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RESUMO: O artigo apresenta processo de implementação e oferta do curso de Licenciatura em Artes 
Visuais da Universidade de Brasília (UnB)/Universidade Aberta do Brasil (UAB). A partir de três 
dimensões - histórica, teórico/metodológica e prospectiva - relacionam-se fundamentos teóricos e 
metodológicos estruturadores com o histórico das primeiras experiências na oferta efetiva do curso e 
elencam-se resultados dessas experiências junto às perspectivas futuras, visando-se, desse modo, 
compartilhamento colaborativo de ideias que auxiliem na consolidação da Educação a Distância 
(EAD) no âmbito das Artes Visuais no Brasil. O desafio de conduzir a distância transacional na oferta 
das disciplinas de ateliê vem em destaque, visto que esse se constitui, em tradição longeva e sólida, 
sob bases relacionais presenciais, mas que precisavam ser ajustadas para atender à modalidade de 
oferta do curso.  
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ABSTRACT: The paper presents the implementation of the Licenciatura em Artes Visuais of the 
University of Brasília and Open University of Brazil. Based on three dimensions - historical, theoretical 
/methodological and further ideas - the discussion presents the theoretical and methodological 
foundations that supported the early experiences in the realization of the course. Furthermore, list up 
results of these experiments and suggests future prospects, aiming to share ideas and cooperate with 
the consolidation of Distance Learning in the context of Visual Arts in Brazil. The challenge of 
conducted transactional distance in the disciplines of studio´s practice, get highlighted, because, the 
solid and long-lived tradition of the face relational in this kind of study, needed to be adjusted to suit 
the course. 
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O desafio de conceber e implementar o curso de Licenciatura em Artes Visuais do 

Departamento de Artes Visuais (VIS) da Universidade de Brasília (UnB), em 2006, 

iniciou-se já durante a reunião de apreciação no Conselho Universitário. A questão 

dos conselheiros era encorajadora: "Alguém pode aprender a desenhar ou pintar a 

distância?". A resposta era simples, pois, o Instituto Universal Brasileiro ensinava 

arte por correspondência desde os anos 1940, integrando a primeira geração da 

EAD, fundada em âmbito mundial nos anos 1800, apoiada pela tecnologia dos 
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serviços postais e expansão das redes de ferrovia (AZEVEDO, 2012; MOORE e 

KERASLEY, 2008). 

Se por um lado aprender a desenhar e pintar já era realizado por correspondência, 

há muito tempo, por outro, a questão apresentada no conselho tinha contornos 

importantes a serem considerados na oferta do curso em tela. Em específico, no que 

dizia respeito à distância transacional1 que eclodiria das disciplinas de ateliê. Pois, 

sua prática, tradicionalmente, tem sido construída na relação direta entre artista e 

aprendiz, 

[...] se um jovem decidisse ser pintor, o pai colocava-o como 
aprendiz, desde muito cedo, na casa de um dos principais mestres 
da cidade [...] usualmente era um moleque de recados,[...] uma das 
suas principais tarefas podia ser triturar o material para a preparação 
das cores ou ajudar na feitura dos painéis de madeira ou tela que o 
mestre resolvesse usar[...] Um dia em que o mestre estivesse muito 
atarefado, pediria ao aprendiz para[...] pintar um fundo que 
delineou[...], se o jovem mostrava talento [...],eram-lhe confiadas 
tarefas mais difíceis - talvez pintar um quadro inteiro a partir do 
esboço do mestre e com a supervisão dele. (GOMBRICH, 2013, p. 
248). 

Essa passagem ilustra o modo como os artistas eram formados na renascença, 

contudo, a relação mestre/aprendiz ali relatada, permanece, inclusive no senso 

comum, sendo reivindicada em associação direta entre aulas de artes e cavaletes, 

pincéis, godês e outros materiais. Talvez disso, resultasse a aflição dos conselheiros 

durante a sessão de aprovação do curso.  

Apesar de todas as ponderações de que o ensino das artes, quer seja para 

formação do professor ou em seu exercício profissional, não se reduz aos ateliês, de 

fato, disciplinas dessa natureza seriam ofertadas no curso da UnB. E, então, de que 

modo estruturá-las considerando-se a distância física e temporal que é uma variável 

condicional característica da EAD? A partir dessa questão central, e de outras em 

sua órbita, a equipe pedagógica debruçou-se sobre possibilidades teóricas e 

metodológicas disponíveis à época. Além disso, organizou-se para administrar a 

interface do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) moodle2. 
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Os cursos da UAB/UnB, em suas gêneses, foram projetados sob a abordagem 

humanista, dentro de uma proposta de ensino centrado na pessoa, inspirada na 

Teoria da Personalidade de Carl Rogers. Essa abordagem enfatiza as relações 

interpessoais, os processos individuais de construção dos conhecimentos e 

organização da realidade, focados na constituição de um indivíduo integrado.  

Por aquela perspectiva teórica, o professor não é um transmissor de conteúdos, 

antes, é um facilitador que cria condições para que o discente aprenda. Nesse 

sentido, cabe ao aprendente a responsabilidade de buscar e adquirir conhecimentos, 

e, para que isso ocorra de modo pleno, as ações educacionais devem propiciar 

situações que viabilizem o aprender a aprender (AZEVEDO, 2012). 

Em se tratando de EAD, são fatores importantes para as situações mobilizadoras de 

aprendizagem: interação nas ações educacionais pelo ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA); características dos indivíduos envolvidos no processo - desde 

a equipe de elaboração até o professor-tutor -; e, os padrões de comportamento 

apresentados nas situações de ensino/aprendizagem. Esse conjunto de 

particularidades compõe o conceito de transação, inspirado no de interação, 

originário das ideias engendradas por John Dewey para o campo educacional. 

Interação, nesses termos, significa as trocas que o indivíduo promove com o meio 

durante o processo de experiência educativa. Transação, por sua vez, implica na 

clivagem, típica da EAD, que leva ao estabelecimento de comportamentos 

psicológicos e comunicacionais específicos diante de situações de aprendizagem 

(AZEVEDO, 2012; MOORE, 2002). 

A interação e a continuidade são conceitos indivisíveis no âmbito da filosofia 

educacional deweyana, pois, transpassam a experiência educativa de modo 

longitudinal e transversal. Enquanto a interação mobiliza integração com o ambiente, 

realização de trocas que incrementem a busca do conhecimento, a continuidade é o 

que garante, ao aprendente, recorrer à experiências passadas como referentes para 

futuras (FRANÇA, 2008). Nesse sentido, os cursos em EAD não só devem promover 
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ações educacionais centradas na pessoa, mas também superar a distância 

transacional. 

Moore e Kearsley (2008) explicam que a distância transacional, inerente aos projetos 

de curso em EAD, pode ser administrada ao êxito a partir da observação criteriosa 

das seguintes variáveis: diálogo, estrutura e autonomia do aluno. O diálogo deve ser 

sempre propositivo, garantindo espaço para escuta dos discentes no intuito de 

incrementar a busca por conhecimentos e o envolvimento com o aprender a 

aprender. O sucesso do diálogo dependerá: da filosofia educacional adotada pelo 

curso; personalidades de discentes e professores; conteúdos disponibilizados e 

ambientes disponíveis, afirmam os autores. 

Apesar de ser comum dar ênfase aos meios de comunicação, como fator ambiental 

primordial em virtude da necessidade de diálogo, de nada valerá o privilégio caso 

não se leve em conta também: o modo como o curso será estruturado- objetivos de 

aprendizagem, método, material didático e avaliação-; a formação da equipe 

pedagógica; e, o estilo de aprendizagem dos discentes. Portanto, as variáveis - 

diálogo, estrutura de curso e autonomia do aluno devem funcionar concatenadas 

para que ocorra o processo de aprendizagem (MOORE e KEARSLEY, 2008). 

Para organizar-se em torno das variáveis: diálogo, estrutura e autonomia do aluno e 

compor o Projeto Pedagógico da Licenciatura em Artes Visuais UAB/UnB, a equipe 

pedagógica, seguindo a formação geral para todos integrantes da UAB na 

universidade, tomou como referência a estrutura do AVA. Em outras palavras, a 

equipe partiu da estrutura oferecida pelo Moodle e considerou seu organograma de 

função, as ferramentas didáticas, os relatórios de acompanhamento e estratégias de 

avaliação como modelos. 

O Moodle possui características paradoxais, pois, ao tempo em que se constitui em 

um em software livre, remonta estrutura hierárquica semelhante ao chão de fábrica. 

Otto Peters, entre os anos 1960 e 70, realizou estudos sobre a relação educação e 

indústria cujos resultados podem ser aplicados ao AVA em questão, pelas suas 
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particularidades tais como: planejamento sistemático; atribuição de tarefas à 

especialistas - funções3 especificadas hierarquicamente; controle de qualidade pela 

disponibilização de relatórios de desempenho; produção de material didático em 

massa, entre outros (Moore e Kearsley, 2008). 

Longe de ser uma crítica, a ênfase no assunto pretende realçar quanto o sistema de 

ensino ocidental foi sendo enraizado pela produção industrial e cultura impressa ao 

longo do século XX. O franco acesso às Tecnologias de Informação e 

Comunicação(TICs), a partir da viragem para o XXI, não significa que, como em um 

passe de mágica, tudo aquilo que está sedimentado em ternos de fundamentos e 

métodos de ensino, esteja suplantado. Esses aspectos precisam ser revisitados, 

pois, tanto a infraestrutura quanto relações sociais que se praticam em ambientes de 

aprendizagem, quer seja a distância ou presencial, ainda possuem fortes traços do 

vínculo entre educação e indústria.  

Considerações feitas, alerta-se que sobre os ambientes citados por Moore e 

Kearsley (2008) - espaço individual de estudo, sedes administrativas e de 

coordenação, salas de recursos tecnológicos digitais –o AVA,moodle, será o único 

tratado aqui, os demais ficam para outra oportunidade. No ambiente em discussão 

há, à disposição, ferramentas e recursos cujo manuseio em favor de minimizara 

distância interacional tornou-se crucial para as disciplinas de ateliê. Os fóruns 

tornaram-se aliados importantes para publicação dos trabalhos práticos que eram 

produzidos pelos discentes, mais tarde, foram substituídos pelas galerias de fotos. 

As sucessivas atualizações das versões do Moodle também foram essenciais para 

os aprimoramentos da distância transacional ao longo do curso. 

Além dos fóruns, outro recurso bastante utilizado foi a vídeo aula que passou a 

integrar o material didático, assim que se tornou disponível um servidor mais robusto 

para armazenar os dados. Aspecto que promoveu ainda a possibilidade de 

webconferências para que os professores-tutores pudessem dirimir dúvidas dos 

discentes quanto aos usos de materiais e técnicas artísticas. 
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A formação da equipe de tutores nas práticas de ateliê foi crucial para condução das 

disciplinas. Antes do início de cada semestre, tal equipe participava de, no mínimo, 

duas horas de exercício relativo ao tipo de técnica e materiais que iria lecionar. 

Integravam o grupo tanto os tutores que estariam trabalhando diretamente no AVA 

quanto aqueles que atuavam nos polos presenciais. Além disso, havia deslocamento 

de tutores e, quando possível, de professores-autores para as localidades de oferta 

do curso, onde ministravam aulas presenciais. 

Os momentos presencias nas localidades propiciaram uma relação valiosa entre 

discentes, artistas e artesão locais. Esses últimos, em diversas ocasiões das aulas 

presenciais, procuraram o polo, demonstrando o interesse em compartilhar 

experiências. Outras vezes, foram convidados pelos discentes e equipe pedagógica 

presencial. A seguir, destacam-se duas experiências, uma relativa à atividade de 

ensino e outra de extensão, que ilustram, de modo exitoso, as práticas de ateliê 

ofertadas pela modalidade EAD. Práticas essas que sintetizam as ações e 

estratégias metodológicas elencadas anteriormente e demonstram de que modo a 

distância transacional pode ser conduzida, no sentido de tornar-se aliada em uma 

disciplina fortemente enraizada na relação presencial entre mestre e aprendiz. 

Experiência 1 - Ateliê de materiais em artes 

Nas primeiras páginas, a partir de excerto de Gombrich (2013), elencaram-se as 

funções do aprendiz no ateliê do mestre, entre as quais, "um das suas principais 

tarefas[...] triturar o material para a preparação das cores ou ajudar na feitura dos 

painéis de madeira ou tela que o mestre resolvesse usar[...]" (p. 248). A disciplina 

Ateliê de Artes Visuais 2 - Materiais em Artes tem o conteúdo voltado, justamente, 

para essas tarefas. 

Há quase três décadas, o Laboratório Experimental de Materiais Expressivos 

(LEME) promove pesquisas de manufatura artesanal e uso de materiais artísticos 

em práticas de ateliê no ensino presencial do VIS/UnB. Tais ações de pesquisa 

desdobram-se em retomar a gênese da fabricação e viabilizar o acesso a todo tipo 

de técnica artística na prática escolar. Esse último objetivo, decorre da constatação 
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de que pintura a óleo, aquarela, gravura, entre outras técnicas, muitas vezes, são 

preteridas por falta de material adequado na escola. Visto que a fabricação artesanal 

reduz o custo de aquisição, aprender a manufatura artesanal, tornou-se relevante 

tanto para formação do professor quanto do artista. 

A disciplina, seguindo o modo como a Licenciatura em Artes Visuais UAB/UnB foi 

organizada, previu atividades presenciais nos polos, no mínimo, uma vez por 

semestre. Nessas ocasiões, as atividades tiveram o objetivo de oficinas práticas 

para dirimir dúvidas sobre a manufatura, receitas de tintas ou ainda acerca da 

aplicação do material produzido. Enfim, questionamentos que, por algum motivo, 

ficaram pendentes apesar das estratégias comunicacionais online. 

A oferta do curso em cidades acreanas despertou, na equipe pedagógica da 

disciplina, a expectativa de pesquisas sobre pigmentos vegetais e minerais, além de 

fibras que pudessem ser utilizadas na manufatura de papel artesanal. Por esse 

motivo, o primeiro deslocamento para o Acre, em 2009, foi cercado de entusiasmo. 

O resultado foi bastante positivo, visto que, em visita ao mercado municipal da 

cidade, tutores e discentes garimparam diversos elementos - condimentos, plantas 

nativas, sementes - que foram experimentadas como possíveis componentes de 

tintas, solventes, colas, entre outros materiais artísticos. 

Além disso, a experiência promoveu trocas importantes entre os professores em 

formação, tutor a distância, tutora presencial e os artesãos locais, todos envolvidos 

com a produção de materiais artísticos manufaturados artesanalmente. As visitas 

presenciais integraram as atividades previstas na disciplina organizada no Moodle.O 

formato semanal possibilitou dedicar conteúdos específicos para cada uma das 

semanas, por exemplo, na primeira semana o conteúdo estava voltado para a 

história dos materiais, na segunda, papel artesanal e assim por diante. Essa 

disciplina, assim como as demais, dispunha de Guia do Estudante detalhado com: 

roteiro de aulas, estratégias de avaliação, bibliografia, cronograma de estudos, entre 

outras informações fundamentais para orientar o discente quanto ao seu 

desempenho e gerenciamento de tempo diante das demandas da disciplina. 
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Os textos didáticos foram redigidos de modo condensado e objetivo, 

especificamente, para serem disponibilizados na plataforma. Além disso, 

produziram-se vídeo aulas com o apoio da TV UnB para que os discentes pudessem 

receber orientações sobre o passo a passo da fabricação e uso dos materiais. As 

estratégias de ensino/aprendizagem elencadas, permanecem sendo aplicadas tanto 

na disciplina em tela quanto em outras também relacionadas à prática de ateliê. 

Experiência 2 - Projeto de Extensão: Interações(não)Distantes 

O projeto de extensão Interações (não)distantes4 é pioneiro no âmbito de cursos de 

artes visuais na modalidade EAD, seu objetivo geral é promover intercâmbio cultural 

entre os professores em formação e artistas das mais diversas regiões do Brasil. Por 

intermédio de residências artísticas, os artistas convidados para participação no 

projeto, residem na localidade que está sendo atendida, quando promovem diversas 

ações educacionais, artísticas e de troca de experiências na área. 

As atividades do projeto desenvolvem-se ao longo de dez semanas, oito dessas no 

Moodlee, as demais, de forma presencial. O resultado desses dias de residência e 

interação presenciais são apresentados em exposições que, em algumas ocasiões, 

constituem-se em grande mobilização tanto dos envolvidos diretamente, quando da 

população local. Fato que se repetiu, principalmente, nas cidades acreanas. A partir 

desse incentivo, a proposta tanto aproxima o discente da realidade da produção e 

exposição artística quanto faz do polo um espaço museal. 

Os municípios acreanos de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá foram os 

primeiros contemplados com o Interações (não)distantes nos meses de maio e julho 

de 2012. Na ocasião, os artistas residentes foram: Virgílio Neto, Brasília; Renata 

Mendes, São Paulo e Íris Helena, Paraíba.  

Entre tantas experiências exitosas, destaca-se a série de intervenções artísticas 

(Foto1) coordenadas por Íris Helena, sob o título de Ode à Sena. O foco do processo 

criativo centrou-se na retomada do sentimento de orgulho pela cidade. Disso 

resultou o dia de contemplar com afeto e carinho à cidade de Sena Madureira. A 
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iniciativa foi aprovada pela prefeitura do município que instituiu o9 de agosto como 

dia oficial de contemplação da cidade.  

Em outra ação, coordenada pelo artista Virgílio Neto e os licenciandos, alunos do 

ensino fundamental da Escola Estadual São José, em Cruzeiro do Sul, realizaram 

pintura com estêncil no muro daquele estabelecimento de ensino. O trabalho foi 

composto por formas influenciadas pelos símbolos da cidade acreana e estética da 

azulejaria de Athos Bulcão (Foto2). 

 

Foto 1. Intervenção urbana em Sena Madureira 
Fonte: http://interacoesnaodistantes.wordpress.com 

 

Foto 2. Oficina realizada com estudantes do ensino fundamental em Cruzeiro do Sul 
Fonte: http://interacoesnaodistantes.wordpress.com 

No ano de 2013, ações de extensionistas foram desenvolvidas nos municípios 

acreanos de Brasiléia e Rio Branco e, ainda,Buritis, Minas Gerais, e Barretos,São 

Paulo. Nessa edição, os artistas residentes foram os mineiros Breno Silva, Isabela 
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Prado e Rodrigo Borges, além da artista brasiliense Luciana Paiva. Na ocasião, a 

equipe do projeto ampliou as possibilidades de interação com a oferta de vagas, no 

curso a distância, para discentes do curso presencial. O objetivo foi promover, entre 

as licenciaturas do VIS/UnB, trocas de experiências de ensino/aprendizagem em 

arte e no ensino da arte. Os discentes do curso presencial de Artes Plásticas 

participaram de ações de intercâmbio de conhecimento com colegas dos polos de 

Buritis, em Minas Gerais, e, Brasiléia, no Acre. 

A artista Isabela Prado propôs registrar as memórias da cidade de Buritis por 

intermédio de histórias orais, essas histórias foram transformadas em intervenções 

nos muros da cidade (Foto3). Luciana Paiva, por sua vez, organizou uma feira de 

memórias em Barreto, para constituí-la, solicitou aos discentes que levassem objetos 

que fizessem parte de suas memórias pessoais e incentivou a população da cidade 

a fazer o mesmo (Foto4). 

 

Foto 3. Intervenção urbana em Buritis/MG, sob a coordenação de Isabela Prado 
Fonte: http://interacoesnaodistantes.wordpress.com 
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Foto 4. Cartaz de divulgação da Feira de Memórias em Barreto 
Fonte: Fonte: http://interacoesnaodistantes.wordpress.com 

Prospecções 

O curso de licenciatura em artes visuais, objeto de análise nesse artigo, já está em 

sua quinta oferta e, ao longo de quase uma década, colecionou experiências 

suficientes para revisar seus fundamentos iniciais. Desse modo, o Núcleo Docente 

Estruturante promoveu reforma no Projeto Pedagógico que implicou tanto 

reorganização dos referenciais teórico/metodológicos, apostando-se em mais 

autonomia do discente, quanto no redesenho do AVA. 

Na perspectiva atual do curso, o discente é entendido como uma pessoa que tem 

autonomia na construção do seu conhecimento a partir da interlocução entre suas 

experiências passadas e aquelas que está vivendo. Contudo, a proposta inicial de 

observação das diferenças - dos tempos de aprendizagem, regionais, objetivos 

pessoais - quase foi deixada de lado, em parte, pela estrutura rígida adotada para a 

disponibilização do curso no Moodle com uma forte ênfase no potencial cognitivo do 

estudante. 

Nesse sentido, o Núcleo Docente Estruturante da Licenciatura em Artes Visuais 

UAB/UnB5, instituído em 2012, passou a discutir um Projeto Pedagógico 

fundamentado nas relações interpessoais, propondo estruturá-los ob três contextos: 
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pessoal, acadêmico, profissional. Cada um desses contextos foi organizado de modo 

que funcionassem como engrenagens para todas as ações pedagógicas do curso. 

A partir das ações/metas de cada semestre: identificar, mapear, transitar, 

experimentar, analisar, propor, estruturar e sintetizar, o discente é conduzido pelos 

objetos de aprendizagem, ferramentas interativas, atividades nos polos, projetos de 

extensão, por intermédio dos quais, vai construindo o seu conhecimento. Nessa 

estrutura, são valorizadas as idiossincrasias regionais, uma vez que a licenciatura 

em artes visuais é ofertada em diferentes localidades do país. E, o objetivo de 

valorizar essas peculiaridades, é o de fazer com que os discentes, desde o início do 

curso, identifiquem o seu lugar de origem e estabeleçam vínculos de pertencimento 

sociocultural e histórico como esse lugar. 

Nesse sentido, pretende-se que o professor de artes visuais, em formação, tanto 

vincule-se ao curso quanto experimente, analise e proponha transformações a partir 

do exercício crítico e reflexivo de transitar pelas suas realidades cotidianas. E que, 

ao final do curso, esse futuro professor, esteja preparado para estruturar e sintetizar 

as suas ideais em um Trabalho de Conclusão de Curso aplicado ao ensino da arte 

em sua cidade. 

O contexto de reforma, trouxe para cena a teoria histórico-cultural de Vygotsky, por 

dispor de aporte para discutir-se adaptação biológica e cultural sob ponto de vista 

integrador para o desenvolvimento humano, indo além da ênfase no cognitivo. A 

aprendizagem que se pretende deve ter a perspectiva de ser humano integral que se 

relacione com um ambiente em sua totalidade, sem que haja dicotomias entre o seu 

potencial cognitivo e afetivo. 

Considerações Finais 

A história da EAD remonta às epístolas de São Paulo portanto, está mais que 

consolidada (Peters, 2004). As possibilidades e limites das TICs para sua prática é 

que, de fato, instigam a oferta nessa modalidade educacional atualmente. As 
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soluções serão alcançadas somente pela experimentação e compartilhamento de 

ideais, no caso, sobre as práticas de ateliê. 

As experiências relatadas disponibilizam meios e ações que promoveram o 

gerenciamento da distância interacional ao possibilitarem condições favoráveis, ao 

desenvolvimento comunicacional e transacional, entre os envolvidos, de modo que 

não se abrissem lacunas intransponíveis. Portanto, não há inviabilidade alguma em 

se ensinar artes via EAD, contudo, é muito mais trabalhoso, além de demandar 

mobilização e dedicação de inúmeros profissionais. 

Por fim, é importante deixar registrado o empenho da coordenação do curso, entre 

os anos de 2010 a 2102, pela participação dos discentes da Licenciatura em Artes 

Visuais UAB/UnB não só em projetos de extensão, como em PIBIC e demais ações 

acadêmicas, e das agências de fomento, para a graduação. Esse empenho, muitas 

vezes foi mal compreendido, encontrando fortes barreiras de preconceito contra a 

modalidade. 

A expectativa é a de que mais e mais universidade apostem na EAD e fortaleçam a 

sua difusão como alternativa viável de ensino em um país de dimensões continentais 

como o Brasil. O trabalho que vem sendo realizado, difundido e comprovado pelas 

IES brasileiras, com raríssimas exceções, demonstram o potencial e compromisso 

das instituições com o êxito do ensino a distância. 

Notas 
                                                           

1A Teoria da Distância Transacional, elaborada por Michael Moore, baseia-se na premissa de que nas ofertas de 
ensino em EAD, a distância geográfica e temporal já está estabelecida à priori, pois são características inerentes 
à modalidade. Por conseguinte, o que importa é conduzir de modo exitoso os espaços comunicacionais e 
psicológicos que surgem em virtude daquelas características apriorísticas. A esses espaços, o autor denomina 
distância transacional. (MOORE, 2002). 

2Modular Object-OrientedDynamic Learning Environment, plataforma educacional concebida por código aberto 
que caracteriza os softwares livres. Em virtude dessa característica, foi selecionada pelo Ministério da Educação 
como plataforma oficial dos cursos de EAD nas Instituições de Ensino Superior (IES) desde 2006. 

3 As funções estabelecidas para os cursos UAB/UnB são: coordenadores - de polo, curso, institucionais, tutoria, 
estágios supervisionados, pedagógicos;professores-autores - designados para selecionar e fazer o desenho 
instrucional das disciplinas; tutores a distância - responsáveis por conduzir o processo de ensino/aprendizagem 
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no AVA; tutores presenciais - responsáveis por orientações administrativas e condução das aulas presenciais 
nos polos. 

4Projeto concebido, em 2012, no âmbito do Núcleo de Extensão Artística (VIS/UnB/UAB)sob a coordenação do 
Prof. Dr.  Christus Nóbrega e colaboração da Profa. Dra. Ana Beatriz Barroso e Profa. MSc. Lisa Minari, todos 
integrantes da equipe pedagógica do curso de Licenciatura em Artes Visuais - UAB/UnB. (Ver 
http://interacoesnaodistantes.wordpress.com/sobre-o-projeto/) 

5 O NDE foi constituído pelos professores: Ana Beatriz Barroso, Christus Nóbrega, Lisa Minari, LuisaGünther e 
Rosana de Castro todos professores do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da UnB. 
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