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Resumo: Esta investigação é um dos resultados acadêmicos de um dos grupos de 

pesquisadores da rede UNIV ERSITAS/BR, no âmbito do último projeto financiado pelo 

(OBEDUC/CAPES), entre 2012 a 2017, integrando o eixo das organizações acadêmicas, que 

inclui as temáticas educação a distância (EaD) e internacionalização. A dimensão da 

organização acadêmica é explorada mediante a análise de como a Universidade Aberta 

Brasileira (UAB) é reconhecida como uma nova arquitetura acadêmica segunda a definição de 

Franco e Morosini. Este texto tem como foco o projeto de internacionalização horizontal com 

Moçambique, com base teórica fundamentada em Altbach, Knight, Porto Régnier e 

Didriksson. Na pesquisa específica, aqui apresentada, analisamos criticamente o processo de 

planejamento (proposta) e a implementação institucional (realidade) do modelo da UAB para 

apoiar o Programa de Expansão da Educação Superior à Distância na República de 

Moçambique, promulgado pelo MEC em outubro de 2010, com o envolvimento de cinco 

universidades brasileiras e quatro moçambicanas. A principal questão da presente pesquisa foi 

verificar se o compromisso de cooperação horizontal registrado na proposta do oficial do 

Programa foi realmente preenchido na realidade de sua implementação, que deveria atender 

ao princípio do engajamento de seus principais atores. Duas estratégias de coleta de 

informações foram utilizadas: a pesquisa bibliográfica e a análise documental. A pesquisa 

bibliográfica incluiu dissertações/teses de pós-graduação, artigos, livros e apresentações 

emcongresso. Documentos institucionais, quatro teses de pós-graduação sobre Moçambique e 

três artigos produzidos pelo coordenador brasileiro do Programa entre 2012 e 2013 foram 

selecionados para a análise documental. Os resultados apontaram as dificuldades enfrentadas 

no momento de implementação dos cursos, devido ao pouco tempo dado ao seu 

planejamento( 4 meses), a fim de garantir realmente uma experiência de cooperação 

horizontal. Foi constatado certo autoritarismo na transposição do modelo da UAB e a falta de 

conhecimento prévio da cultura moçambicana e do sistema existente de EaD; com muitos 

obstáculos enfrentados no início dos cursos: infra-estrutura dos polos, produção e distribuição 

de material didático, dispersão geográfica dos alunos, atraso no pagamento do corpo docente e 

bolsistas. Embora o Programa tenha sido desativado pela CAPES em 2015, quatro anos antes 

do término do contrato, registramos que vários participantes consideraram a experiência 

relevante e que, melhor planejada, ela deveria ser recriada.  
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Neste trabalho, são abordados os resultados da análise da trajetória institucional do 

Programa UAB/Moçambique, em termos de um projeto de cooperação horizontal Brasil-

África, tendo como base teórica concepções de internacionalização/cooperação horizontal de 

autores tais como Altbach (2007), Knight (2007), Porto Régnier (2003), Didriksson (2005) e 

Morosini (2011). Também contribuiu para esta análise o trabalho de Franco e Morosini 

(2011) no que se refere à visão, de nossa pesquisa, sobre a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) como uma nova arquitetura acadêmica que se projeta internacionalmente com uma 

proposta de cooperação internacional. 

Além da pesquisa bibliográfica, foi feito um levantamento de documentos oficiais dos 

dois países parceiros, e atas das reuniões dos coordenadores do Programa. Os relatos de 

Oreste Preti, que atuou como seu coordenador residente entre 2011 e 2014, serviram para 

retratar o caminho trilhado pelo Programa, assim como as atas de reuniões realizadas durante 

ele serviram para retratar seus avanços e dificuldades no cotidiano dos cursos. Finalmente, a 

avaliação dos gestores institucionais ofereceu dados relevantes na perspectiva das políticas 

públicas (macropolítica). 

Os resultados da pesquisa serão aqui apresentados em termos dos seus caminhos 

iniciais, observação in loco de seu funcionamento e primeira avaliação tendo em vista que 

passaremos a aprofundar mais o processo de sua finalização mediante uma análise a frio. 

 

Os caminhos iniciais traçados pelas instituições participantes do Programa 

 

Em 26 de outubro de 2010, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, assinou 

a Portaria nº. 22 que instituiu o Programa de Apoio a Expansão da Educação a Distância na 

República Popular de Moçambique, pelo governo brasileiro. O documento levou em 

consideração dois compromissos: reforçar os laços de solidariedade, cooperação com os 

países do sul e a necessidade de expansão e interiorização da educação superior nos países de 

língua portuguesa. A portaria afirmava ainda que o programa seria implementado em parceria 

com as instituições estrangeiras e que a formação de professores para o magistério público 

seria dentro do modelo UAB
3
.  

O público alvo era composto por professores e funcionários técnico-administrativos do 

serviço público moçambicanos; o objetivo era, além de formá-los, transferir a tecnologia da 

educação a distância. Relacionamos a seguir as instituições que integraram oficialmente este 
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Programa, representando tanto o governo brasileiro como o moçambicano, de acordo com os 

documentos trabalhados neste texto. 

 

Atores institucionais do Governo Brasileiro 

O Ministério da Educação (MEC) Brasileiro;  

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES),  

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC –Brasil) 

As Universidades Brasileiras executoras dos cursos 

 Universidade Federal Fluminense (UFF), 

 Universidade Federal de Goiás (UFG),  

 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 

 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)  

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira (UNILAB) 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores do Brasil;  

 

Atores institucionais do Governo Moçambicano 

Ministério da Educação de Moçambique (MINED);  

Universidades Moçambicanas: 

 Universidade Pedagógica (UP), 

 Universidade Eduardo Mondlane (UEM)  

Instituto Nacional de Educação a Distância (INED) 

 

Para atender a esses compromissos a CAPES e a UNILAB ficaram responsáveis pela 

coordenação do Programa em parceria com as universidades brasileiras participantes do 

Sistema UAB. A UNILAB
4
, em cooperação com Instituições de Ensino Superior Brasileiras 

(IES), seria a responsável em apoiar a formação de recursos humanos, de forma a contribuir 

com a integração entre Brasil e Moçambique.  

Chama-nos atenção que a UNILAB é citada na portaria, mas ela ainda não estava 

instalada, o que somente ocorreu em 25 de maio de 2011, três meses depois do início dos 

cursos do Programa. Desta forma, quando a UNILAB foi instalada, os documentos relativos à 

implementação dos cursos (projeto pedagógico) bem como resoluções para implantação já 

haviam sido criados. Havia uma forte vontade política de concretizar este acordo, por parte do 

governo brasileiro em final de mandato, assim como trazer estudantes africanos para a recém-

criada UNILAB. Quanto à CAPES, é preciso lembrar que ela somente recebeu o comando 

operacional da UAB em 2009 e estava ainda se organizando para ocupar essas novas funções.  

A extensa relação de instituições, envolvidas direta ou indiretamente no Programa, nem 

sempre conhecida pelos seus próprios participantes, permite antever a complexidade de seu 

planejamento e implantação. No ano de sua criação chamamos ainda atenção para a participação 
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indireta de outros atores institucionais não registrados no documento oficial do convênio, como a 

MICROSOFT e a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI). A MICROSOFT doou 500 

mil dólares para aquisição de equipamentos para a instalação dos polos para a educação a distância 

em Moçambique. A OEI foi a intermediária do acordo ficando responsável pela compra, transporte, 

instalação e manutenção dos materiais adquiridos. Tanto a OEI como a MICROSOFT atuaram, 

então, como atores institucionais por intermédio da CAPES. 

No que se refere à escolha das IES participantes, Gonzaga (2017) registra em sua 

pesquisa que a escolha das instituições brasileiras foi a partir de indicação política, não sendo 

lançado nenhum edital seletivo para as universidades. O que influenciou a escolha foram 

“fatores como conhecimento e contato pessoal entre os representantes das universidades 

participantes, somado à identificação de parceria potencial com a então Secretaria de 

Educação a Distância do MEC” (GONZAGA, 2017, p.197). Segundo ainda  esta 

pesquisadora, em relação às universidades moçambicanas a escolha ocorreu a partir 

 

[...] da vocação e histórico institucional. Como os cursos para formação de 

professores se concentram na Universidade Pedagógica (UP), na capital e demais 
províncias e a Universidade Eduardo Mondlane, pelo seu histórico de formação de 

servidores públicos pela Faculdade de Letras e Ciências Sociais, formando em 

Administração desde a década de 1970. (GONZAGA, 2017, p.198). 

 

É importante destacar que o Programa UAB/Moçambique - BRA/04/044-S282 
5
- se 

propunha a: 

 

Apoiar os esforços de formação de professores, de nível superior, para atuarem em 

escolas de nível básico e médio em Moçambique, bem como formar quadros, de 

nível superior, para atuarem em órgãos do governo. A cooperação tem como eixo 
central o fortalecimento da política nacional de educação, a partir das seguintes 

perspectivas: •Capacitação de pessoal para dar seqüência à implantação da política 

de EaD. •Reforço à capacidade institucional do MINED-Moçambique. •Reforço do 

sistema de formação de professores para atuarem no ensino fundamental e médio, 

utilizando a EaD como modelo de democratização de acesso. •Reforço do sistema de 

formação de técnicos, de nível superior, para atuarem em órgãos do Governo, 

utilizando a EaD como modelo de democratização de acesso.(BRA/04/044-S282) 

 

Entretanto, para a programação acadêmica propriamente dita, o curto período entre o 

final do ano de 2010 e início de 2011, cerca de quatro meses, foi o tempo disponibilizado para 

que o Programa fosse organizado. A acelerada implantação do Programa, por motivos 

políticos, foi um elemento dificultador para o desenvolvimento da proposta acima 

mencionada, como bem observa Gonzaga (2017) em sua pesquisa sobre os cursos de 
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formação de professores desse Programa. 

 

Segundo os intervenientes brasileiros e moçambicanos, não houve momentos de 

discussão antes do início das atividades do Programa acerca de algumas questões 

estruturais, como: o que efetivamente seria essa cooperação proposta e sua natureza, 
como seria feita essa relação sul-sul; quais eram os níveis de responsabilidade das 

instituições envolvidas; como se daria o processo de institucionalização do 

Programa pelos governos e instituições envolvidas; qual o projeto pedagógico e 

administrativo do Programa (projeto “guarda-chuva” que articularia todas as ações 

dos cursos envolvidos), enfim, elementos básicos estratégicos de ação coletiva. 

(p.198). 

 

Inicialmente, o acordo previa a formação de 7.290 moçambicanos em até 17semestres (oito 

anos e meio), com recursos financiados pelos seguintes atores institucionais: MEC/Capes/UAB, 

MRE/ABC e Ministério da Educação de Moçambique (MINED). Destes alunos, 4.290 atuavam 

como professores no ensino básico de Moçambique, enquanto 1.350 trabalhavam como técnicos 

administrativos em órgãos do governo moçambicano. O acordo previa ainda a capacitação prévia de 

200 professores, 10 técnicos e mais de 100 tutores presenciais que atuariam nos Centros de Apoio 

Presencial (polos).  

De acordo com o BRA/04/044 S282, os cursos oferecidos deveriam se  fundamentar 

em 03 princípios: (a) dupla certificação; (b) equivalência das disciplinas que integravam a 

matriz curricular em ambas  universidades; e, (c) utilização de recursos em EaD compatíveis 

com as exigências de formação e garantia de qualidade (BRASIL/MRE/ABC, 2010, p.6). 

Para atender a esses princípios, os cursos de capacitação, acima referidos, seriam 

oferecidos para a elaboração de material didático para EaD e tutoria presencial e a distância. 

Eles deveriam enfocar duas questões centrais: formação para atuar no ambiente virtual de 

aprendizagem e tutoria presencial. Esperava-se que ao término do projeto o Brasil atendesse 

às demandas da cooperação articulando as seguintes expectativas: 

 

1)  Capacitação de pessoal para dar sequencia à implantação da política de EaD. 2) 

Reforço à capacidade institucional do MINED – Moçambique. 3) Reforço do 

sistema de formação de professores para atuarem no ensino fundamental e médio, 

utilizando a EaD como modelo de democratização de acesso. 4) Reforço do sistema 

de formação de técnicos, de nível superior, para atuarem em órgãos do Governo, 

utilizando a EaD como modelo de democratização de acesso. (BRASIL/MRE/ABC, 

2010, p.8) 

 

Cabe registrar que o projeto BRA/04/044 282 passou por quatro revisões. Em cada 

revisão, modificações foram sendo introduzidas, chamando nossa atenção a variação do 

tempo de execução do projeto que, na versão original, estipulava o prazo de 24 meses passível 

de prorrogação. Na Revisão “A”, ainda em 2010, esse prazo já é dilatado para 102 meses 

(quase 9 anos).  



 

Em novembro de 2010, o então presidente Lula proferiu a Palestra de Aula Inaugural 

em Maputo, ocasião na qual destacou a importância da cooperação, nos seguintes termos: 

“Hoje, com o lançamento dos primeiros polos moçambicanos da Universidade Aberta do 

Brasil, estamos dando um passo firme em direção a um maior aprofundamento da cooperação 

entre nossos países” (SILVA, 2011, em Aula Magna dos cursos do Programa UAB em 

Moçambique, Maputo, 9.11.11). 

Preti (2012, p.4), coordenador brasileiro do Programa, registra sua visão do interesse 

por parte do governo moçambicano, nos seguintes termos: 

 

Por parte do governo moçambicano havia interesse na formação dos profissionais da 

educação e dos funcionários públicos para melhorar a qualidade do ensino público e 

do serviço público. Cerca de 50% dos professores do Ensino secundário não tem 

formação superior ou na área em que lecionam (MINED, 2010) e as instituições de 

ensino superior estão concentradas em Maputo e em algumas capitais da província, 

o que dificulta acesso por parte dos professores e os que trabalham em localidades 

mais interioranas. 

 

Assim, podemos afirmar que o programa foi idealizado por meio de vontade política 

dos governantes de ambos os países. Preti (2012, p.4) aponta que: 

 

Promessas e garantias eram dadas, pois se presumia tratar-se de um programa de 

governo e que contava com o compromisso do presidente da República e do 

Ministro da educação, com o respaldo de Portaria Normativa e Convênios assinados. 

Quando esbarravam em questões legais e/ou técnicas, acreditava-se que a força da 

decisão política, as palavras das autoridades envolvidas seriam suficientes para 

dirimi-las o quanto antes. Apostava-se na continuidade política, com a sucessão 

presidencial em janeiro de 2011, como o elemento importante na “estabilidade” e na 

“governação” do Programa. Mas era urgente “emplacar” o Programa antes do final 

do governo Lula. Era premente sua “institucionalização” no Brasil, sobretudo. 

 

Pode-se perceber que a vontade política prevaleceu no ritmo de planejamento dos 

cursos sem atentar para o fato de que se tratava de uma experiência pioneira da UAB se for 

considerado seu espírito de cooperação bilateral. 

 

A observação in loco do funcionamento do Programa em 2011/2013 

 

Lendo os relatos produzidos por Preti entre 2012 e 2013, bem como algumas 

entrevistas relatadas por Jesus (2015), constatamos que entre as diversas dificuldades 

enfrentadas no início do Programa, destaca-se a ausência das coordenações brasileiras. Desta 

forma, os coordenadores moçambicanos se responsabilizaram pela sua implementação a partir 

do planejamento desenvolvido. Entretanto, apesar dessa ausência houve um direcionamento 

do lado brasileiro no que se refere ao período de planejamento prévio dos diferentes cursos. 



 

 
Então eu acho que os primeiros dois anos, nessa pressa das coisas acontecerem, e 

também na preocupação de que o programa caminhasse regularmente, houve certo... 

Não digo autoritarismo, mas houve um direcionamento do lado brasileiro sobre o 
lado moçambicano, sem dar muito tempo e espaço para ouvi-los, para até reformular 

o projeto em função da experiência que eles tinham em EaD, e procurar outros 

caminhos que não sejam o modelo clássico da UAB no Brasil. Mas nos primeiros 

tempos houve essa percepção por parte deles de que o Brasil estava impondo, não 

dava tempo de ouvi-los, eles usavam até um termo interessante, que era: “nós 

queremos ser ouvidos, e não vociferados”, no sentido que vinham as missões e 

vinham as coordenações e falavam, falavam e falavam, e não paravam para ouvir. 

Era muito mais um discurso do Brasil pra Moçambique do que ouvir o que 

Moçambique tinha a dizer, para nós do Brasil em relação ao trabalho, a maneira 

deles perceberem as coisas, como é que eles gostariam que as coisas caminhassem. 

(JESUS, 2015, p.87) 

 

Essa falta de um relacionamento cooperativo se manifesta também na ata da Reunião 

Extraordinária dos Coordenadores Moçambicanos
6
 ocorrida em Maputo em junho de 2012. 

Nessa reunião foi lido um telegrama da CAPES informando aos moçambicanos que ela 

passaria a coordenar o Programa partir daquele momento. Também foi comunicada a não 

renovação de um dos coordenadores brasileiros e encaminhada uma agenda de visitas para o 

período de 19 a 23 de junho de 2012 “a fim de verificar os entraves na execução do 

programa”. Após essa leitura os coordenadores moçambicanos pediram a palavra para 

demonstrar as suas insatisfações na forma como a CAPES assumiu o Programa, ratificando as 

críticas de Gonzaga (2017) e Jesus (2015). Expressaram eles, 

 
[...] estranhamento e sentimento de revolta diante do fato de que a parte 

moçambicana não ter sido consultada pelos gestores brasileiros sobre o trabalho do 

coordenador brasileiro antes de tomarem a decisão de sua não contratação. [...] 

quando a equipe brasileira esteve em Maputo pela primeira vez, em 2010, 

abordaram a UP e a UEM com espírito colaborativo, propondo um Programa de 

parceria entre os dois países, a construção de uma experiência em EaD numa relação 

Sul- Sul, respeitando as políticas e as visões das Universidades. [...] Espera-se da 

CAPES esta mesma postura de ouvir os intervenientes moçambicanos e juntos dar 

continuidade ao Programa, fruto de parceria. (MOÇAMBIQUE, 2012, p.2-3). 

 

De acordo com o Entrevistado 1 (JESUS, 2015), o Brasil chegou a Moçambique com 

a ideia de que a educação a distância era algo novo para o país, porém, como já vínhamos 

percebendo, já estava sendo construído um desenho próprio de EaD,  necessitando de 

cooperação na organização do sistema de EaD em nível governamental e institucional.   

 
É porque antes era aquela ideia de ensinar para os outros como é que faz Educação a 

Distância, e sem a gente ter tido o cuidado, a atenção, de saber quais eram as 

experiências de Moçambique, quais eram os problemas e as dificuldades que eles 

tinham para trabalhar com um curso a distância.  Então eu acho que logo de cara a 

gente deu... A gente barra na parede, caímos do cavalo. Porque, quando a gente 

começou a trabalhar a gente viu que o que estava desenhado no projeto estava um 
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pouco fora da realidade de Moçambique.  E ai aos poucos os coordenadores 

tentaram ajeitar aqui e acolá. (Entrevistado 1, apud JESUS, 2015, p. 88). 

 

Chama-nos atenção a falsa ideia dos representantes brasileiros de que a EaD fosse algo 

novo para Moçambique, o que não era verdade, uma vez que várias instituições utilizavam a 

EaD nos diferentes níveis do sistema educacional. Tanto a Universidade Pedagógica (UP) 

quanto a Universidade Eduardo Mondlane (UEM) já ofereciam cursos de EaD, com modelos 

próprios, diferenciados. Na perspectiva de Preti
7
 (2012, p.5): 

 
O que estava sendo proposto pelo Programa era ir além. Propunha construir 

caminhos colaborativamente, vivenciar novas experiências na modalidade a 

distância. Havia a perspectiva de expansão expressiva de matriculas de estudantes 

por meio da modalidade a distância em todas as províncias do país (5,5 mil para 

cursos da UP e 1,5 mil para o da UEM), a proposta do uso da plataforma como 

ferramenta importante no processo de ensinar a distância, o desenvolvimento de 

disciplinas e de material didático em colaboração envolvendo instituições 

moçambicanas e brasileiras.  

 

Preti (2012) também chamou atenção para o pioneirismo do Programa, no sentido de 

conceder dupla certificação.  O autor destaca a importância que o documento que descrevia o 

Programa dava ao material didático impresso e/ ou digitalizado e o atendimento nos três polos 

com tutores presenciais. Nestes polos os estudantes teriam acesso à Plataforma Moodle onde 

as disciplinas estariam disponibilizadas. As disciplinas seriam construídas ora por professores 

brasileiros, ora por moçambicanos. 

A primeira fase do projeto foi iniciada em fevereiro de 2011, atendendo a 630 alunos em 

três polos, como mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 1: Programa UAB Moçambique: Universidades, Polos e número de alunos. 

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES 

POLOS 

BRASIL MOÇAMBIQUE POLO 

MAPUTO 

POLO 

LICHINGA 

POLO BEIRA 

UFJF UEM 30 alunos 30 alunos 30 alunos 

UNIRIO UP 60 alunos 60 alunos 60 alunos 

UFF UP 60 alunos 60 alunos 60 alunos 

UFG UP 60 alunos 60 alunos 60 alunos 
Fonte: Projeto Pedagógico dos Cursos (quadro elaborado pela autora)- fevereiro 2011 

 

Segundo relato de Preti e Barbiere (2013), baseado em dados de 591 questionários 

preenchidos durante encontro que deu início aos cursos em fevereiro de 2011, os estudantes 

da primeira turma do programa UAB Moçambique apresentavam o seguinte perfil: 77% dos 

alunos estavam na faixa etária entre 21-40 anos e em relação ao estado civil, a maioria era 
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casado. Nos cursos de Administração Pública e de Biologia havia uma equiparação em 

relação ao gênero, o que não aconteceu no curso de Matemática no qual predominaram os 

homens (72%), e no curso do Ensino Básico em que 66% eram mulheres. Em relação à 

formação dos alunos, para a grande maioria (90%) o curso é o primeiro em nível superior.  

De acordo com o questionário aplicado, os estudantes apontaram que a questão dos 

custos para deslocamento e necessidade de acesso pela Internet Café, bem como pagamento 

das mensalidades, aumentavam o custo dos cursos para eles. Além desses custos tinha ainda o 

custo referente às apostilas que eram utilizadas nos cursos de licenciaturas. O curso de 

Administração Pública não as utilizava, pois disponibilizava os arquivos em pdf na 

plataforma de ensino. Entretanto, consideramos que o fato do curso disponibilizar online o 

material não representava economia de gastos, pois a grande maioria dos alunos tinha que 

acessar em Internet Café e/ou imprimir, o que também gerava custos. 

Em relação ao aspecto positivo, os alunos avaliaram a relação do curso com a 

profissão, a qualidade do curso, o material didático e a tutoria a distância. Como aspectos 

negativos da infraestrutura dos polos, apontaram bibliotecas, sala de informática e espaço 

físico inadequados.  Os autores chamaram atenção, ainda, para o fato de que de acordo com os 

alunos, as desistências, mesmo em número reduzido, não ocorreram por conta desses 

problemas, mas sim pelo aspecto financeiro e sistema de avaliação. 

Preti em seus relatos (2012; 2013; 2014) observa que não foram poucas as 

dificuldades, denominadas por ele “pedras nos caminhos”, encontradas no percurso da 

implementação do Programa. A primeira que ele observa foi a rapidez da implementação 

como vimos anteriormente. Essa rapidez não levou em consideração questões como 

infraestrutura, material didático, dispersão geográfica dos estudantes e a aplicação e 

acompanhamento das avaliações nos estudantes que acabaram por não contemplar a forma 

que estava expressa nos documentos.  

Os polos (Centro Provincial de EaD- CPED) apesar de bem construídos apresentavam 

problemas nas instalações elétricas, redes de água e rede de internet, desta forma, os 

estudantes acabavam por não ter acesso à  plataforma Moodle no polo, tendo que buscar este 

acesso em salas de “internet café”. Esse deslocamento causou custos não previstos. O caso 

mais grave se encontrava no polo de Lichinga, nos outros dois polos eram identificados esses 

problemas, mas em número menor (PRETI, 2012). 

Em relação à produção do material didático, no início as coordenações utilizaram 

materiais disponibilizados de outros cursos ou de outras instituições, por conta do atraso em 

decidir qual equipe ficaria responsável pelo processo de produção do material e como seria a 

liberação das bolsas da UAB, Preti (2012) afirma que: 



 

 
Sem uma equipe de produção não foi possível realizar revisão dos textos em 

produção nem adequação dos textos já disponíveis, nem diagramá-los a partir de um 

projeto gráfico do Programa. Os textos produzidos por docentes moçambicanos 
passaram por revisão da língua portuguesa e da linguagem para EaD – realizada pela 

equipe do CEAD, no caso da UP e do CEND, para os textos da UEM. (PRETI, 

2012, p. 7) 

 

Outro problema relatado pelo coordenador residente foi a dispersão geográfica dos 

alunos que viviam em locais distantes e de difícil acesso, com condições precárias de 

comunicação. Esse fator não foi previsto no programa dificultando o atendimento por parte 

dos tutores e docentes, como também a frequência dos alunos aos encontros presencias 

(realização de provas) e virtuais (atividades online). 

Diante dessa série de dificuldades, Preti (2012) apontou que, no primeiro ano do 

curso, críticas foram surgindo entre os estudantes que não recebiam feedback de suas 

atividades, afirmando que:  

 

[...] as pedrinhas encontradas logo no ponto de partida do Programa , uma pedra 

maior foi se somando. Como garantir o acompanhamento dos estudantes por parte 
do docente e do tutor a distância? [...] ao concluir o semestre, os estudantes não 

tinham recebido o feedback de algumas disciplinas. Essa situação criou sérios 

constrangimentos e criticas constantes dos estudantes. (PRETI, 2012, p. 8) 

 

 

Essas situações foram registradas nas reuniões do comitê gestor de Moçambique, entre 

2012 e 2014, constituídas pelos coordenadores de curso moçambicanos e representantes 

institucionais das unidades coordenadoras da EaD nessas instituições, incluindo o 

coordenador brasileiro residente.  

 

Avaliação, perspectivas de expansão e suspensão do Programa 

 

Em 2014, Preti organizou um relatório em que apontava as atividades desenvolvidas, 

os constrangimentos que deveriam ser superados bem como aspectos positivos do programa. 

O coordenador iniciou o relatório fazendo um monitoramento do Programa e, em seguida, 

destacou a formação em EaD no meio de cada semestre acadêmico por meio de encontros 

com docentes, coordenadores, gestores e tutores. Em três dias de encontro, foram discutidos o 

andamento dos cursos e do Programa. 

 Esses encontros objetivavam superar os constrangimentos que persistiam no decorrer 

dos cursos. Na abertura desses encontros, promoveram-se palestras como docência online, 

gestão de cursos a distância e avaliação; eles serviram também para promover encontros com 



 

estudantes e coordenadores. De acordo com o Relatório final, esses encontros eram realizados 

em Maputo, não sendo apontado nenhum evento em outros polos.  

Em relação ao material didático, segundo o autor, encontros mensais foram 

promovidos entre os coordenadores adjuntos de cada curso e estes monitoravam a produção. 

Quando os autores eram professores moçambicanos a revisão era de responsabilidade dos 

professores brasileiros, quando os autores eram brasileiros os professores moçambicanos 

faziam essa revisão. As revisões de linguagem eram feitas por especialistas moçambicanos. 

Para gerir o fluxo de material didático para os módulos em 2013, foi organizado um ambiente 

virtual específico coordenado pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).  

No relatório são apontadas ainda algumas falhas técnicas, que foram acompanhadas 

individualmente pelo coordenador residente. 

De acordo com o relatório, atividades que antes eram realizadas de maneira informal e 

isolada pelo coordenador residente, passaram a ser institucionalizadas com a designação de 

membros das duas instituições e do INED para trabalhar em conjunto. Assim as atividades de 

produção de material didático, regulação e creditação, institucionalização e expansão, 

registros e memórias, monitoramento e avaliação do programa, formação continua, 

coordenação adjunta da equipe de coordenação local e secretaria passaram a ser 

desempenhadas e remuneradas com bolsas por membros da UP, da UEM, do CEND, do 

INED, e do CEAD; Essas ações além de ajudar no processo de institucionalização, também 

promoveram os procedimentos para expansão. Desse modo, a expansão do Programa em 2015 

passou a ser tratada em diferentes instâncias, para isso foi organizado um Encontro de 

Reflexão sobre a EaD. Nesse encontro foi retrado à comunidade universitária o programa e a 

experiência da cooperação entre a UEM e a UFJF. Os coordenadores foram orientados a 

discutirem a necessidade de adequar ou não o Projeto Pedagógico. Uma vez que segundo o 

relatório os projetos não contemplavam todos os componentes importantes para um curso de 

EaD.  Abaixo apresentamos a expansão pretendida para 2015, o relatório aponta a inserção de 

novos polos e novos ingressos. Com estes objetivos de expansão e para consolidar as práticas 

de gestão, o relatório aponta a necessidade de releitura e reformulação de 03 documentos: 

 Termos de aceitação e comprometimento,  

 Processos e procedimentos de gestão e comunicação e  

 Projeto pedagógico do programa. 

Em relação aos problemas, o relatório aponta os que ainda precisam ser superados 

entre eles: o pagamento de bolsas, o acervo bibliográfico para bibliotecas dos Centros de 

Recursos, equipamentos para os laboratórios de informática e Biologia, produção de material 

didático dos cursos, meios de comunicação, a contrapartida das instituições moçambicanas 



 

que não estava previsto no orçamento das instituições (havia problemas com deslocamento de 

coordenadores, professores e tutores).  

O documento faz uma avaliação do programa por parte dos intervenientes 

moçambicanos sendo possível observar que o programa mudou inclusive a forma do ensino 

presencial. Segundo docentes, a maneira que o curso de EaD foi organizado ajudou a 

melhorar a metodologia do presencial. O programa apontou aos gestores das duas instituições 

possibilidades do uso das tecnologias e das estratégias de ensino a distância com o objetivo de 

expandir e interiorizar os seus cursos. (PRETI, 2014, p.22) 

Por outro lado, o coordenador residente também relata a visão dos moçambicanos 

sobre o Programa. Quando as missões brasileiras iam ao país, os coordenadores por diversas 

vezes expressaram seu desagrado com uma expressão muito recorrente: “Queremos ser 

escutados e não vozerados” (PRETI, 2014, p.23). Nesse sentido, o relatório dá voz a estes 

coordenadores para que eles possam avaliar o programa. A avaliação dos coordenadores foi 

positiva no sentido do apoio da política do governo para melhorar a formação dos professores.  

Apontam também as dificuldades iniciais dentro da própria instituição por conta das 

resistências das IES à modalidade a distância. Reconheceram que as dificuldades do programa 

são problemas e culpa dos dois países - Brasil e Moçambique. Por fim, a preocupação do 

coordenador, não pode deixar de ser citada: 

 

Preocupa-nos o fato de que em ao se aproximar o ano da expansão, problemas 

críticos ainda não foram solucionados. Porém apesar de tantos atropelos, demoras, 

constrangimentos, temos que reconhecer que o Programa está caminhando com 

resultados positivos, avaliado positivamente pelos intervenientes e que as 

instituições moçambicanas depositam grandes expectativas na sua continuidade e 
expansão, pois estão a aprender muito. Tomaram consciência que “os cursos não são 

do Brasil, são nossos. O Brasil é uma parceria, esta a nos apoiar” (PRETI, 2014, p. 

34). 

 

Esse Programa tinha além do compromisso político o desenvolvimento de habilidades 

técnicas na organização acadêmico-administrativa da EaD. Havia, pois, uma expectativa de 

continuidade do Programa por parte dos moçambicanos. 

 

Considerações finais 

 

Infelizmente, a esperada expansão do Programa não se concretizou. Um acordo 

bilateral projetado para ter vigência até 2019 não formou nem uma segunda turma.  

Não foi possível ter acesso a documentos que esclareçam o fechamento do curso, que 

inclui toda documentação feita pela equipe da UFJF. Como vimos a modalidade de ensino à 

distância pode atender às necessidades de formação superior e de qualificação do corpo 



 

docente para atuar no sistema  de ensino desde que haja um trabalho conjunto dos parceiros 

em termos de conhecimento da realidade educacional dos países participantes e atenção 

privilegiada ao corpo docente do curso e aos professores cursistas. Dificuldades para a 

implementação do projeto foram inúmeras, mas pensamos que a retomada do programa 

poderia ser mais uma alternativa para possibilitar a democratização do serviço de educação 

em Moçambique. Também ressaltamos a importância do intercâmbio institucional que deveria 

continuar, pois Brasil e Moçambique têm muito a ganhar com o compartilhamento de 

experiências. Como os dois países compartilham a língua portuguesa como fator de identidade 

facilitaria a expansão dessas práticas de cooperação.  
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