	e	Cidadania
•	 Libras	a	distância:	um	proposta	de	formação	continuada	de	professores	no	

contexto	educacional	inclusivo

 UNESP CORPORATIVA

Com	 o	 objetivo	 de	 aprimorar	 de	
forma	 contínua	 os	 quadros	 funcionais	
em	 diversas	 áreas	 de	 atuação,	 com	 vista	

para	uma	gestão	pública	mais	eficiente	a	Unesp	(Universidade	Estadual	Paulista)	
lançou	 em	 2012	 o	 primeiro	 curso	 em	 modalidade	 semipresencial	 do	 projeto	
Unesp	Corporativa:	 o	 curso	de	Aperfeiçoamento	 em	Licitação	 e	Contratação	
Pública.

O	objetivo	é	trazer	atualizações	sobre	a	legislação	e	as	boas	práticas	que	regem	
os	procedimentos	de	Licitações	e	Contratos	dentro	da	Universidade.	Ao	mesmo	
tempo,	 o	 ambiente	 de	 ensino	 e	 aprendizagem	 proporcionado	 por	 momentos	
presenciais	 serão	 utilizados	 para	 que	 os	 servidores	 técnico-administrativos	
possam	discutir	suas	rotinas	detrabalho,	consolidando	o	seu	conhecimento	em	
procedimentos	operacionais	padrão	que	sirvam	de	orientação	para	seus	colegas.

Em	 um	 segundo	 momento	 o	 curso	 poderá	 ficar	 disponível,	 no	 formato	
totalmente	a	distância,	para	que	outros	profissionais	da	área	-	da	Unesp	ou	fora	
dela	-	possam	usufruir	dos	conhecimentos	ali	contidos.

O	 público-alvo	 é	 formado	 por	 Diretores	 Técnicos	 Administrativos	 das	
Unidades	 Universitárias,	 Pessoal	 das	 áreas	 de	 “Materiais	 e	 Compras”	 e	

“Contabilidade	e	Finanças”.



UNESP ABERTA

A	 Unesp	 Aberta	 é	 um	 ambiente	 de	
aprendizagem	on-line	e	gratuito	que	oferece	a	
oportunidade	 de	 formação	 e	 aperfeiçoamento	

em	 diversas	 áreas	 do	 conhecimento	 para	 pessoas	 com	 acesso	 a	 Internet	 no	
Brasil	e	no	mundo.	É	umainiciativa	lançado	em	junho	de	2012	pela	Reitoria	da	
Unesp	(no	âmbito	das	Pró-Reitorias	de	Graduação,	Pós-Graduação	e	Extensão),	
juntamente	com	o	Núcleo	de	Educação	a	Distância	(NEaD/Unesp),	que	passou	
a	disponibilizar	 	gratuitamente	os	recursos	pedagógicos	digitais	desenvolvidos	
para	os	cursos	da	Universidade.	São	cursos	livres,	sem	certificação	e	assessoria	
pedagógica	(tutoria).

A	 intenção	 é	 disponibilizar	 todos	 os	 esforços	 em	Educação	 a	Distância	 da	
Unesp,	 ao	 encontro	 da	 crescente	 valorização	 desta	 modalidade	 no	 mundo,	
cenário	reforçado	por	meio	do	anúncio	feito	pelo	MIT	(Massachusetts	Institute	
of	Technology)	e	pela	Harvard	University	este	ano,	no	qual	 tornaram	pública	
a	parceria	 inédita	que	 viabilizou	 a	disponibilização	de	 cursos	 a	distância	pela	
internet	 com	 versões	 on-line	 das	 aulas	 ministradas	 presencialmente	 nestas	
universidades.		

UNIVERSIDADE 
DO LIVRO

A	 Universidade	 do	 Livro,	 braço	
formador	da	Fundação	Editora	da	Unesp,	

existe	desde	1999.	Por	meio	de	cursos	presenciais	e	a	distância,	tem	por	objetivo	
oferecer	aos	profissionais	e	futuros	profissionais	das	áreas	editorial,	livreira	e	de	
bibliotecas,	oportunidades	de	aperfeiçoar-se,	introduzir-se	ou	progredir	em	seu	
campo	de	trabalho.

Nesses	cursos,	procura-se	oferecer	uma	formação	da	mais	alta	qualidade,	em	
consonância	com	a	tradição	consolidada	junto	às	editoras	e	aos	profissionais	do	
mercadoeditorial	brasileiro.		

	 É	 o	 caso	 do	 curso	 de	 Produção	Editorial,	 iniciado	 em	 setembro	 de	 2012	
com	03	 (três)	meses	de	duração	 e	 apoiado	pela	TV	Unesp	 e	do	NEaD.	Esta	



Cursos de Extensão 
Universitária já oferecidos 

e em andamento

Tecnologias Assistivas, 

Projetos e Acessibilidade: 

Promovendo a Inclusão de Deficientes 

Prática de Educação Inclusiva na 
área de Deficiência Mental

Gênero e Diversidade 
na Escola 

Educação para a 
Diversidade e Cidadania 

Libras a distância: 
Uma Proposta de Formação Continuada de 

Professores no Contexto Educacional Inclusivo

Ferramentas 
Tecnológicas

Edutec 

Teleduc 

O Portal Educação e Tecnologia (Edutec) - http://edutec.unesp.
br - traz informações sobre o NEaD, os tipos de tecnologia apli-
cas à educação usadas na Unesp, material pedagógico dos cursos 
e acesso aos ambientes virtuais de cada projeto.

O Teleduc é uma ferramenta que oferece um ambiente de su-
porte para ensino-aprendizagem a distância, o AVA (Ambiente 
virtual de aprendizagem) - principal canal de comunicação entre 
alunos, tutores e professores. Na plataforma, o usuário tem acesso 
ao material didático, suporte à comunicação, links de vídeos, mu-
ral, enquetes, fóruns e correio para troca de mensagens virtuais.

Acervo digital 
O Acervo Digital (www.acervodigital.unesp.br) foi desenvolvi-
do como um repositório de conteúdos construídos e adquiridos 
pela Unesp. Nele, professores, pesquisadores e funcionários da 
Universidade possuem um canal exclusivo para armazenar seus 
materiais didático-pedagógicos na web. Todo o acervo fica dis-
ponível para consulta pública e download.

iniciativa	objetiva	o	acompanhamento	de	todos	os	passos	da	produção	editorial	
e	a	aquisição	de	uma	visão	abrangente	da	edição	de	um	livro.	O	público-alvo	
são	profissionais	 interessados	pelo	mercado	editorial	 (iniciantes),	 ou	 em	busca	
de	 atualização	 (Editores,	 Assistentes	 Editoriais,	 Preparadores,	 Revisores;	
estudantes	de	Comunicação,	Editoração,	Jornalismo,	Letras	etc).	

Cursistas

Univesp Alunos Cursando 1.009

Redefor Edição Anterior 1.165

Inscritos na Edição Atual 3.499

Inscritos na Edição Inclusiva 1.600

Universidade Aberta do Brasil

Tecnologia Assistiva
Edições Anteriores 2.700

Inscritos na Edição Atual 1.250

Atend. Educ. Especializado Inscritos 1.000

Práticas Educ. Inclusivas
Edições Anteriores 2.530

Inscritos na Edição Atual 1.000

Libras Formados 878

Educ. p/ Diversid. e Cidadania Formados 643

Gênero e Diversidade na Escola Formados 879

Gestão em Saúde - PNAP Formados 163

Unesp Corporativa Inscritos 118

Unesp Aberta Cadastros 9.444

Universidade do Livro Inscritos 349

Total 28.227
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Vídeos
A equipe do NEaD desenvolve projetos para produção de video-

Sala virtual
A Sala Virtual é um projeto de eLearning da Unesp que permite 
a realização de reuniões, encontros, conferências e treinamentos 
a distância entre professores, funcionários e alunos da instituição. 

Produção de materiais

Como parte da gestão dos cursos, a equipe do NEaD é responsá-
vel por elaborar o material didático utilizado pelos cursistas. São 
desenvolvidos cadernos de formação para cada disciplina do cur-
so de graduação, agendas semanais para graduação e especializa-
ção, atividades temáticas, materiais de orientação, dentre outros.

MacBook Pro

aulas, videoconferências e entrevistas 
com professores autores. O objetivo é 
fornecer mais um meio de comunica-
ção que possibilite o contato dos cur-
sistas com os professores autores das 
disciplinas.

cada vez melhor

Parceiros
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