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0) Contexto e Justificativa:  

O Programa Universidade para Todos (ProUni) é o programa do Ministério da 

Educação, criado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que concede 

bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições não-públicas de 

educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.  

Considerando que o ProUni, como política pública de ação afirmativa, visa à 

inclusão socioeducativa, conjugada a renúncia fiscal do governo federal de 

parte dos tributos federais cobrados as IES não públicas, exigindo em 

contrapartida a concessão de bolsas a alunos carentes, é importante 

compreender como assegurar o cumprimento dos parâmetros necessários de 

qualidade nestas IES e de mecanismos de controle e monitoramento do 

acesso, permanência e inclusão dos beneficiados.  

Em um contexto de exigência cada vez maior da sociedade por transparência e 

garantia de direitos se faz mister ampliar as informações e, a educação é 

sempre a estratégia recomendada para aumentar o controle social.  

O presente projeto pretende colaborar neste sentido com a organização de um 

curso de capacitação para os agentes envolvidos na administração, 

fiscalização e controle social do ProUni (ex. responsáveis das IES pelo ProUni, 

membros das Comissões Locais de Acompanhamento do ProUni – COLAP). A 



opção para atingir o maior número de participantes possíveis é desenvolver em 

parceria um Curso gratuito Online Aberto e Massivo - MOOC (em inglês 

Massive Open Online Course) ofertado por meio de ambientes virtuais de 

aprendizagem. A diferença entre um curso MOOC (proposta deste projeto) e 

outro de Ensino a Distância (EaD) pode ser identificada na tabela 1 a seguir.  

Tabela 1. Diferença entre MOOC e curso EAD considerando os aspectos 
principais de sua operacionalização 
Características/ tipo de cursos MOOC Curso EaD 

ALUNO Autonomia total: O aluno 
tem que produzir e 
procurar informação 
externa (além do material 
disponibilizado) 

Autonomia parcial: O aluno é 
conduzido pelo conteúdo do 
professor 

PROFESSOR  Mediador: Direciona 
apenas algumas 
informações partilhadas 
pelos alunos 

Centro: Responsável em 
fornecer o conteúdo principal 
do curso para os alunos e 
direciona as discussões 

CONTEÚDO Descentralizado: 
Enriquecido por conteúdos 
externos e pela partilha de 
informações entre os 
vários participantes. 

Centralizado: Conteúdo 
principal fornecido pelo 
professor. Os participantes 
podem trocar ideias na 
própria plataforma do curso. 

Fonte: http://www.ufjf.br/emem/files/2015/10/AN%C3%81LISE-DE-MODELOS-DE-DESIGN-
INSTRUCIONAL-PARA-MOOC-NA-EDUCA%C3%87%C3%83O-FINANCEIRA-ESCOLAR.pdf 

 

Público Alvo – Membros de COLAP e pessoas interessadas em conhecer o 

ProUni, sua organização e procedimentos. Alunos e bolsistas. 

Divulgação: página da UNIFESP e parceiros, e-mail institucional da Comissão 

Nacional do ProUni. 

Período de inscrição: 16 de outubro de 2017 a 2 de novembro de 2017 

 

2) Carga Horária – 30 horas 

3) Plataforma do Curso – Proposta - Moodle da UNIFESP 

4) Certificação – UNIFESP e parceiros, emissão automática após o término do 

curso. 

5) Formato de Curso – MOOC (Massive Open Online Course) 

autoinstrucional. 

 



 

CONCEPÇÃO METODOLÓGICA:  

A partir dos resultados obtidos por Blanco e colaboradores (2016) será utilizado 

o denominado MOOC Híbrido. Este Design Instrucional utiliza recursos como 

gráficos, slides, edição e inserção de vídeos e imagens para construção de 

uma ou um conjunto de vídeo-aula, estruturadas desde sua concepção 

pedagógica e operacional, ou seja, não são adaptações de algo já existente em 

EaD. Podem conter inclusive material complementar em PDF ou em outro 

formato, bem como atividades de reforço de aprendizagem e avaliação. 

 

6) Estrutura do Curso – 7 (sete) blocos/módulos de 4 (quatro) horas.  

Carga horária: 30 horas em EaD utilizando a Plataforma Moodle. 
 

a) Estratégia de Ensino-aprendizagem 

A concepção sobre MOOCs baseados em conteúdo são aqueles que permitem 

um maior número de matrículas e facilitam a autonomia e o protagonismo do 

participante no processo, de acordo com a sua conveniência e interesse. 

b) Avaliação e Monitoramento de MOOCs 

Apesar da aquisição de conteúdo ser mais importante do que a rede ou a 

conclusão das atividades, esse tipo de MOOC utiliza a pedagogia instrucionista 

e a avaliação tradicional, formativa ou somativa, que poderão ser utilizada sem 

dificuldades na Plataforma Moodle.  

 Estratégia de Quiz: Cada módulo terá um link que direciona para um 

arquivo com instruções e objetivos de revisão dos temas 

7 módulos = 70 perguntas em 7 questionários de revisão (quiz) - palestrantes 

devem encaminhar 10 a 20 questões autocorrigidos no Moodle  

Taxa de Acerto dos Alunos nos Questionários pode ser uma medida de seu 

aproveitamento pedagógico 

Certificação – aproveitamento de 60% nas atividades online 

 

 Apoio: E-mail institucional do MEC para responder dúvidas 

 Controle de acessos: sítio do MEC e parceiros 

Número de acessos: cada novo módulo será avaliado pode meio de estatística 



Também serão realizadas a análise das visualizações (dentre os inscritos) e de 

comentários postados.   

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 Setembro de 2017 – credenciamento, definição de identidade visual e 

organização da agenda 

 Outubro de 2017 – detalhamento do roteiro de gravação dos vídeos e 

entrega das questões 

 Outubro e novembro de 2017 – gravação dos MOOCs (30 horas de 

vídeos), tradução em LIBRAS e elaboração de Legendas 

 Dezembro/ janeiro – Lançamento – eventos e canais da internet  

7) Programa: 

Aula Inaugural (apresentação do curso e parceiros) (30 min) 

- Secretário Paulo Monteiro Vieira Braga Barone, da Secretaria de 

Educação Superior do MEC 

- convidados Institucionais a definir. 

 

I) Parte Geral: 

Módulo I - História do ProUni: sua criação e consolidação. 

- Ex-secretária, Maria Paula Dallari Bucci, da Secretaria de Educação 

Superior do MEC 

Módulo II – Os 10 anos do ProUni: dados do Programa e seus impactos 

sociais. 

- Diretor de Políticas e Programas de Graduação do MEC, prof. Dr. Dilvo 

Ristoff,  - UFSC 

- Pesquisador na Harvard Graduate School of Education. 

(Cambridge,MA/EUA) – Dr. Ruy de Deus e Mello Neto 

- Diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do Ministério da 

Educação, Dr. Vicente de Paula Almeida Júnior 



II) Parte Especial 1 – Estruturação e Legislação: 

Módulo III – A Lei 11.096/05 e o Decreto 5.493/05. 

- Conselheiro do ProUni – MEC, Victor Grampa  

 

Módulo IV – Atual Regulamentação do ProUni e seus Processos. 

- Coordenador-Geral de Políticas de Educação Superior, Samuel Martins 

Feliciano 

- Coordenador-Geral de Programas de Ensino Superior, Fernando 

Augusto Rodrigues Bueno 

 

III) Parte Especial 2 – Acompanhamento e Controle Social: 

Módulo V – Isenção Fiscal, CEBAS e Sisprouni: aspectos técnicos e 

operacionais do sistema. 

Flori Alberto funcionária MEC  cgpol-sisprouni 

Responsável Isenção fiscal 

Coordenadora geral tutorial passo SERES- cebas  

Módulo VI –. O Acompanhamento e Controle Social do ProUni: a 

estruturação da CONAP e das COLAP 

Pesquisador IPEA- controle social 

Estruturação – conap e colap 

Gestão – ricardo e helo 

Análise de casos 

Avaliação/ Aula de Conclusão (fechamento do curso e 

agradecimentos) (30 min) 

Vídeo de Depoimentos (30 min) 

Total de carga em vídeo: até 8 horas em vídeos exclusivos do curso. 



8) Produtos: 

a) MOOC - “PROUNI: INCLUSÃO, LEGISLAÇÃO E CONTROLE SOCIAL”; 

b) Livro eletrônico com e-ISBN, resultado da apostila do curso, 

c) Eventos de divulgação – São Paulo e Brasília. 

 

9) Estrutura e Operacionalização Necessárias: 

a) Plataforma Moodle e emissão de certificados: UNIFESP 

b) Laboratório para gravação das aulas (30 horas): Mackenzie 

c) Edição dos Vídeos do Curso: Mackenzie 

d) Tradução em LIBRAS e/ou legenda das aulas: UFABC e UNIFESP – 

Convênio nº 141/2013 

e) Montagem do Curso MOOC na Plataforma Moodle: UNIFESP 

f) Editoração do Livro e Custos de Publicação: Fonifi- fórum das 

filantrópicas 

g) Diárias e Passagens: CONAP/MEC 

i) Auxílio com Despesas Eventuais: Comissão de Direito Educacional e 

Políticas Públicas em Educação da Ordem dos Advogados do Brasil 

seção São Paulo (OABSP). 

Observação: Os parceiros serão responsáveis pelos custo relacionados ao 

objetivo da parceria e não haverá custo para a edição e disponibilização dos 

vídeos e do livro eletrônico. 

 

10) Coordenação do Curso: 

Comissão de Direito Educacional e Políticas Públicas em Educação da OABSP  

– Prof. Ms. Victor Henrique Grampa 

Universidade Federal de São Paulo – Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno 
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