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RESUMO 

 

O Núcleo Universidade Aberta do Brasil (UAB) da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), que oferece cursos de educação a distância (EAD) pelo Programa UAB, em meio a 

dificuldades de gestão administrativa e financeira, recebeu diversas demandas para 

manutenção de seus cursos a distância nos últimos anos. As situações mais urgentes estavam 

relacionadas à falta de pessoal técnico que auxiliasse nas atividades pedagógicas e 

administrativas. Recebidos os recursos que dariam continuidade às ofertas, a UFSC ficou 

impossibilitada de atuar por intermédio de fundações de apoio. Restaram as alternativas de 

realizar processo licitatório com vistas à terceirização de staff ou da contratação de estagiários 

de graduação da própria Universidade. Criou-se, então, o Programa de Estágios em 

Atividades de EAD da UFSC, que aloca carga horária semanal de capacitação como hora de 

atividade trabalhada. A partir de estudo de caso, este artigo tem por objetivo avaliar a 

realização do Programa de Estágios em Atividades de Educação a Distância da UFSC sob 

quatro enfoques: política de governança da Universidade, manutenção do capital intelectual, 

gestão estratégica universitária e oportunidade de formação profissional. Por meio de revisões 

bibliográficas, foi possível estabelecer o alcance do Programa de Estágios a esses enfoques.  

 

Palavras chave: gestão universitária, governança, capital intelectual, formação profissional, 

estágio.   
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1. INTRODUÇÃO 

Nos anos de 2017 e 2018, o Núcleo Universidade Aberta do Brasil, da Universidade 

Federal de Santa Catarina, ao passar por um período de restrições financeiras, sofreu diversas 

adequações em sua estrutura administrativa e pedagógica. Destacam-se, como prejudicadas, 

as atividades de suporte aos cursos a distância oferecidos pelo Programa Universidade Aberta 

do Brasil, que se iniciou em 2008 nessa instituição. As solicitações de recursos humanos 

preponderavam as diversas necessidades de custeio. Laboratórios de videoconferência e de 

produção do material didático não podiam atender de modo satisfatório às demandas que 

recebiam, devido à falta de pessoal. 

Após o repasse de verbas para custeio diretamente à Universidade, as alternativas 

viáveis para contratação de colaboradores, tendo em vista a imposição de não trabalhar com 

Fundações, seriam a terceirização do gerenciamento das atividades de educação a distância 

por meio de processo licitatório, ou a formação de estagiários de graduação especializados, 

sendo essa última alternativa o caminho adotado pela UFSC.  

De fato, desenvolver a educação a distância com suporte em ambientes digitais e 

interativos de aprendizagem implica a preparação de profissionais que possam implementar 

recursos tecnológicos em consonância com as necessidades educacionais. Consequentemente, 

faz-se necessário estruturar equipes interdisciplinares, incluindo profissionais de design, de 

programação e desenvolvimento de ambientes computacionais para EAD, cuja competência 

permita a criação, o gerenciamento e o uso desses ambientes (DE ALMEIDA, 2003). 

Em 22 de outubro de 2018, criou-se, então, o Programa de Estágios em Atividades de 

Educação a Distância, da Secretaria de Educação a Distância, da Universidade Federal de 

Santa Catarina, com o objetivo de fomentar o conhecimento do estagiário na Educação a 

Distância, capacitando-o para a modalidade. Essa alternativa será tratada adiante enquanto 

política de governança da Universidade, manutenção do capital intelectual, gestão estratégica 

universitária e oportunidade de formação profissional. 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Por meio de fundamentação teórica, realizaremos uma breve elucidação dos conceitos: 

governança púbica, capital intelectual, estratégia universitária e formação profissional. 

2.1 GOVERNANÇA PÚBLICA 

A governança vem a influenciar no desmantelamento do clássico modelo de 

organização burocrático-colegial das instituições de ensino superior, substituindo-o por um 

modelo que combina modos de gestão empreendedora e pós-burocrática. As universidades 

estaduais de Portugal, por exemplo, têm buscado tomar ações mais responsivas ao apelo do 

mercado (RUI SANTIAGO, TERESA CARVALHO & SÓNIA CARDOSO, 2015).  

O problema aqui tratado perpassa as necessidades de contratação e tangencia a 

exigência de transição de modelo educacional tradicional conteudista para o novo modelo 

interativo professor-aluno-máquina-tecnologia-conteúdo. Os próprios gestores universitários 

também precisam enxergar uma nova forma de ver a gestão (KWASNICKA, 2006). Afinal, as 

mudanças por que passam a sociedade exigem um sistema educacional renovado (FARIA, 

2004).  

Num debate sobre a modernização do setor público alemão, a governança tornou-se 

um conceito-chave cujo significado original continha um entendimento associado a políticas 

de desenvolvimento que se orientavam por determinados pressupostos, tais como gestão, 

responsabilidades, transparência e legalidade do setor público, considerados necessários ao 

desenvolvimento de todas as sociedades (KISSLER & HEIDEMANN, 2006).  
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Mais adiante, o conceito de governança pública justifica a transformação do antigo 

Estado de serviço num moderno Estado co-produtor do bem público, mas ainda na condição 

de responsável último por sua produção. Numa estrutura de governança pública, o “Estado 

ativo” se transforma num “Estado ativador”, que age principalmente sobre o setor privado e o 

terceiro setor, com a finalidade de mobilizar seus recursos e ativar as forças da sociedade civil 

(KISSLER & HEIDEMANN, 2006).  

 
Posteriormente, (o significado de governança) foi identificado como 

um instrumento para melhorar a eficácia e eficiência das organizações 

governamentais. O conceito também tem duas dimensões: uma 

descritiva e outra normativa. Este último foi promovido por 

organizações internacionais nas suas relações com todos os países, 

particularmente com os países em desenvolvimento. Sua origem se 

deu no marco de uma crítica ao Estado protetor, centralizado e 

ineficiente, que busca, por meio do estabelecimento de novas regras e 

procedimentos, outro, racional, democrático e eficiente. 

(ALCÁNTARA SANTUARIO; MARÍN FUENTES, 2013, p. 97) 

 

É importante realçar que novas formas de gestão e governança não significam 

necessariamente um enfraquecimento do público em favor do privado, particularmente em 

relação à educação em todos os seus tipos e níveis. A governança, como estratégia para um 

governo mais eficiente poderia contribuir sim para o fortalecimento da democracia e da 

cidadania nas instituições de ensino superior (ALCÁNTARA SANTUARIO; MARÍN 

FUENTES, 2013).  

Os preceitos de governança coadunam com uma universidade demandada pela 

sociedade, verifica-se que elas estão agora sob pressão crescente para desenvolverem relações 

com o setor empresarial e para oferecem uma formação de nível elevado focada nas 

competências consideradas relevantes para o desenvolvimento do país (BALBACHEVSKY, 

2017). 

As práticas de governança também se justificam pelo momento de exigente controle 

por parte dos órgãos de controle. De acordo com o Código Brasileiro de Governança 

Corporativa (2016), os pilares básicos do desenvolvimento da boa governança são: 

transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa.  
 

2.2 ATIVOS DE CAPITAL INTELECTUAL 

De acordo com Palenzuela (2017), não há consenso na literatura sobre o conjunto de 

recursos intangíveis que compõem o conceito de capital intelectual. Muitos autores apontam 

para as categorias de capital humano, estrutural e relacional, com terminologias nem sempre 

coincidentes. 

Quadro 1 - Autores x Componentes do Capital Intelectual 

Autores Componentes do Capital Intelectual 

  

Brooking (1996) 

Ativos de Mercado, Ativos de Propriedade Intelectual, Ativos Centrados no Indivíduo e 

Ativos de Infraestrutura 

  

Edvinsson e Malone 

(1998) 

Capital Humano, Capital Estrutural (Capital Organizacional, Capital de Inovação, 

Capital de Processos) e Capital de Clientes 

Sveiby (1998) Competência Individual, Estrutura Interna e Estrutura Externa 

Stewart (1998) Capital Humano, Estrutural e de Clientes 

Fonte: SCHUH, 2009 
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Apesar de relevado interesse, o número de experiências relacionadas ao capital 

intelectual no setor público ainda é baixo. Porém, a intangibilidade está ainda mais presente 

no setor público do que nas empresas privadas (QUEIROZ, 2005).  

  

2.3 ESTRATÉGIA UNIVERSITÁRIA 

Afora sua importância pedagógica, a Educação a Distância mostra-se um mercado de 

trabalho promissor, movido por investimentos tanto de iniciativa governamental quanto 

privada. Nesse contexto, as IES públicas têm o papel importante de socializar o 

conhecimento. Infere-se que dar suporte às suas atividades em EAD significa, inclusive, 

firmar princípios éticos que guiam a identidade social da prestação do serviço público gratuito 

(PIRES, 2001). 

Um elemento que um gestor precisa ter em mente ao estruturar um sistema de educação 

a distância é o planejamento estratégico e suas etapas (MILL et al, 2010). A lei nº 10.861, de 

14 de abril de 2004 estabeleceu o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), instrumento 

de planejamento estratégico das universidades para um período de cinco anos. 

Mizael (2003), que analisou o planejamento estratégico das universidades federais do 

Consórcio Sul-Sudeste de Minas Gerais por meio de seus Planos de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), apontou que o objetivo da elaboração do PDI não deve ater-se aos 

critérios de credenciamento, mas de planejamento estratégico. 

Na Universidade Federal de Santa Catarina, uma política que vise a introduzir os ativos 

humanos da Instituição particularmente nas áreas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação contribui para o alcance de uma meta determinada Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFSC 2015-2019. 

 

2.4 CRIANDO OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA 

UNIVERSIDADE 

 Na Declaração Mundial sobre a Educação Superior para o Século XXI, encontramos, 

em seu artigo 1º, que uma das missões da Educação Superior é: 

 
a) formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos 

responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los 

aspectos de la actividad humana, ofreciéndoles cualificaciones que 

estén a la altura de los tiempos modernos, comprendida la 

capacitación profesional, en las que se combinen los conocimientos 

teóricos y prácticos de alto nivel mediante cursos y programas que 

estén constantemente adaptados a las necesidades presentes y futuras 

de la sociedad. (UNESCO, 2008) 

 

 Esse mesmo documento cita a Educação a Distância como meio para reforçar a 

igualdade de oportunidades. A modalidade segue a tendência ao atendimento de grupos 

sociais diversificados, bem como visa a massificar a educação superior brasileira. 

 Segundo a lei de estágio, este integra o “itinerário formativo do educando”. Por isso, 

pode-se julgar duplamente adequado o contato com o ambiente de trabalho universitário: além 

de contribuir para a formação dentro do próprio contexto educacional, a carreira desse 

estagiário pode vir a ser instruída também por um mentor da Academia, nas figuras do 

orientador e do supervisor, como assegurado em lei (BRASIL, 2008). 

 Os profissionais, técnicos administrativos e docentes, são agentes de um processo de 

administração da carreira de seus supervisionados, no sentido que envolvem seu pessoal em 

prol de um desenvolvimento tanto pessoal como profissional, juntamente com o 

desenvolvimento da organização (VIEIRA, 2008).  
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A experiência vivenciada em situação de estágio tem que ser trazida para dentro da 

escola, de forma que o estagiário possa sanar dúvidas e buscar junto aos professores e colegas 

alternativas para contornar as dificuldades enfrentadas. Por outro lado, a instituição que os 

recebe como estagiários deve ter consciência de seu trabalho educativo e proporcionar melhor 

proveito dessas experiências. As instituições que recebem estagiários devem procurar 

diversificar as atividades a serem realizadas por eles, ofertando-lhes chances de melhor 

compreensão de todo o processo de trabalho. A instituição concedente não pode designar o 

estagiário apenas para execução de trabalhos repetitivos e rotineiros, pois esses pouco 

acrescentam em seu processo educativo para a cidadania e o trabalho (ANDRADE, 2019). 

 
A área de Estágio Supervisionado, tal como a de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), tem a obrigação de promover a 

convergência de todos os conhecimentos auferidos, de forma a 

canalizar forças para que o aluno possa se estabelecer no mercado. 

Cada disciplina tem seus objetivos de agregação de conhecimentos, 

mas existe a necessidade de elementos que possam fazer com que os 

conteúdos sejam cruzados e contextualizados com outras disciplinas e 

com a realidade social. (KUAZAQUI; VOLPATO, 2008, p. 72) 

 

Por formação profissional, entende-se ainda a manutenção do estudante na graduação. 

Segundo Schibik (2005), uma das explicações para a evasão é o fato de que, ainda que o aluno 

tenha conseguido ingressar em uma universidade pública, ele terá gastos indispensáveis. Para 

reverter tal situação, algumas universidades buscam oferecer condições aos alunos para que 

eles permaneçam estudando: bolsa-auxílio, vale-transporte, monitoria e estágios. 

3. METODOLOGIA 

O estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo num contexto de mundo real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não puderem ser claramente 

evidentes (YIN, 2015). Por meio da pesquisa bibliográfica, verificamos que as dimensões 

“governança”, “gestão estratégica”, “formação profissional” e “capital intelectual” são limites 

permeados pelo caso investigado. Assim, foi possível compreender o alcance do Programa de 

Estágios em Atividades de Educação a Distância da Universidade Federal de Santa Catarina a 

essas dimensões do contexto da gestão universitária. 

Figura 1 – Dimensões do Programa de Estágio em Atividades de Educação a Distância 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. PROGRAMA DE ESTÁGIOS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ENQUANTO 

POLÍTICA DE GOVERNANÇA UNIVERSITÁRIA 

Equilibrar a produtividade da UAB a partir da gestão de pessoas – e do conhecimento 

que elas aperfeiçoam na instituição – integra o pilar de responsabilidade corporativa.  

A opção pela contratação de estagiários, a despeito de terceirizar a operação dos 

cursos a distância, é mais do que justificada pela necessidade de manutenção do 

conhecimento agregado ao longo de uma vasta experiência na modalidade, trata-se de um 

capital intelectual pertencente à Universidade e, portanto, um ativo intangível (STEWART, 

1998). Considerar-se-ia irresponsável a entrega desse recurso a um agente externo. 

 

Figura 2 – Dimensão: política de governança universitária 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2. PROGRAMA DE ESTÁGIOS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A 

MANUTENÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL 

A Universidade dispõe de profissionais para supervisionar os estagiários, propiciando 

manter esse ativo intelectual na instituição. O Programa, portanto, firma suas bases da Gestão 

do Conhecimento.  

 
Conhecimento é o conjunto total incluindo cognição e habilidades que 

os indivíduos utilizam para resolver problemas. Ele inclui tanto a 

teoria quanto a prática, as regras do dia-a-dia e as instruções sobre 

como agir. O conhecimento baseia-se em dados e informações, mas, 

ao contrário deles, está sempre ligado a pessoas. Ele é construído por 

indivíduos e representa suas crenças sobre relacionamentos causais. 

(PROBST et al., 2002, p. 29) 

 

Takeuchi e Nonaka (2008) afirmam que, no processo de criação do conhecimento 

organizacional, cabe à organização promover um contexto apropriado que facilite as 

atividades de grupo, assim como a criação e o acúmulo de conhecimento individual. 

No intuito de aproveitar as experiências e os conhecimentos vivenciados em situações 

de capacitação, o Programa possui a diretriz de destinar quatro, das vinte horas semanais, a 

atividades de aperfeiçoamento. A intenção é formá-los no uso das tecnologias de mediação 

pedagógica, ferramentas audiovisuais e mídias em geral, já que, segundo Moran (2011), um 

dos motivos que enfraquecem o oferecimento de cursos a distância online está justamente na 

necessidade de obter profissionais capacitados que atendam às exigências de formas 

diferentes e inovadoras para se fazer educação.  
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O fato é que a proposição de uma equipe multidisciplinar mantida na Universidade e 

sob o seu domínio tende a criar vantagens competitivas de longo prazo baseadas no 

conhecimento. 

 

Figura 3 – Dimensão: política de governança universitária 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3. PROGRAMA DE ESTÁGIOS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E 

ESTRATÉGIA UNIVERSITÁRIA 

O Programa de Estágios faz parte de uma estratégia para aumentar a permeabilidade 

do discente em relação à EAD. Nota-se que a política visa a introduzir os ativos humanos da 

Instituição particularmente nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação, uma meta 

determinada Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSC 2015-2019, documento em 

que se apresentam a missão e as estratégias para atingir suas metas e objetivos, abrangendo 

um período de cinco anos. 

É imperativo formar profissionais qualificados para trabalhar com a Educação a 

Distância do futuro. O percentual de atribuição da carga horária a distância nos cursos de 

graduação foi alterado de 20% para 40% (BRASIL, 2018). O aprendiz de hoje virá a ser o 

formador do amanhã, não importa se ele está situado numa licenciatura, pois, mesmo dentro 

do processo de aprendizado, o bacharelando pode encontrar nas ferramentas tecnológicas um 

facilitador para a aquisição de determinado conhecimento. O cerne estratégico do Programa, 

acompanha a tendência histórica de investimento em bens intangíveis, mais do que em 

tangíveis (VELOSO, 2018). 

Um modelo de gestão de pessoas, para que seja integrado e estrategicamente 

orientado, parte de princípios gerais, determinados pela organização, que funcionam como elo 

entre suas políticas, estruturas, processos e práticas operacionais (CLODOALDO, 2004). 

Nota-se, assim, que o Programa de Estágios se enquadra enquanto meta do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFSC. 
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Figura 4 – Dimensão: estratégia universitária

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

4.4. PROGRAMA DE ESTÁGIOS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CRIANDO 

OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

O crescimento da EAD e os constantes investimentos das instituições educacionais e 

corporativas em ter seus cursos oferecidos nessa modalidade, fazem circular várias 

informações a respeito da estrutura de um curso online: fala-se de equipe multidisciplinar para 

a criação de tal curso e de novas profissões criadas para atender às especificidades do 

ambiente digital e virtual (Moran, 2011).  

O desenvolvimento das atividades de estágio na EAD contribui para a inserção do 

graduando numa modalidade em expansão. 

Técnicos administrativos e docentes são agentes de um processo de administração da 

carreira de seus supervisionados, envolvendo seu pessoal em prol de um desenvolvimento 

tanto pessoal como profissional, juntamente com o desenvolvimento da organização. 

 

Quadro 2 – Modalidades de vagas para estágio e cursos oferecidos pela UFSC 

Título do Estágio 

(modalidade de vagas) 

Cursos Preferenciais 

(Alunos de outros cursos também 

podem concorrer) 

Modalidade Gestão Financeira 
Contabilidade 

Administração 

Modalidade Gestão de Arquivos 

Biblioteconomia 

Arquivologia 

Letras 

Modalidade Secretaria de Curso 

Biblioteconomia 

Arquivologia 

Letras 

Contabilidade 

Administração 

Modalidade Operador de 

Videoconferência e Edição Vídeo 

Cinema 

Design 

Sistemas de Informação 

Computação 

Artes Cênicas 

Engenharias 

Modalidade AVEA (Ambiente 

MOODLE) 
Todos os cursos 

Modalidade Tecnologia da Informação 

Design 

Sistemas de Informação 

Computação 

Engenharias 
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Título do Estágio 

(modalidade de vagas) 

Cursos Preferenciais 

(Alunos de outros cursos também 

podem concorrer) 

Modalidade Design Gráfico Design 

Modalidade Revisão de Texto 
Letras 

Jornalismo 

Modalidade Intérprete de Libras Letras Libras 

Fonte: Secretaria de Educação a Distância/UFSC, 2018 

O Quadro 2 mostra um panorama entre as modalidades de estágio oferecidas pelo 

Programa de Estágios em Educação a Distância e os cursos oferecidos pela UFSC. A tabela 

demonstra como a Universidade fornece laboratórios de prática profissional, inserindo seus 

estudantes a conteúdos curriculares por meio de situações de estágio. 

 

Figura 5 – Dimensão: oportunidade de formação profissional 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5. CONCLUSÃO 

A contratação de estagiários, embora se trate de uma relação não permanente de 

trabalho pareceu uma alternativa viável às demandas de recursos humanos que o Núcleo UAB 

da UFSC frequentemente recebia. 

O estágio na universidade é uma oportunidade de manutenção do aluno dentro do 

ambiente acadêmico. Além do recurso financeiro, podemos citar como benefícios dos 

estagiários: a oportunidade de desenvolvimento da carreira e a expansão do conhecimento 

individual no contexto organizacional. 

O Programa de Estágio em EAD da UFSC proporciona capacitação em mídias e, 

portanto, contato com a modalidade a distância, o que favorece sua disseminação. Enquadra-

se, assim, como ação de governança e mantém o capital intelectual da Universidade na 

Instituição.  

A governança pode ser representada por uma quebra do modelo tradicional-

burocrático, inserindo-se como elemento interdisciplinar voltado a combinação de modos de 

gestão empreendedora e inovadora (RUI SANTIAGO, TERESA CARVALHO & SÓNIA 

CARDOSO, 2015).  

Além disso, o Programa de Estágio forma profissionais capazes de serem aproveitados 

num cenário novo de Educação a Distância.  
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