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equipe NEaD
Ana Paula Souza do Nascimento – web designer 
André Luís Rodrigues Ferreira – analista sênior 

André Martelini – estagiário design educacional 
Antonio Netto Junior – revisor de materiais e direito autoral 

Ariel Tadami Siena Hirata – web designer 
Carla Alves Domenegueti dos Santos – assistente administrativa 

Camila de Carvalho Alves – produtora e editora de vídeo
Cícera Lima Malheiro – designer educacional

Elaine Mastrodomenico – estagiária produção audiovisual 
Erik Rafael Alves Ferreira – analista de sistemas
Fabiana Aparecida Rodrigues – web designer

Gabriela Alias – revisora de materiais e audiodescritora
Guilherme de Andrade Lemeszenski – analista de sistemas 
Gustavo Marino Fuspini – estagiário produção audiovisual 

Ivone Santiago dos Santos – bibliotecária
Jessica Papp – assistente administrativa 

João Menezes Mussolini – assistente administrativo 
Lívia Bardy – designer educacional

Luciano Nunes Malheiro – designer gráfico 
Marcelo Tamashiro – analista de sistemas 
Márcia Debieux – designer educacional

Marcos Roberto Greiner – analista de redes
Matheus Henrique Brandão – estagiário 

Natany Gomes – estagiária produção audiovisual
Patrícia Porto – assistente administrativa 

Paula Mesquita Melques – designer educacional
Pierre A. Iskenderian – coordenador do Grupo de Tecnologia da Informação 

Rafael Kenji Katayama – estagiário design educacional 
Raphaella Maria Chagas – estagiária design educacional 
Rebeca Naves dos Reis – estagiária design educacional

Roberto Rodrigues Francisco – produtor e editor de vídeo
Rodolfo Paganelli Jaquetto – produtor e editor de vídeo 

Rosa Visone – assistente administrativa
Roseli Aparecida da Silva Bortoloto – assistente administrativa

Sarita Borelli – revisora de materiais 
Soellyn Bataliotti – designer educacional 

Sofia Gonzáles – estagiária produção audiovisual 
Soraia Marino – jornalista responsável

Sueli Maiellaro Fernandes – assistente administrativa 
Suelen Carolyne Polese de Magalhães – designer gráfica

Tiago Santos – estagiário web design 
Vera Reis – assistente administrativa 



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 dessa 
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 digitais e assessora a Comissão Permanente de Educação a Distância 
da Unesp, na definição de políticas para essa modalidade de ensino, em conjunto com a 
comunidade acadêmica.

O Núcleo oferece 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 
diferentes daquelas utilizadas em atividades presenciais. 

http://www.unesp.br/nead


Entre as funções do Núcleo estão: a organização, a administração, a implementação 
e avaliação dos projetos envolvendo o uso de Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC). 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, sob essas perspectivas, possui papel fundamental para facilitar o acesso ao Ensino 
Superior de qualidade com destaque da responsabilidade social da Unesp, voltado para 
o maior número possível de profissionais, atendendo aos anseios da sociedade brasileira. 
Representa braço significativo da Universidade no que diz respeito ao desenvolvimento e 
promoção de inovações nas áreas de Tecnologia, Avaliação Docente e Educação Especial 
e Inclusiva por desempenhar, ao longo desses cinco anos, importante papel na formação 
de educadores de nosso país e atuado no estabelecimento de parcerias com instituições 
e órgãos governamentais que possibilitaram a capitação de recursos para investimento 
em infraestrutura e pesquisa.



Grupo de Gestão e Certi�cação Acadêmica
Equipe de assessoria aos Cursos e execução de tarefas de controle de 
dados e acompanhamento acadêmico. A principal função do grupo é 
o gerenciamento acadêmico-administrativo das atividades do NEaD.

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 
Informação e Comunicação  (TIC).

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

A Equipe NEaD é composta de profissionais 
especializados, que trabalham nas seguintes áreas



Grupo de Produção e Gestão de Material 
Elabora material didático, impresso, digital e audiovisual, para os cursos a 
distância, com de�nição 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 pro�ssionais, envolvidos em iniciativas de 
EaD, para a correta elaboração do material, quanto a estética e ao 
estabelecimento de relações entre forma e conteúdo. Trabalha em parceria 
com especialistas para garantir que todos os materiais produzidos e 
disponibilizados estejam acessíveis às pessoas com de�ciência por meio de 
recursos de vídeo e texto.

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 princípio de interação e interatividade no processo 
de comunicação, seja qual for a TIC utilizada.

Grupo de Web Design
Trabalha no desenvolvimento da arquitetura da informação que 
envolve a análise, o design e a implementação dos espaços 
informacionais das atividades pedagógicas de cada projeto do 
NEaD proposto em web. Incluindo o AVA utilizado nos cursos e no 
Portal Edutec. 



Secretarias
Os projetos Redefor e Univesp possuem 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 documentos entre a 
coordenação e as instâncias da Unesp envolvidas 
em cada projeto

Infraestrutura
Para 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 e transmitir eventos  
on-line via web
Anfiteatro com sistema audiovisual completo 
(capacidade para 
150 convidados)
Três salas de tutoria
Laboratório de Informática
Biblioteca
Salas de aula e de reuniões
Sala de videoconferência completa com alta definição para até 10 pessoas

Além disso, para atingir seu objetivo de oferecer Ensino Superior de qualidade aliado ao uso 
das TDIC, o NEaD trabalha com:

Redes de dados de alta velocidade e acesso sem fio gratuito para todacomunidade 
acadêmica
Data center com gestão especializada em servidores de alta disponibilidade e sistemas 
de armazenamento de dados (storage), que operam ininterruptamente e hospedam os 
softwares e dados críticos dos cursos, de forma segura
Servidor de webconferência Adobe Connect para até 10 mil participações simultâneas na 
Sala Virtual, para a realização de reuniões, conferências e treinamentos a distância;
Acervo Digital com mais de 120 mil materiais hospedados
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, para subsidiar as aulas e cursos em EaD de 
graduação, pós-graduação e extensão universitária, em toda universidade e 
instituições conveniadas



Acervo Digital
Trata-se de repositório de conteúdos gerados e adquiridos 
pela Unesp, vinculado aos cursos e disciplinas. O objetivo 
do projeto é disponibilizar ao público materiais que sirvam 
como suporte ao ensino e divulgação da produção                                                                          
científica da Universidade.

No endereço acervodigital.unesp.br, o internauta encontra 
vídeos, imagens, textos e documentos. As informações são catalogadas e 

organizadas 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 tem a oportunidade de cadastrar o e-mail 
para receber notificações de novos materiais incorporados às comunidades.

http://acervodigital.unesp.br


O NEaD faz gestão de projetos e parcerias que envolvem a oferta de 
cursos de graduação, pós-graduação e extensão. 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp)
O projeto Univesp surgiu com proposta de ampliar as chances de acesso à 
educação pública superior, oferecidas à população do estado de São Paulo, com 

o apoio de reconhecidas instituições de ensino superior, como a Unesp e o governo do estado.
Dessa forma, foi assinada parceria na qual a Unesp ofereceu o curso semipresencial de 
Pedagogia em parceria com a Fundação Padre Anchieta, que formou 992 pedagogos em 
2013, em sua maioria professores em exercício na Educação Básica da rede pública estadual 
de ensino de São Paulo.
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 aprendizagem 
contextualizados e significativos.

Rede São Paulo de Formação Docente (Redefor) 
O programa Redefor é um convênio entre a Secretaria Estadual da Educação de 
São Paulo (SEESP) e universidades estaduais, dentre elas a Unesp. O objetivo é 
a formação continuada dos professores através de cursos de pós-graduação no 
âmbito da especialização, na modalidade a distância com encontros presenciais. 

Com duração de um ano, os cursos são destinados a educadores do Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio, que pertencem ao quadro do Magistério da SEESP: supervisores, diretores, 
professores-coordenadores, professores.
Dentro do programa Redefor, a Unesp oferece cinco cursos de especialização: Química, Arte, 
Filosofia, Geografia e Língua Inglesa, com duas edições já realizadas. 
No momento, o programa desenvolve sete novos cursos de Educação Especial e Inclusiva, 
para cerca de 1.600 educadores, divididos nas seguintes temáticas: Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva e Educação Especial para as áreas de Deficiência Auditiva, 
Física, Intelectual, Visual, Transtorno Global de Desenvolvimento e Altas Habilidades/
Superdotação.
O grande diferencial desses cursos de formação, inéditos no estado, além da preparação dos 
educadores para o trabalho em todos os âmbitos da escola com o Público-Alvo da Educação 
Especial (PAEE), é a produção de materiais didáticos digitais acessíveis. Além da implementação 
de AVA Moodle também acessível e de videoaulas em três versões: sem acessibilidade; com 
Libras e Legenda e Audiodescrição.

Projetos/Programas

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


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. Trata-se de sistema integrado pelo Ministério da Educação 
(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 público 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.

Especializações oferecidas anteriormente
Atendimento Educacional Especializado
Gestão em Saúde Pública

Cursos de Extensão Universitária ofertados anteriormente
Tecnologia Assistiva, Projetos e Acessibilidade: Promovendo a Inclusão Escolar
Práticas Educacionais Inclusivas
Gênero e Diversidade na Escola
Educação para a Diversidade e Cidadania
Libras 

ESCOLA UNESP DE LIDERANÇA E GESTÃO 
Com o objetivo de aprimorar de forma contínua os quadros funcionais em 
diversas áreas de atuação para uma gestão pública mais eficiente, a Unesp 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 procedimentos 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 novo 
nome – Escola Unesp de Liderança e Gestão – e agora está vinculado ao gabinete da Vice-
Reitoria.

Os módulos Gestão acadêmica, O papel dos departamentos e seus gestores na 
universidade pública brasileira, O papel do coordenador de curso de graduação 
na universidade pública brasileira e Inovação na gestão e liderança, foram 
desenvolvidos. Novos módulos se encontram em elaboração. 

Projetos/Programas

http://www.unesp.br/portal#!/uab
http://www.unesp.br/portal#!/uab
http://www.unesp.br/nead/#!/escola-unesp-de-gestao-e-lideranca/


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. Trata-se de iniciativa lançada 
em junho de 2012 pela Reitoria da Unesp (no âmbito das Pró-Reitorias de Graduação, Pós-
Graduação e Extensão), juntamente com o NEaD, que passou a disponibilizar gratuitamente 
cursos livres e completos com os recursos pedagógicos digitais desenvolvidos para os cursos 
da Universidade.
O projeto vai ao encontro da crescente valorização da modalidade no mundo, que no ano 
passado recebeu o anúncio de parceria inédita entre Harvard University e o Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), e passaram a oferecer cursos gratuitos e a distância – que são 
as versões on-line das aulas ministradas presencialmente – por meio de plataforma chamada 
edX. Além disso, é uma maneira de devolver à comunidade, em forma de conhecimento, 
tudo o que foi investido ao abrir as produções acadêmicas da universidade para estudantes, 
ex-alunos e internautas em geral, interessados em se aperfeiçoar. O projeto, até o momento, 
beneficiou mais de 78 mil pessoas. Ainda, se encontram a disposição 197 e-books para 
download gratuito.

UNIVERSIDADE DO LIVRO 
A Universidade do Livro, braço formador da Fundação Editora 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.

É o caso do curso de Produção Editorial, que já ofereceu duas edições, a distância, com o 
apoio da TV Unesp e do NEaD. Esta iniciativa objetiva o acompanhamento de todos os passos 
da produção editorial e a aquisição de visão abrangente da edição de um livro. O público-alvo 
são profissionais interessados pelo mercado editorial ou em busca de atualização.

Promove, ainda, os cursos de formação a distância de Produção Gráfica Editorial, Projeto Editorial 
e Virando a página: compreendendo o livro eletrônico e as mudanças no negócio editorial.

Projetos/Programas

http://www.unesp.br/unespaberta
http://www.editoraunesp.com.br/unil-home.asp


Para atender a legislação vigente, que dispõe como obrigatório o ensino da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) em cursos de licenciatura, a Unesp passou a oferecer em 2013 
aulas dessa disciplina ministradas a distância para estudantes de diversas graduações como: 
Direito, Serviço Social, Relações Internacionais, Pedagogia, História, Letras e Matemática. A 
carga horária será computada na matriz curricular do curso no qual o 
discente estiver matriculado. 
Acompanhada pela Comissão de Licenciaturas da Pró-Reitoria 
de Graduação da Unesp (Prograd) com apoio do NEaD e 
do Departamento de Estatística da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia de Presidente Prudente (FCT) objetiva 
o conhecimento da Libras, suas 
características básicas e prática; 
a identificação da diversidade 
linguística e cultural dos 
estudantes; a análise da 
importância de inclusão de 
pessoas surdas na rede regular 
de ensino e a construção 
de propostas práticas que 
busquem essa inserção.

DISCIPLINA LIBRAS PARA A GRADUAÇÃO DA UNESP



REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL UNESP 
O NEaD beneficiou milhares de estudantes e pesquisadores com o 
desenvolvimento do Repositório Institucional Unesp, ação fomentada pela 

Fapesp, que hoje abriga mais 70 mil objetos, artigos científicos da Unesp, além de conteúdos 
da USP e da Unicamp, disponibilizados gratuitamente para consulta e download.

REPOSITÓRIO CAPES
Também sob a gestão do NEaD, o Repositório Digital da Capes, em desenvolvimento, 
reunirá todo o conhecimento produzido no âmbito do sistema UAB em um único lugar, para 
visualização e download.

*dados referentes a outubro de 2014.

A EaD da Unesp em números*

Univesp       Formados   

Redefor       Edições Anteriores 

        Cursando

Universidade Aberta do Brasil   

Tecnologia Assistiva     Formados

Atendimento Educacional Especializado Formados

Práticas Educacionais Inclusivas   Formados

        Cursando

Libras       Formados

Educação para Diversidade e Cidadania Formados

Gênero e Diversidade na Escola   Formados 

Gestão em Saúde - PNAP    Formados

        Cursando

Unesp Corporativa     Formados 

Unesp Aberta      Cadastrados

Universidade do Livro     Formados

Disciplina Libras      Aprovados

992

4.664

1.569

4.744

900

3.350

1.524

878

643

879

163

200

205

82.295

349

207

Total                                                                                                          103.742

http://repositorio.unesp.br



