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Sobre o NEaD

O Núcleo de Educação a Distância (NEaD) da Unesp foi criado em 
2009, motivado pelo crescimento de iniciativas de educação 

a distância (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 aten-
dendo às Pró--Reitorias de Graduação, Pós-Graduação 
e Extensão, o NEaD reúne iniciativas educacionais da 
instituição, ligadas às novas tecnologias digitais e asses-
sora 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 credibi-
lidade da Universidade. O objetivo é atender a necessidade de 
procedimentos metodológicos e práticas docentes específicas 
para o modelo EaD diferentes daquelas utilizadas em atividades 
presenciais. 

Entre as funções do Núcleo estão a organização, ad-
ministração, implementação e avaliação dos projetos 
envolvendo o uso de Tecnologias Digitais da Informação 
e Comunicação, sejam eles na forma de cursos de 
extensão, graduação ou pós-graduação. Com isso, 
tem participação direta na execução de diversos 
projetos que representam atualmente enorme 
volume de atividades nas diversas áreas que 
compõem o Núcleo.

O NEaD oferece, desta forma, uma estrutura aca-
dêmica, administrativa e tecnológica de apoio aos 

cursos, contribuindo para o acesso a um Ensino 
Superior de qualidade para o maior número de 
profissionais possível e, desta forma, atender aos 
anseios da sociedade brasileira, destacada pela 
responsabilidade social da Unesp. Mais de 50 mil 
pessoas já participaram ou participam de alguma 

iniciativa administrada ou apoiada pelo Núcleo de 
Educação a Distância da Unesp.
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Infraestrutura

P ara um atendimento adequado às demandas 
de cursos em EaD, o NEaD conta com espaços 

personalizados para desenvolvimento de materiais, 
reuniões e encontros presenciais. São eles:

•	 Estúdio de Televisão com capacidade para 
gerar cenários virtuais;

•	 Anfiteatro com sistema audiovisual com-
pleto e capacidade para 150 convidados;

•	 Três salas de tutoria;

•	 Laboratório de Informática;

•	 Biblioteca;

•	 Salas de aula e de reuniões;

•	 Sala de Videoconferência completa com alta defini-
ção para até 10 pessoas.

Além disso, para atingir seu objetivo de 
oferecer um Ensino Superior de qualidade 
aliado ao uso das Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação, o NEaD 
trabalha com:

•	 Servidores de alta disponi-
bilidade;

•	 Sistemas de armazenamen-
to de dados (storage);

•	 Uma rede de dados local;

•	 Pontos de acesso para rede 
sem fio;

•	 Um datacenter onde são 
alocados os equipamentos 
de alta tecnologia que operam ininterruptamente e hospedados 

os softwares e dados críticos dos 
cursos, como as notas e faltas dos alunos;

•	 Servidor de web conferência Adobe Connect para até 
10 mil participações simultâneas;

•	 Acervo Digital com mais de 19 mil materiais hospe-
dados;

•	 Sala Virtual para a realização de reuniões, conferências 
e treinamentos a distância;

•	 Ambientes Virtuais de Aprendizagem Moodle e Teleduc.
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A Equipe NEaD é composta de profissionais especializados, que trabalham 
nas seguintes áreas:

Grupo AdministrAtivo

Equipe 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-administrativo dos cursos na modalidade a distância 
da Unesp.

Grupo de Conteúdo pedAGóGiCo e metodoloGiA

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

Grupo de desiGn instruCionAl

É responsável por identificar as ferramentas mais adequadas ao de-
senvolvimento das atividades no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem); 
adequar as instruções das atividades tornando-as compatíveis com o formato 
web; organizar e disponibilizar todos os materiais (textos, vídeos, atividades e 
agendas) no AVA, revisar e corrigir informações/datas nos materiais quando 
solicitado pela Coordenação do Curso.

Grupo de produção e Gestão de mAteriAl

Elabora material didático, impresso ou digital para os cursos a distân-
cia, com definição de critérios de avaliação técnica e orientações para 
o atendimento de todas as normas sobre direitos autorais 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 teCnoloGiA dA informAção

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 pro-
cesso de comunicação, seja qual for 
a tecnologia de informação e comu-
nicação utilizada. Grupo de assessoria 
aos Conselhos de Curso e de execução de 
tarefas de controle de dados e acompanha-
mento acadêmico. A principal função do grupo é 
o gerenciamento acadêmico-administrativo dos 
cursos na modalidade a distância da Unesp.

Grupo de WebdesiGn

Trabalha no desenvolvimento da 
arquitetura da informação que envol-

ve a análise, o design e a implemen-
tação dos espaços informacionais das 

atividades pedagógicas de cada projeto 
do NEaD propostos em web, incluindo os 

vários Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
utilizados nos cursos e no Portal Edutec. 

São responsáveis, ainda, por tornar os 
materiais acessíveis, dentro de um 

espaço dinâmico e atrativo.

AssessoriA de ComuniCAção 
imprensA

Para divulgação dos tra-
balhos desenvolvidos nos 
cursos a distância, de novas 
iniciativas a serem lançadas, dos 

méritos acadêmicos dos alunos 
de EaD e de novidades sobre a 

modalidade, o núcleo conta com 
uma Assessoria de Comunicação e 

Imprensa, que produz, revisa, divulga 
e publica reportagens no Portal Edutec e 

no site do NEaD,  administra as páginas sociais 
institucionais no Facebook e Twitter e atende solicitações de 
entrevistas de mídias externas.

seCretAriAs

Os projetos Redefor e Univesp possuem uma secretaria 
especializada com sede no NEaD, que prestam assessoria às 
coordenações gerais, acadêmicas e pedagógicas, elaboram 
ofícios, emitem declarações e históricos escolares, atendem 
aos alunos da modalidade e mediam as informações e do-
cumentos entre a Coordenação e as instâncias da Unesp 
envolvidas em cada projeto.
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Portal Edutec

O Portal Edutec (Educação e 
Tecnologia), mantido pelo Núcleo de 
Educação a Distância (NEaD) da Unesp, 
tem como objetivo apoiar estudantes, 
professores e pesquisadores na busca 
por informações sobre práticas pe-
dagógicas e uso de tecnologias na 
educação. No Portal também é pos-
sível encontrar informações sobre 
os cursos da Unesp, oferecidos na 
modalidade a distância e um canal 
de acesso ao Ambiente Virtual do 
Aluno (AVA) e ao Acervo Digital.

Conteúdo Aberto

No Portal Edutec o inter-
nauta irá encontrar notícias e 
artigos de opinião sobre a temática da educa-
ção e tecnologia, além de informações sobre 
eventos e dicas de materiais compartilhados 
no Acervo Digital da Unesp. No Portal o usuá-
rio também tem acesso aos vídeos produzidos 
como conteúdo para os cursos da Unesp e 
produções complementares.

Ambiente do CursistA

Alunos dos cursos oferecidos na modalidade 
a distância da Unesp têm acesso à área restrita do 
Portal Edutec, para consulta de informações aca-
dêmicas, dúvidas e acesso ao AVA do seu curso. 
Também na área restrita o estudante encontra 
notícias, comunicados, materiais, dicas de recursos 
tecnológicos e entra em contato com a equipe do 
NEaD, tutores e orientadores dos cursos.

http://edutec.unesp.br/

http://edutec.unesp.br/
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Acervo Digital

É um repositório de conteúdos gerados e adquiridos pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), vinculados aos cursos 

e disciplinas. O objetivo do projeto é disponibilizar ao público materiais como 
suporte ao ensino e divulgação da produção científica da Universidade.  

No endereço www.acervodigital.unesp.br, o internauta encontra vídeos, 
imagens, textos e documentos. As informações são catalogadas e organi-
zadas em quatro comunidades: Acervo Histórico-Cultural; Documentação 
Permanente; Objetos Científicos e Objetos Educacionais. Todos os arquivos 
armazenados ficam disponíveis na web gratuitamente para download. 
O usuário também pode cadastrar seu email para receber notificações 
de novos materiais incorporados às comunidades. Já foram disponibi-
lizados cerca de 37 mil itens.  

http://www.acervodigital.unesp.br/

http://www.acervodigital.unesp.br/
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Sala Virtual

É um projeto de eLearning da Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(Unesp) que permite a realização de reuniões, 
encontros, conferências e treinamentos a dis-
tância entre professores, funcionários e alunos 
da instituição. O software utilizado é o Adobe 
Acrobat Connect Pro, que possui interface ami-
gável, flexível e de fácil manuseio pelo usuário. 

Possui ferramentas como: chat, videoconfe-
rência, audioconferência, compartilhamento da 
tela do computador e de arquivos (fotos, slides, 
documentos), quadro-branco e enquetes.

http://edutec.unesp.br/index.php?lang=pt_br&Itemid=109

http://edutec.unesp.br/index.php?lang=pt_br&Itemid=109
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Projetos

O Núcleo de Educação a Distância faz ges-
tão de projetos e parcerias que envolvem 

a oferta de cursos de graduação, pós-graduação 
e extensão. 

1) universidAde virtuAl do  
     estAdo de são pAulo

O projeto Univesp surgiu com uma proposta 
de ampliar as chances de acesso à educação pú-
blica superior, oferecidas à população do Estado 
de São Paulo, com o apoio de reconhecidas 
instituições de Ensino Superior como a Unesp e 
do governo do Estado.

Dessa forma, foi assinada uma parceria na 
qual a Unesp ofereceu o curso semipresencial 
de Pedagogia em parceria com a Fundação 
Padre Anchieta. 

•	 Graduação em Pedagogia - O projeto 
do curso foi elaborado por professores 
da Unesp, especialistas em Educação e 
em Educação a Distância e incorporou 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
como ferramentas que proporcionaram a 
construção de ambientes de aprendiza-
gem contextualizados e significativos. O 
público alvo foram preferencialmente pro-
fessores em exercício na Educação Básica 
da rede pública e estadual de ensino. 

http://www.unesp.br/
portal#!/univesp

unesp.br/portal#!/univesp
unesp.br/portal#!/univesp
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2) rede são pAulo de formAção  
    doCente (redefor) 

O programa Redefor é um convênio entre 
a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo 
(SEE-SP) e universidades estaduais, dentre elas 
a Unesp. O objetivo é a formação continuada 
dos professores através de cursos de espe-

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

tros 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, dire-
tores, professores-coorde-
nadores, professores. 

Dentro do projeto 
Redefor, a Unesp oferece cin-

co cursos de especialização: 
Química, Arte, Filosofia, Geografia 

e Língua Inglesa, com duas edições já 
realizadas e outras duas já previstas.

Ainda em 2013, sete novos cursos de Educação 
Inclusiva e Especial serão lançados, e oferecerão 1.600 va-
gas divididas nas seguintes temáticas: Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva, Educação Especial para 
as áreas de Deficiência Auditiva, Física, Intelectual, Visual, 
Transtorno Global de Desenvolvimento e Altas Habilidades/
Superdotação.

	•	Especialização	em	Arte

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

•	Especialização	em	Filosofia

O curso tem como objetivo geral aperfeiçoar a formação 
filosófica 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 metodologia do ensino e da pesquisa 
temática.
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•	Especialização	em	Geografia

O curso surge da necessidade de valorizar o 
conhecimento geográfico no currículo escolar, 
ligando a sala de aula com o mundo 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.

•	Especialização	em	Língua	Inglesa

O objetivo geral do curso é promover o aper-
feiçoamento dos professores de Língua Inglesa, 
propiciando o aprofundamento dos conhecimen-
tos linguísticos, teóricos, metodológicos, culturais 
e acadêmicos, que dão suporte à prática docente 
e à pesquisa.

•	Especialização	em	Química	

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

http://unesp.br/portal#!/redefor

http://unesp.br/portal#!/redefor
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3) universidAde AbertA do brAsil (uAb)

O sistema UAB foi criado para fomentar a modalidade de educação a 
distância nas instituições públicas de ensino superior, bem como apoiar 
pesquisas em metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em 
tecnologias de informação e comunicação. É um sistema integrado pelo 
MEC e por universidades públicas que oferecem 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 mestrado profissional. O pú-
blico preferencial são os professores que atuam na educação básica, 
seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação 
básica dos estados, municípios e do Distrito Federal.

•	 Especialização em Atendimento Educacional Especializado

 O curso tem como objetivo apoiar o desenvolvimento da 
atividade docente nas salas multifuncionais implantadas 
pela Secretaria 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. 

•	 Especialização em Gestão em  
Saúde Pública

O Curso tem como objetivos capacitar 
os participantes na apropriação e aplicação 
de conceitos teóricos e práticos associados 
ao desempenho da gestão nos cenários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), a partir informa-
ções básicas, conhecimentos, métodos, técnicas 
e instrumentos que possibilitem a introdução 
de inovações gerenciais, organizativas e ope-
racionais 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 coordena-
do pela Sociedade Brasileira de Matemática. O curso 
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visa atender professores de Matemática em 
exercício no ensino básico. 

Cursos de Extensão Universitária já ofe-
recidos ou em andamento:

•	 Tecnologia Assistiva, Projetos e 
Acessibilidade: Promovendo a Inclusão 
Escolar

•	 Prática de Educação Inclusiva na área 
de Deficiência Intelectual

•	 Gênero e Diversidade na Escola

•	 Educação para a Diversidade e 
Cidadania

•	 Libras 

http://www.unesp.br/portal#!/uab

CURSO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, PROJETOS 
E ACESSIBILIDADE: PROMOVENDO A INCLUSÃO

O curso de aperfeiçoamento a dis-
tância: Tecnologia Assistiva, Projetos 

e Acessibilidade: promovendo a in-
clusão realizado em parceria com o 
Programa de Formação Continuada 
de Professores na Educação Especial 

(SECADI/MEC) tem desenvolvido a 
formação de professores para o uso 

de Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação e Tecnologia Assistiva, como 

recursos pedagógicos e de acessibilidade aos 
Estudantes Público Alvo da Educação Especial, 

incluídos na rede pública de ensino. Aliados ao gru-
po de pesquisa Ambientes Potencializadores para 

Inclusão da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
(FCT/Unesp), campus de Presidente Prudente/

SP, estudamos as estratégias pedagógicas e 
metodológicas do uso desses recursos na 
escola, por meio de uma prática conside-
rada Construcionista, Contextualizada e 
Significativa, alcançada pelo trabalho com 
projetos. As atividades do referido grupo 
são destacadas pela Reitoria e Pró-Reitoria 

de Graduação, Extensão e de Pesquisa da 
Unesp devido aos resultados alcançados 

com mais de 10 anos de pesquisa e extensão. 
Cabe salientar que, até a 4ª edição do curso, reali-

zada em 2011, foram observados resultados quantita-
tivos e qualitativos que comprovam a importância de expandir a 

formação de professores a distância em todo o Brasil, visando 
a melhoria do processo educacional inclusivo. 

Público Alvo
Professores que atuam no Atendimento 

Educacional Especializado ou nas classes 
comuns da rede pública de ensino regular. 

Objetivos Gerais:
Contribuir com a formação continuada 

dos professores que atuam nas Salas de 
Recurso Multifuncional (SAI) e nas classes 

comuns de ensino regular da rede pública 
para um melhor atendimento educacional de 

estudantes com deficiência, transtornos globais 
de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

usando Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
e Tecnologia Assistiva em uma perspectiva inclusiva.

http://www.unesp.br/portal#!/uab
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4) esColA unesp de Gestão e 
     liderAnçA

Com o objetivo de aprimorar de forma 
contínua os quadros funcionais em diversas 

áreas de atuação para uma gestão pública 
mais eficiente, a Unesp (Universidade Estadual 

Paulista) lançou em 2012 o  projeto Unesp 
Corporativa, que promoveu duas edições  do curso 

de Aperfeiçoamento em Licitação e Contratação 
Pública.

O objetivo da iniciativa foi trazer atualizações sobre 
a legislação e as boas práticas que regem os procedi-

mentos de Licitações e Contratos dentro da Universidade 
para os Diretores Técnicos Administrativos, de Serviços e 

das Unidades Universitárias, além de servidores das áreas de 
“Materiais e Compras” e “Contabilidade e Finanças”.  

Com o fim das primeiras edições, o projeto entrou em fase 
de reformulação, recebeu um novo nome – Escola Unesp de 

Gestão e Liderança – e agora é vinculado ao gabinete da Vice-
Reitoria.  

Novas iniciativas já estão em fase de estudo por uma equipe 
de trabalho formada por diretores de unidades, servidores adminis-

trativos e assessores da Reitoria, que irão discutir as necessidades da 
Universidade e elaborar propostas pedagógicas junto aos docentes 
das áreas beneficiadas. 
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5) unesp AbertA 

A Unesp Aberta é um ambiente de 
aprendizagem on-line e gratuito que oferece 
a oportunidade de formação e aperfeiçoa-
mento em diversas áreas do conhecimen-
to para pessoas com acesso a Internet no 
Brasil e no mundo. É uma iniciativa lançada 
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 gratuita-
mente cursos livres e completos com os 
recursos pedagógicos digitais desenvolvi-
dos para os cursos da Universidade. Estes 
cursos não dão direito a certificação e não 
oferecem assessoria pedagógica (tutoria). 

O projeto vai ao encontro da cres-
cente valorização da modalidade no 
mundo, que no ano passado recebeu o 
anúncio de uma parceria inédita entre a 
Harvard e o MIT (Massachusetts Institute 
of Technology), e passaram a oferecer 
cursos gratuitos e a distância - que são 
as versões on-line das aulas ministradas 
presencialmente - por meio de uma pla-
taforma chamada EdX. Além disso, é uma 
forma de devolver à comunidade, em 
forma de conhecimento, tudo o que foi 
investido ao abrir as produções acadê-
micas da universidade para estudantes, 
ex-alunos e internautas em geral inte-
ressados em se aperfeiçoar de qualquer 
lugar do mundo. 

Mais de trinta e cinco mil pessoas já se inscreveram para 
realizar algum dos 70 cursos disponibilizados na Unesp Aberta.

http://unesp.br/unespaberta

http://unesp.br/unespaberta
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6) universidAde do livro 

A Universidade do Livro, braço formador 
da Fundação Editora da Unesp, existe desde 
1999. Por meio de cursos presenciais e a distân-
cia, 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. 

É o caso do curso de Produção Editorial, 
que já ofereceu duas edições com o apoio da 

TV Unesp e do NEaD. Esta iniciativa objetiva o 
acompanhamento de todos os passos da pro-

dução editorial e a aquisição de uma visão abran-
gente da edição de um livro. O público alvo são 

profissionais interessados pelo mercado editorial ou 
em busca de atualização. 

Promove, ainda, o curso de Produção Gráfica 
Editorial, que explora a dimensão física de um livro para 

uma ampla compreensão de seu processo de produção 
em todas as etapas: processo gráfico; sistemas de acaba-

mento; impressão; insumos básicos; pré-impressão: texto 
e imagem; gerenciamento do processo produtivo; entre 

outros tópicos. 

http://www.editoraunesp.com.br/unil-sobre.asp

http://www.editoraunesp.com.br/unil-sobre.asp
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Students

Univesp Alunos Cursando 994

Redefor

Edições Anteriores 4.664

Inscritos na Edição Educ. 
Especial e Inclusiva

1.600

Universidade Aberta do Brasil

Tecnologia Assistiva
Formados 3.291

Cursando 1.453

Atendimento Educacional Especializado Formados 1.000

Práticas Educacionais Inclusivas
Formados 3.530

Cursando 1524

Libras Formados 878

Educ. p/ Diversidade. e Cidadania Formados 643

Gênero e Diversidade na Escola Formados 879

Gestão em Saúde - PNAP
Formados 163

Cursando 200

Unesp Corporativa
Formados 104

Cursando 135

Unesp Aberta Cadastros 35.596

Universidade do Livro Formados 248

*Dados referentes a julho/2013. Total 56.902

A EaD da Unesp em números*
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