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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo apresentar como a 
Educação a Distância do INSS, numa iniciativa de 
experimentação, está utilizando a gestão descentralizada, 
por meio de núcleos descentralizados, como estratégia 
gerencial e operacional na coordenação de ações 
educacionais, projetos estratégicos e desenvolvimento de 
cursos de educação a distância. Os núcleos 
descentralizados de EaD estão distribuídos pelo país, 
possibilitando um avanço na gestão estratégica com 
economicidade para a instituição e trabalho qualificado, 
colaborativo, descentralizado e coletivo na produção de 
conhecimentos em EaD. 
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INTRODUÇÃO 

A Divisão de Educação a Distância do INSS (unidade que compõe a 

Coordenação de Formação e Aperfeiçoamento do INSS) está utilizando a gestão 

descentralizada como estratégia gerencial no desenvolvimento de cursos de 

educação a distância. 

Ao se apropriar do modelo de gestão descentralizada, a Divisão de EaD 

faz uma mudança estratégica nos seus processos de trabalho com a criação de 

Núcleos Descentralizados de Educação a Distância para coordenar ações 

educacionais, projetos estratégicos e desenvolvimento de cursos na modalidade 



de EaD. Deste modo a Escola Virtual do INSS contribui para a inovação na 

metodologia de elaboração de cursos e na gestão das informações e os 

respectivos fluxos que estão alocados na plataforma compondo a estrutura de 

acompanhamento de projetos educacionais. 

1 – A ESCOLA VIRTUAL DO INSS 

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para cumprir com a sua 

missão e alcançar sua visão, necessita oportunizar continuamente ações 

educacionais às servidoras e aos servidores que compõem o seu quadro de 

pessoal, e ainda às cidadãs e aos cidadãos brasileiros que necessitam de 

conhecimentos que garantam o seu acesso aos benefícios previdenciários. 

A Escola Virtual do INSS foi formalizada em outubro de 2007, mas antes 

já havia uma experiência de educação a distância no Ministério da Previdência 

que atendia as demandas do Instituto. Até então, as ações educacionais eram 

realizadas majoritariamente na modalidade presencial. 

Em 2017, num contexto de reestruturação institucional com mudanças 

estruturais no Instituto, que teve implicações significativas para a área 

educacional, foi necessário repensar a forma de gestão até o momento assumida 

por esta área, ou seja, a gestão centralizada na Administração Central do INSS, 

em Brasília. Partindo de uma experiência de mais de 10 anos com uma equipe 

centralizada que administrava a operacionalização das ações educacionais a 

distância em parceria com uma rede de colaboradores, a coordenação da EaD 

busca uma experiência de gestão com núcleos descentralizados de 

desenvolvimento, produção e gestão de cursos. 

A educação a distância no INSS se desenvolveu rapidamente e, hoje, é 

a modalidade educacional mais requisitada pelas diferentes áreas do Instituto. É 

uma modalidade que tem um custo reduzido, cada curso é ofertado várias vezes, 

atinge o maior número de pessoas em curto espaço de tempo e atende as 

expectativas da era digital. Diante do crescimento da demanda de ações 

educacionais nesta modalidade e da impossibilidade de atender a todas elas em 

função da centralização dos processos de desenvolvimento de cursos, a gestão 

descentralizada surge como uma solução inovadora. 



A execução das atividades necessárias à elaboração e à oferta de ações 

educacionais no âmbito do INSS, que eram uma atribuição exclusiva da Divisão 

de EaD, começam a ser compartilhadas com equipes descentralizadas. Estas 

passam a cuidar do planejamento, da definição de conceito, da elaboração de 

conteúdo, do designer educacional, da produção de multimídia, da 

acessibilidade, da avaliação e da gestão de ofertas dos cursos no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. Com a gestão compartilhada do desenvolvimento de 

cursos é possível ampliar, diversificar e aumentar as oportunidades de 

participação de ações educacionais a distância oferecidas aos servidores e às 

servidoras do INSS e à sociedade. E proporciona maior disponibilidade de tempo 

para o planejamento de novos projetos e para a gestão e a supervisão por parte 

da equipe que coordena a Educação a Distância em âmbito nacional. 

As demandas de ações educacionais surgem da necessidade de cada 

área e as equipes atuam estrategicamente para a elaboração dos novos cursos. 

Assim, foram desenvolvidos diversos cursos para atender as demandas e as 

necessidades educacionais das distintas áreas no INSS. Hoje, o portfólio da 

Escola Virtual do INSS está robusto, contando com oitenta (80) cursos ativos ou 

em desenvolvimento para as diversas áreas, conforme a seguir: 

 



2 –A GESTÃO DESCENTRALIZADA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO 

INSS 

A criação de Núcleos Descentralizados de Educação a Distância do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para coordenar as ações e os 

projetos educacionais estratégicos e o desenvolvimento de cursos de educação 

continuada a distância surge em um momento de mudança institucional.  

A gestão descentralizada foi uma decisão estratégica e surge como um 

desafio de inovação no desenvolvimento, produção e gestão de ofertas de curso 

na educação a distância do INSS.  

Gestão descentralizada corresponde a um conjunto de princípios e 

processos que defendem e permitem o envolvimento regular e 

significativo dos colaboradores na tomada de decisão. Este 

envolvimento manifesta-se, em geral, na participação dos 

colaboradores na definição de metas e objetivos, na resolução de 

problemas, no processo de tomada de decisão, no acesso à 

informação e no controle da execução (DRUCKER, 1999). 

Para compor as equipes descentralizadas foi feita uma pesquisa na rede 

de colaboradores para identificar pessoas que se destacavam na atuação nas 

ações educacionais a distância, como tutoras e tutores, coordenadoras e 

coordenadores de oferta e que teriam as competências e as habilidades 

necessárias para desenvolver a coordenação. Após este processo de seleção 

foi realizado o convite formal. 

A implementação de equipes descentralizadas representa um ganho 

institucional e profissional, pois estimula a autonomia e a criatividade e a busca 

de soluções para os desafios e organizacionais. As colaboradoras e os 

colaboradores começam a ter lugar ativo nas organizações, são chamados a 

contribuir e a participar na realização dos objetivos institucionais e no 

desenvolvimento de projetos inovadores, participam das decisões estratégicas e 

no estabelecimento de metas, melhorando a produtividade. E faz com que 

sintam-se valorizados em suas competências técnicas e pessoais, favorecendo 

o sentimento de pertencimento, a motivação e a criatividade. ”O ser humano hoje 

é totalmente determinante, pois sua capacitação e motivação é que tornam 

possível o aumento da eficiência dos processos e produtividade de qualquer 

organização” (GONZAGA, CHIARETTO, 2017). 



O modelo de gestão descentralizado passa a privilegiar a participação 

dos colaboradores nas decisões, além de focar no seu 

aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional. Permite atuar com 

autonomia e responder por suas decisões. (GONZAGA, 

CHIARETTO, 2017). 

Os integrantes das coordenações estão lotados em diversas Unidades e 

do Instituto e em distintas cidades do Brasil, abrangendo a capilaridade do INSS. 

Cada um dos seis núcleos, com atribuições distintas, tem duas pessoas na 

coordenação e autonomia para convidar outros integrantes para a execução das 

atividades. Assim, a Escola pode contar com uma diversidade de competências 

técnicas e gerenciais de seus integrantes. 

A criação de núcleos descentralizados no INSS corresponde a um 

avanço na proposta de uma inovação no modelo gerencial de educação, 

utilizando ferramentas, competências, habilidades, modernidade tecnológica e 

expertise educacional de seus integrantes administrar à distância os projetos 

educacionais. Essas equipes geograficamente distribuídas funcionam porque 

tem objetivos em comum e uma predisposição de interagir por diversos meios 

de comunicação para executar as atribuições delegadas, apesar da distância de 

tempo e espaço. 

3 – A COMUNICAÇÃO COM EQUIPES GEOGRAFICAMENTE DISTANTES 

Para realizar a gestão de um trabalho realizado com equipes 

geograficamente distantes a comunicação é um grande desafio, mas também 

uma oportunidade de experimentar uma inovação na gestão de equipes. 

A comunicação das coordenações dos núcleos acontece por meio do 

correio eletrônico, telefone, grupo de Whatszapp, videoconferências e em 

comunidade prática de aprendizagem do ambiente da Escola Virtual do INSS. 

Funcionam como forma de comunicação rápida ou como ferramentas que 

possibilitam o planejamento, o aperfeiçoamento e a interação entre as equipes 

destas com a gestão da Divisão de Educação a Distância que se localiza na 

Administração Central do NSS, em Brasília, e que a administra e supervisiona 

todo o trabalho dos núcleos.  



A Comunidade Virtual conta com o suporte de moderadoras e 

moderadores que auxiliam nas discussões, propiciando um espaço de conexão, 

reflexão, integração e partilha de saberes e experiências, fomentando o diálogo 

e a construção colaborativa de conhecimento.  

Em equipes geograficamente distribuídas, a distância física é uma 
barreira natural à fluidez da comunicação, mas as novas tecnologias 
que viabilizam a interação digital têm reduzido o impacto decorrente 
de tal limitação. Estas ferramentas, contudo, não diminuem a 
importância e a necessidade de encontros presenciais, que promovem 
uma melhor integração, afinidade e maior compreensão entre os 
membros da equipe. (GONZAGA, CHIARETTO, 2016 

Reuniões técnicas presencias são realizadas periodicamente para o 

aprofundamento teórico-conceitual das atividades educacionais a serem 

desenvolvidas, a equalização das atribuições e das etapas de produção das 

ações educacionais pelas quais cada núcleo é responsável 

A fim de habilitar as servidoras e os servidores envolvidos nas atividades 

de EaD foi realizada uma capacitação presencial em design educacional, com o 

objetivo de oferecer subsídios e conceitos básicos de produção de cursos, 

abrangendo as atribuições de cada núcleo definidos em Portaria. Além disso, há 

o acompanhamento contínuo dos projetos de cursos em desenvolvimento 

diretamente na plataforma virtual, que apresentaremos a seguir. 

4 – DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE CURSOS 

A fim de otimizar o tempo e facilitar a gestão descentralizada e a 

supervisão do trabalho das equipes, foi criado na plataforma Moodle da Escola 

Virtual do INSS uma estrutura de acompanhamento de projetos, contemplando 

cada etapa do desenvolvimento de um curso. Ela inicia pela reunião preliminar 

do Núcleo de Planejamento Educacional com a área demandante (Diretoria, 

Coordenação-Geral, Superintendência) que apresenta sua necessidade de 

capacitação para determinado assunto (reconhecimento de direitos do cidadão, 

atendimento, saúde do trabalhador, gestão de pessoas, qualidade de vida no 

trabalho, legislação, etc.). Esta reunião pode eventualmente ser presencial ou 

por videoconferência. 

A partir destes insumos é construído o planejamento educacional pelo 

respectivo núcleo, com indicação de gestor pedagógico e gestor técnico, 



recursos tecnológicos e de acessibilidade, conceito do curso e conteudista, e 

será apresentado para ser validado pela área demandante. Após a assinatura 

pelas áreas envolvidas este documento é depositado na área de um novo projeto 

de curso. Inicia-se o trabalho de elaboração do conteúdo pelos conteudistas, 

que, após a validação, será postado na respectiva área no projeto.  

Neste momento inicia o trabalho do Núcleo de Designer Educacional, que 

irá analisar o planejamento educacional, identificando o nome e o conceito do 

curso (frase conceito) e os recursos necessários – tecnológicos (vídeos, tutoriais, 

podcast, layout do curso) e de acessibilidade (audiodescrição, libras, 

legendagem).  

Com os conteúdos validados o Núcleo de Designer Educacional irá 

acionar um designer de sua equipe para transformar o conteúdo em telas. Neste 

momento o layout (identidade visual) já estará aprovado e disponibilizado na 

estrutura do curso. Concomitantemente irá acionar o Núcleo de Produção de 

Multimídia para elaborar ou disponibilizar os recursos tecnológicos necessários 

e o Núcleo de Acessibilidade Comunicacional. Todos os recursos utilizados 

deverão ser colocados na estrutura do projeto do curso. 

O trabalho do designer educacional inicia com a elaboração do storyboard 

para depois colocar o conteúdo das aulas na estrutura do curso. Depois da aula 

pronta, com a revisão gramatical feita e com todos os recursos inseridos, a área 

demandante e o conteudista farão a validação para que o curso seja ofertado. 

Neste momento, o Núcleo de Gestão de Ofertas configura o curso para a 

oferta piloto, indicando a data de inscrição e realização e disponibiliza no 

ambiente de produção. Após a oferta piloto, este núcleo acompanhará a oferta 

piloto para verificar o comportamento do curso na plataforma (Moodle).  

Após a esta primeira oferta, o Núcleo de Avaliação fará um relatório de 

avaliação do curso realizado a partir dos resultados alcançados na avaliação de 

aprendizagem, da avaliação de reação e de problemas técnicos que se 

apresentaram no decorrer da realização do curso e enviará para o núcleo de 

Gestão de oferta e o Núcleo de Design Educacional para que façam os eventuais 

ajustes necessários, acionando os outros núcleos, se for o caso. Os ajustes 



necessários no curso deverão ser feitos antes de disponibilizá-lo para uma 

próxima oferta. 

Abaixo apresentamos a estrutura de acompanhamento de projetos 

utilizada pela Escola Virtual do INSS: 

 

 



 

 

 

A gestão e o fluxo destas informações dispostas na plataforma virtual 

possibilitam a consulta de fácil acesso e o acompanhamento do desenvolvimento 

das etapas de cada projeto educacional e promove a gestão do conhecimento, 

pois cada projeto fica armazenado no repositório de projetos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gestão descentralizada desde a criação e a operacionalização em 

educação a distância foi o mote da Divisão de Educação a Distância do INSS. O 

desafio inovador de criar núcleos que realizassem gestão colaborativa e atuante 

de forma descentralizada surgiu em um momento de busca por resultados mais 

efetivos e qualificação dos cursos ofertados. 



Com um ano de atividade descentralizada podemos inferir que os desafios 

foram inúmeros, mas as conquistas foram maiores. Capacitar os coordenadores 

dos núcleos, desenhar o fluxo de trabalho, alinhar a equipe, criar instrumentos 

de avaliação, disseminar a nova proposta de descentralização, validar a nova 

forma de gestão junto à Administração Central trouxe respeito e maior 

credibilidade na Ead. A escolha por núcleos descentralizados sinaliza que a 

distância geográfica não é uma fronteira e nem um impeditivo da qualidade, mas 

pode indicar novas alternativas para o desenvolvimento de tarefas com mais 

economicidade e de forma colaborativa e com resultados mais efetivos. 

A melhoria da qualidade das ações educacionais disponibilizadas pelo 

INSS na modalidade a distância, a abrangência de um maior número de 

servidores e servidoras capacitados, educadores qualificados e a economicidade 

são alguns dos pilares que sustentam os núcleos descentralizados. O trabalho 

qualificado, colaborativo, descentralizado e coletivo dos integrantes destes 

núcleos também possibilita a produção e a gestão de conhecimentos em EaD no 

INSS. Isso assinala a possibilidade de continuidade do modelo de gestão 

descentralizada. 
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