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Resumo:  

O trabalho “Educação a distância (EaD): estudo dos Fatores Críticos de Sucesso 

na gestão de cursos da Região Metropolitana de Belo Horizonte” buscou, através 

da pesquisa acadêmica acumulada sobre a EaD, repensar o ambiente tradicional 

da educação brasileira, avançando na constituição e na validação de um modelo 

que visa identificar os Fatores Críticos de Sucesso em cursos a distância e objetiva 

uma educação integradora, por meio de planejamento e ação conjuntos, desde a 

origem dos projetos até sua execução e avaliação num ambiente EaD. O ensino a 

distância exige uma nova postura educacional do docente, do discente, dos 

gestores e da instituição de ensino, alterando-se, dessa forma, todas as relações 

entre os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Objetivou-se, 

com o desenvolvimento desta pesquisa, acompanhar e avaliar as mudanças 

institucionais necessárias para o adequado desenvolvimento da EaD e as 

alterações no comportamento desses atores no novo cenário educacional. A 

presente dissertação de mestrado pretendeu responder à questão: “Quais são os 

Fatores Críticos de Sucesso na gestão de cursos de educação a distância?”, tendo 

como objetivo geral identificar e analisar os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) na 

implementação de cursos a distância na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Especificamente, pretendeu-se identificar, na literatura, os Fatores Críticos de 

Sucesso (FCS) que permeiam a operacionalização dos cursos a distância e 

discutir, analisar e propor um quadro de análise dos FCS para cursos a distância, 
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baseado nas dez dimensões propostas por Reeves (1997). Optou-se por uma 

pesquisa descritiva de caráter qualitativo na qual foram entrevistados professores-

tutores em EaD na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dentre os principais 

resultados, pode ser destacada a contribuição ao modelo de Reeves (1997) e a 

adequação desse modelo ao ensino a distância praticado na atualidade. 
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