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RESUMO
O presente estudo consistiu em avaliar a satisfação de estudantes e docentes, em
relação às disciplinas oferecidas em rede, do curso de graduação em Tecnologia em
Logística, da Associação Educacional Dom Bosco, município de Resende, Estado
do Rio de Janeiro (RJ). Esta avaliação decorreu do fato de não existirem estudos
avaliativos anteriores desse curso, que está em sua primeira turma, e por ser a
primeira experiência da instituição de implantação, em 2010, de um curso na
modalidade de educação presencial concomitante com a modalidade de educação a
distância, conforme Portaria nº. 4.059 (BRASIL, 2004). Metodologicamente, integrou
métodos qualitativos e quantitativos com fundamento na avaliação iluminativa de
Parlett e Hamilton (1976). Por meio da técnica da triangulação, processou o
cruzamento

entre

informação

de

diferentes

fontes:

análises

documentais,

observações e respostas dos estudantes, professores mediadores/tutores e
professores

coordenadores,

relacionando-as

e

articulando-as,

buscando

a

compreensão abrangente da realidade complexa em torno do curso, tal como ele
existe. Os resultados mostraram satisfação com a organização didático-pedagógica
das disciplinas em rede, ambiente virtual de aprendizagem, avaliação da
aprendizagem, material didático, mediação pedagógica e Interatividade, embora haja
a percepção de que há pontos que possam ser melhorados. São eles questões
técnicas do AVA relativas ao acesso ou à lentidão do sistema, autoavaliação e
reposição de conteúdo, autonomia na escolha das atividades, disponibilidade de
atendimento, apoio presencial e a distância. A autora conclui que as questões
surgiram à medida que o estudo se desenvolveu, na sua real inserção na realidade
do curso, tendo inclusive provocado mudança nas estratégias metodológicas pelas
reflexões iluminativas dos próprios participantes.
Palavras-chave: Avaliação. Educação a Distância. Disciplinas em rede.

ABSTRACT
The present study was to assess the satisfaction of students and teachers in relation
to courses offered in the network, the degree course in Logistics Technology,
Education Association of Dom Bosco, Resende, state of Rio de Janeiro (RJ). This
assessment resulted from the fact that no previous studies evaluating this course,
which is in its first class, and for being the first institution's experience of
implementation in 2010, a course in the classroom form of education concurrent with
the

type

of

education

distance

as

Ordinance

nº4.059

(BRAZIL,

2004).

Methodologically, integrated qualitative and quantitative methods based on
illuminative evaluation of Parlett and Hamilton (1976). Through the technique of
triangulation, sued the intersection between information from different sources:
documentary

analysis,

observations

and

responses

of

students,

teachers,

facilitators/tutors and head teachers, linking them and articulating them, seeking a
comprehensive understanding of the complex reality around course, as it exists. The
results showed satisfaction with the didactic-pedagogical disciplines of networking,
virtual learning environment, assessment of learning, teaching materials, teaching
mediation and Interactivity, although there is a perception that there are points that
can be improved. These are technical issues related to the AVA access system or
slow, self-assessment and replacement content, autonomy in the choice of activities,
availability of care, support and distance. The author concludes that the issues have
emerged as the study developed, their actual insertion in the reality of the course,
and even caused changes in the methodological strategies for illuminating reflections
of participants themselves.
Keywords: Evaluation. Distance Education. Disciplines network.
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1 O INÍCIO
Os sonhos da avaliação encheram essa sala.
(ELLIOT, 2010)

Esse foi o início de tudo, participar de um curso inovador que acendeu a
imaginação da autora, nas palavras da Professora Ligia Gomes Elliot, quando ao
término da sua primeira aula, em 11 de maio de 2010.
O interesse pelo estudo do Ensino Superior na modalidade a distância surgiu
com os primeiros trabalhos realizados na disciplina Prática em Avaliação em
Formação Continuada em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, oferecida no
Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio pela Professora
Angela Carrancho da Silva.
A primeira experiência nesta modalidade de ensino aconteceu no período de
janeiro de 2000 a dezembro de 2002, quando ocupava o cargo de Secretária
Municipal de Educação do Município de Itatiaia, Rio de Janeiro (RJ), em uma
parceria com o Centro de Educação e Documentação para Ação Comunitária
(CEDAC) que, a partir de 2010, foi denominado como Comunidade Educativa
Cedac. Nesta ocasião foi desenvolvido o projeto E-mails pedagógicos, que
proporcionava uma formação continuada aos professores das escolas municipais do
distrito de Maromba, zona rural de Itatiaia, RJ.
A metodologia de trabalho consistia na troca de e-mails diários entre os
técnicos dessa instituição e os professores, sobre diretrizes, troca de informações,
indicação de bibliografias e todo o apoio necessário para o desenvolvimento do
projeto. O produto final desse projeto foi a edição do livro intitulado E-mails
pedagógicos, produzido a partir dos trabalhos selecionados dos estudantes e
professores e que tem contribuído para aprimorar a vida profissional de professores,
coordenadores e gestores cotidianamente, daquele município (CENTRO DE
EDUCAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO PARA AÇÃO COMUNITÁRIA, 2004).
A vontade de aprofundar o conhecimento a cerca de tão importante aspecto
do sistema de ensino afirma-se na trajetória de 43 anos atuando no magistério
público estadual e municipal. Essa vontade foi reavivada com a experiência iniciada
em 2009, na condição de Professora Pesquisadora Voluntária no Centro de
Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (CPGE), da Associação Educacional Dom
Bosco (AEDB), em Resende-RJ, instituição formadora de grande parte dos
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profissionais da educação em atuação na rede pública e particular de ensino da
Região Sul Fluminense.

1.1 O CAMPO DO ESTUDO
A AEDB é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na
Estrada Resende-Riachuelo, n.º 2.535, Bairro Campo de Aviação, na cidade de
Resende, Estado do Rio de Janeiro, CNPJ 31.463.235/0001-43 e Código de
Endereçamento Postal 27511-971.
O município de Resende, no estado do Rio de Janeiro, é privilegiado quanto a
sua localização pois situa-se geograficamente na região denominada de Médio
Paraíba no Sul Fluminense, ao longo do Rio Paraíba do Sul, que banha três estados
brasileiros: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
A AEDB iniciou suas atividades em 1964 e, atualmente, é mantenedora de
três faculdades: Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e da
Computação Dom Bosco (FCEADB), Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom
Bosco (FFCLDB) e Faculdade de Engenharia de Resende (FER).
Pela análise do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a AEDB
demonstra, numa visão institucional, que a sua filosofia de ensino está ancorada na
proposta pedagógica de “Formar o homem com elevado grau de consciência crítica,
que lhe permita conhecer a realidade e agir sobre ela, com vistas a mudanças nas
relações sociais” (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOM BOSCO, 2009, p. 12). O
ensino parte das experiências de vida, da realidade percebida por aquele a quem se
deve educar, assim sua missão é “Formar profissionais de reconhecida qualidade e
competência, contemplando as vertentes científicas, técnica, social, ética e cultural”
(ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOM BOSCO, 2009, p. 14).
A AEDB estabelece convênios e parcerias com as empresas da região,
buscando oferecer melhores condições para inserir o estudante no mundo do
trabalho.

1.2 A TRAJETÓRIA DA AEDB NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Educação a Distância (EaD), na AEDB, foi pensada para atender as rápidas
mudanças tecnológicas na sociedade, tanto no aspecto profissional quanto na vida

14

cotidiana de todos os cidadãos, que demandam o uso de estratégias educacionais
inovadoras permitindo a todos alcançarem o seu potencial pleno.
O ponto de partida da AEDB para a EaD foi a elaboração de uma proposta,
em 2006, para o desenvolvimento de EaD em disciplinas dos cursos de graduação.
O sistema de educação semipresencial, surgiu como uma solução ao problema de
acompanhamento presencial para estudantes em dependência1, de determinadas
disciplinas nos diferentes cursos de graduação da AEDB.
A proposta foi elaborada dentro de uma visão metodológica dual que envolve
situação presencial e ambiente virtual, em função da necessidade de validação do
processo ensino aprendizagem.
Iniciando como projeto piloto, em 2007, teve o objetivo de facilitar a
participação de todos os estudantes reprovados em disciplinas presenciais e
impossibilitados de frequentá-las no ano seguinte, por cruzamento de dias e/ou
horários com outras disciplinas da matriz curricular do ano em curso. Os critérios
estabelecidos para a implementação foram: o uso de disciplinas com alto índice de
reprovação dentro do modelo presencial, tendo como sujeitos, estudantes em
dependência.
A evolução dos cursos, disciplinas e número de estudantes em dependência
de 2007 a 2011 podem ser visualizados na Tabela 1.

Tabela 1: Estudantes em dependência, por curso e disciplina, 2007 a 2011.
Cursos

Administração

Engenharia
Sistema de Informação

Disciplinas
Contabilidade de Custos
Matemática Financeira
Matemática
Métodos Quantitativos
Administração Financeira
Física I
Cálculo I
Geometria Analítica
Estrutura de Dados

2007
18
17
29
42
12

Estudantes
2008 2009 2010
15
18
15
21
20
24
21
42
28
37
22
08
24
30
05
24
29
06
19
14
18

2011
32
45
12
07
33
32
18
-

Fonte: Adaptado pela autora (2011).

1

É um instrumento regimental, cuja proposta alternativa garante aos estudantes, que não foram
aprovados em alguma disciplina, o prosseguimento dos seus estudos.
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A análise dos Relatórios de Educação a Distância da AEDB, que retratam a
implementação da EaD no modelo semipresencial e em rede, possibilitou a autora
resgatar o percurso dessas práticas.
Em 2010, buscou-se a implementação das disciplinas em rede2, com o
objetivo de alinhar disciplinas dos cursos de graduação ao novo modelo de ensino
aprendizagem, semipresencial, com base nos critérios de transdisciplinaridade3 e
atendendo o percentual de 20% autorizado pelo Ministério da Educação (MEC)
previsto na Portaria nº. 4.059 (BRASIL, 2004), consolidando e intensificando a
prática pedagógica de se utilizar ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) para
cursos semipresenciais.
Nesse alinhamento, para a escolha das disciplinas dos cursos de graduação,
que seriam transformadas em semipresenciais em formato EaD, foi realizado um
estudo comparativo entre os programas das disciplinas para definir a compatibilidade e transdisciplinaridade. Definidas as disciplinas e os professores participantes,
estabeleceu-se um cronograma de atividades para acompanhar as fases de treinamento e implementação das disciplinas no ambiente Web.
As disciplinas selecionadas e o número de estudantes, em rede, de 2010 e
2011 podem ser visualizados na Tabela 2.
Tabela 2: Estudantes em rede, por curso e disciplina, 2010 a 2011.
Curso
Administração

Tecnologia em Logística

Sistemas de Informação
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Pública

Disciplina
Sistemas de Informações Gerenciais
Gestão de Pessoas I
Introdução ao Direito
Qualidade de Processos
Gestão de Pessoas I
Sistemas de Informações Gerenciais
Introdução ao Direito
Ciências Humanas e Sociais
Planejamento de RH
Ciências Humanas e Sociais
Introdução à Administração Pública
Políticas Públicas e Sociais

Estudante
2010
2011
24
60
87
50
60
50
60

70

28
35
35
45
45
31
31

Fonte: Adaptado pela autora (2011).
2

Normalmente conhecida ainda com a nomenclatura inglesa online mas neste estudo optou-se por
trabalhar com a nomenclatura em português em rede.
3
“[...] a transdisciplinaridade não procura o domínio sobre várias outras disciplinas, mas a abertura de
todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa [...]" (CARTA..., 1994, art. 3).

16

No Brasil, a necessidade de melhorar a qualidade da educação superior levou
o MEC a instituir o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES),
pela Lei n°. 10.861 (BRASIL, 2004). Sendo a Educação a Distância (EaD) no ensino
superior viável e necessária, os processos de avaliação institucional necessitam,
também, criar critérios e padrões de acordo com os fixados para os cursos
presenciais, observadas as peculiaridades da EaD.
Na AEDB, a avaliação das disciplinas em rede do curso de Tecnologia em
Logística é recomendável por ser a primeira experiência da instituição de
implantação, em 2010, de um curso na modalidade de educação presencial
concomitante com a modalidade de educação a distância, de acordo com a Portaria
nº 4.059 (BRASIL, 2004), além de ser o que apresenta maior número de disciplinas
nessa modalidade.

1.3 OBJETIVO DO ESTUDO, QUESTÕES AVALIATIVAS E JUSTIFICATIVA
A partir da situação apresentada, o objetivo deste estudo consiste em avaliar
a satisfação do estudante e do docente, em relação às disciplinas oferecidas em
rede, do curso de graduação em Tecnologia em Logística, levantando-se as
seguintes questões:
1) Qual a satisfação dos estudantes de graduação com as disciplinas do
Curso de Tecnologia em Logística oferecidas em rede, pela AEDB?
2) Qual a satisfação dos professores que atuam na educação em rede, em
nível de graduação, com as disciplinas do curso de Tecnologia em Logística
oferecidas em rede, pela AEDB?
A satisfação foi investigada considerando-se, a plataforma, a Organização
Didático Pedagógica, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a Avaliação da
Aprendizagem, o Material Didático, a Mediação Pedagógica (Tutoria) e a Interação.
Nesse sentido, pode-se afirmar que também esta avaliação tem como
proposta dar subsídios para o aperfeiçoamento e ampliação da EaD na AEDB,
verificando seus limites, seus pontos fortes e eventuais fragilidades, no sentido de
superação.
A educação é um processo contínuo que se prolonga por toda a vida
produtiva do ser humano e também necessário para atender às exigências do
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mercado de trabalho, altamente competitivo, que requer um profissional cada vez
mais bem preparado.
A criação da educação a distância vem ao encontro dessas exigências e se
justifica pela ausência de cursos de qualidade nos municípios distantes dos grandes
centros e pela escassez de tempo disponível para a frequência em cursos
presenciais, acrescida de outros fatores como despesas com transporte e
alimentação, dificultando a formação para a maioria dos estudantes que necessitam
trabalhar para o seu próprio sustento.
Este estudo focaliza a avaliação das disciplinas em rede do curso de
graduação de Tecnologia em Logística. O curso oferece uma abordagem
quantitativa da Logística, com forte base matemática e conhecimento de ferramentas
de apoio à decisão, aliando o enfoque de gestão prática à gestão qualitativa, fato
que traz ao curso um grande diferencial competitivo, suprindo a demanda por
profissionais qualificados nesta área na região.
A avaliação deste curso, Tecnologia em Logística, se torna necessária pelo
fato de não existirem estudos avaliativos anteriores e pela necessidade de conhecer
a satisfação dos estudantes e dos docentes, fatores importantes para a
consolidação e aprimoramento do curso, que está em sua primeira turma, e do
próprio sistema de EaD.

2 BREVE HISTÓRICO E TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Da Educação se exige atender às demandas de um mundo contemporâneo,
onde as transformações pelas quais passa a sociedade são intensas e rápidas.
Essas transformações estão criando uma nova cultura e modificando as formas de
apropriação dos saberes, o que faz com que a Educação deixe de ser um diferencial
e passe a ser referência importante para uma mudança profunda do ensino superior
como um todo (MORAN, 2009). Isso obriga as instituições educacionais a um
permanente estado de atenção, pois é necessário “tratar por todos os seus meios de
garantir que tenha um sentido profundamente humano o desenvolvimento
econômico-tecnológico” (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 145).
Diante dessa multiplicidade das instâncias e dos lugares de aprendizagem,
apresenta-se, na educação formal, a educação a distância. Com isso, uma tarefa
ética de grande significação e importância é marcada nos Referenciais de Qualidade
para Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007c, p. 7, grifo do autor) “a
compreensão de EDUCAÇÃO como fundamento primeiro, antes de se pensar no
modo de organização: A DISTÂNCIA”.
Para Moran (2006), educar e ensinar são palavras distintas que não têm o
mesmo significado. Para ele, o ensino está relacionado com várias atividades com
múltiplas ações educativas, organizadas didaticamente, cujo propósito é fazer com
que o estudante seja capaz de construir conhecimentos, nas mais diversas áreas de
ensino. No que se refere à educação, além de ensinar, é necessário integrar ensino
ao cotidiano do estudante, acrescentando noções de ética, ação e reflexão a fim de
que o estudante desenvolva a competência de visualizar o todo para compreender o
mundo em que vive.
Assim, a educação passa a ter o propósito de auxiliar o aprendiz a agrupar
todos os aspectos da sua vida, buscando definir seu perfil intelectual, profissional e
emocional tendo sempre em mente a evolução da sociedade e do mundo em que
vive.
Hoje em dia, verifica-se a necessidade de se acrescentar na formação
intelectual os quatro pilares destacados no Relatório Educação: um tesouro a
descobrir (DELORS et al., 1996) e formalizados pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco): Aprender a conhecer,
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Aprender a fazer, Aprender a viver com os outros, Aprender a ser. Esses pilares são
a base da educação ao longo da vida.
A Terceira Revolução Industrial (VEIGA; SILVA, 2010, p. 14) vem se
caracterizando como “um novo modelo que busca interromper com as práticas até
então fragmentadas, repetitivas e condicionadas a um padrão previamente
estabelecido”. Esta ruptura traz um novo modelo de sociedade baseada no
conhecimento, ligado à flexibilidade, à integração, ao coletivo, à responsabilidade e
ao aprender a fazer.
Dessa forma, as transformações que ocorreram no planeta e em todas as
sociedades alteraram e continuam alterando os inúmeros subsistemas sociais, entre
eles a educação, que foi levada a atender às novas regras da globalização, ao
progresso e à integração das tecnologias de informação e comunicação (TIC), que
passam a ser fundamentais para acatar essas novas exigências.
Diante da realidade tecnológica cada dia mais presente na vida de todos e
das exigências de um conhecimento cada vez mais diversificado e em contínua
construção, as instituições de ensino superior necessitam alinhar-se às novas
tecnologias e aos novos processos pedagógicos proporcionando uma maior
diversificação dos meios e da oferta educativa.
A EaD passa a ser um importante instrumento educacional, para
operacionalizar a formação total dos educandos, considerando que a proposta
pedagógica, formulada por equipes preparadas para a orientação dos estudantes
dos cursos de EaD, deve contemplar todos os aspectos citados, o que traduz um
novo

conceito

de

educação

contemporânea,

ligados

pela

comunicação,

oportunizando acesso igual para todos.
Historicamente, Landim (1997 apud RODRIGUES, 1998) diz que a escrita foi
o início da comunicação das pessoas, sem estarem próximas. Ela relata também
que o pioneirismo foi dos cristãos que, com o objetivo de ensinar aos discípulos,
utilizavam mensagem escritas.
A educação a distância como hoje é concebida nasceu, na Alemanha, em
1890 e logo após, inúmeros países adotarem o ensino a distância como uma opção
a mais para ministrar cursos em nível médio, técnico, universitário e de pósgraduação. A Universidade de Illinois Wesleyan (Universidade Aberta), na Inglaterra,
foi a primeira instituição de ensino a utilizar o ensino a distância, em 1874, através
de cursos por correspondência (ALVES, 1994, p.10).
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Moore e Kearsley (2007 apud NITZKE; CRAVINA; CARNEIRO, 2008),
mapeando a evolução da EaD, indicam cinco gerações (Figura 1).
Figura 1: Cinco gerações de educação a distância.

Fonte: Adaptado de Moore e Kearsley (2007 apud NITZKE; CRAVINA; CARNEIRO, 2008, p. 3).

No Brasil, a EaD teve início com o instituto Rádio Técnico Monitor, em 1939,
(Instituto Monitor) e o instituto Universal Brasileiro, em 1941 (ALVES, 1994, p.10). As
fundações privadas e organizações não governamentais, entre as décadas de 1970
e 1980, deram início a cursos supletivos a distância, tele educação, com aulas via
satélite complementares por kits de maneira impressos.
Neste período, surge o projeto da Universidade Aberta no Brasil (UAB), que
teve sua legalidade na LDB (BRASIL, 1996) e que também, na realidade, não pode
ser considerada uma universidade sendo apenas um consórcio de instituições
públicas de Ensino Superior. A Universidade Aberta de Brasília foi criada em 1992,
com o objetivo de atender a educação continuada, capacitação profissional e o
ensino superior (graduação e pós-graduação). A partir de 1994, as universidades
passam a utilizar correspondência eletrônica (e-mails) e a internet se dissemina,
formando a base do que se vive hoje em dia, já no século 21.
Na atualidade, o ensino a distância se apropria de vários meios de
comunicação, dentre eles, o correio, o rádio, a televisão, o CD-ROM, o vídeo, o
telefone, fax mas o termo educação a distância é mais abrangente. A EaD tem como
princípio básico a distância e na sua dinâmica não existe um modelo único. Também
não fica retido aos formatos anteriores escolares com necessidade de ambientes
pré-determinados, com layout estabelecidos de acordo com modelos fixos. Adota um
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meio de comunicação mais amplo e dinâmico, que acrescenta mais habilidades aos
estudantes, inovando o sistema educativo.
No Brasil, a EaD vem se tornando um modelo de educação que busca romper
com alguns paradigmas, está se multiplicando em função do avanço tecnológico e
pretende inovar a relação do estudante com o saber, tendo em vista os projetos
pedagógicos tradicionais se tornaram distantes das necessidades da sociedade
atual e dos anseios dos estudantes.
É evidente o número do aumento significativo da oferta de vagas dessa
modalidade de ensino no país, pois segundo a Associação Brasileira de Educação a
Distância (ABED), de acordo com os dados do Censo da EaD de 2009, o Brasil
contava com 376 instituições ofertando 1.752 cursos para mais de um milhão de
estudantes, em 2008. A educação básica, educação de jovens e adultos e os cursos
técnicos, juntos, atenderam em EaD, um total de 2,6 milhões de brasileiros (MAIA,
2010).
De acordo com o MEC, a previsão do crescimento da EaD, para graduação, é
de 90% ao ano. Essa realidade se explica pela confiança dos mais diversos setores
produtivos, de empregabilidade, e também na confiança dos pesquisadores dos
sistemas de ensino, que reconhecem a possibilidade de se ter qualidade ao mesmo
tempo em que ampliam a abrangência de estudo a todas as camadas sociais.
Conscientes de que os desafios apresentados pela educação atual possuem
um caráter muito mais amplo do que em outros cenários, as políticas públicas
sinalizam para um atendimento aos aspectos políticos, econômicos e sociais.
Desde a criação da LDB (BRASIL, 1996, Art. 80), a possibilidade de EaD se
tornou uma realidade, preconizando que “O poder público incentivará o
desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os
níveis e modalidades de ensino e, de educação continuada” e que regulamentará os
requisitos básicos necessários para a realização de exames e registro de diploma
relativos a cursos a distância.
A EaD tendo com base os Referenciais de Qualidade para Educação Superior
a Distância (BRASIL, 2007c) e os documentos disponibilizados pelo MEC, através
dos Decretos nº 5.622 (BRASIL, 2005) e nº 5.733 (BRASIL, 2006) e das Portarias
Normativas no 1 e 2 (BRASIL, 2007a; 2007b), apontam para a necessidade de
elaborar um projeto de curso que tenha “forte compromisso institucional em termos
de garantir o processo de formação que contemple a dimensão técnico-científica
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para o mundo do trabalho e a dimensão política para a formação do cidadão”
(BRASIL, 2007c).
O modelo brasileiro estipulado pelo governo para EaD exige que haja
momentos presenciais, no caso da graduação e pós-graduação. Encontros
presenciais, organizados e previstos com antecedência, serão necessários para a
avaliação final e estágios objetivando a conclusão dos cursos. Isto representa um
modelo semipresencial ou híbrido que, como forma de flexibilizar o processo ensino
aprendizagem, incorpora módulos presenciais e módulos a distância (PINTO, 2004,
p. 46).
A implementação do sistema de EaD, na modalidade semipresencial, é viável,
de acordo com a Portaria nº. 2.253 (BRASIL, 2001), que torna possível, em cursos
superiores presenciais reconhecidos, a oferta de disciplinas que, em seu todo ou em
parte, utilizem método não presencial, respeitando o limite de 20% do tempo previsto
para a integralização do respectivo currículo.
A Educação semipresencial é formada por momentos presenciais e outros a
distância, sendo parcialmente em sala de aula e parcialmente a distância através da
tecnologia. Nessa estruturação, os professores e os estudantes, ainda que
separados fisicamente com relação ao espaço ou ao tempo, podem estar presentes
através da tecnologia da comunicação. Nesta modalidade, o estudante se conecta
na rede virtual e produz seu estudo acessando materiais que estão disponibilizados
pelos professores e/ou coordenadores do curso escolhido. Existe também conexão
do estudante com os demais estudantes do mesmo curso e com professores
orientadores.
Cada instituição de ensino adota uma linha pedagógica cuja proposta vai
direcionar o modelo a ser seguido. Em qualquer deles, o papel do professor é de
fundamental importância se apresentando como um profissional que educa a
distância.
O atual momento no Brasil é de consolidação da EaD, como uma forma de
ampliar a oferta de educação, em especial, no ensino superior e a sua
implementação tem sido um grande desafio. Entretanto, constata-se que a
legislação brasileira sobre EaD é bastante detalhista e limitativa, exigindo a
presença física do estudante em momentos de avaliação, dessa maneira
inviabilizando qualquer projeto integralmente a distância.
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Para Silva e Silva (2009b, p. 297), ainda que vivenciando a “geração mais
recenteda chamada educação a distância, atualmente chamada de educação online,
um modelo veiculado exclusivamente pela internet e rede digitais, referindo-se à
possibilidade de cursos sediados em plataformas virtuais”, o que se observa são
diversos modelos que, embora usem a nomenclatura de a distância, são, na
verdade,

semipresenciais

e

respondem

a

concepções

pedagógicas

e

organizacionais distintas. As autoras destacam que essas diferenças variam “em um
continuum

desde

desenhos

completamente

fechados

a

propostas

mais

progressistas, onde existem diferentes níveis de interatividade e maior colaboração
nas atividades pedagógicas” (SILVA; SILVA, 2009b, p. 297). A interatividade está
relacionada às TIC e ocorre quando duas ou mais pessoas interagem através de
alguma interface tecnológica.
A distinção ocorre ainda nas possibilidades oferecidas pelas plataformas
virtuais, tais como modelos colaborativos ou auto-instrucionais, programa síncronos
ou assíncronos, com foco no professor, no conteúdo ou em projetos ou em
atividades, de acordo com os objetivos do Projeto pedagógico do curso (PPC).
Favorecida pela LDB (BRASIL, 1996), a EaD avança e as universidades, nos
primeiros anos, atendem as demandas específicas, principalmente a capacitação de
professores em serviço. Essa primeira etapa foi de aprendizado para o MEC e as
universidades públicas e privadas.
Moran (2009, p. 54) alerta que “A educação a distância está se
transformando, de uma modalidade complementar ou especial para situações
específicas, em referência para uma mudança profunda do ensino superior como um
todo”. Isso significa que esta modalidade de ensino assume um papel importante,
sobretudo, no Brasil que vive um momento histórico de crescimento e de
desenvolvimento e precisa incluir o maior número possível de estudantes nessa era
das tecnologias em rede e das tecnologias móveis, para que possam se inserir no
mercado de trabalho cada vez mais exigente.

3 A PROPOSTA DAS DISCIPLINAS EM REDE NA GRADUAÇÃO
O Núcleo de Educação a Distância (Nead/AEDB) em rede semipresencial foi
criado na AEDB, após a comprovação da viabilidade alcançada no projeto piloto de
EaD. O objetivo principal foi o de desenvolver uma estrutura que desse apoio
inicialmente à graduação e depois à pós-graduação.
O referido núcleo estaria ligado ao Conselho Deliberativo e teria a
responsabilidade de formação dos docentes, além da organização logística para a
educação em rede, divulgação dessa modalidade de ensino e pela concepção,
produção, difusão, execução, gestão e avaliação do curso. O Nead/AEDB se
responsabilizaria, também, pela definição das bases filosóficas e diretrizes do
programa dos cursos da AEDB.
A Figura 2 mostra a estrutura do Nead/AEDB composta dos membros do
Conselho Deliberativo que inclui Diretores e Vice Diretores da instituição,
Coordenador do NEAD e Coordenadores dos cursos; da Coordenação Pedagógica;
da Coordenação de Tecnologia da Informação e da Equipe de Suporte Técnico e
Administrativo composta de Web Master, Web Designer e uma secretária.

Figura 2: Núcleo de Educação a Distância - NEAD.

Fonte: Adaptado de Ramirez (2008).

Para a implementação de disciplinas em rede, nos cursos de graduação, foi
realizado um estudo situacional sobre EaD em outras Instituições de Ensino
Superior. Nesse estudo, contemplaram-se duas situações: Instituições autorizadas e
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credenciadas para cursos de graduação e pós-graduação em formato EaD; e
Instituições que utilizam a oferta de 20% em EaD, na modalidade semipresencial,
regulamentado pela Portaria nº. 4. 059 (BRASIL, 2004).
Ao analisar esse caminho percorrido na EaD, observa-se que a AEDB busca
a inserção do ensino universitário e por isso é recomendável a avaliação dessa
prática pedagógica, ainda que numa amostra parcial, pelo estudo das disciplinas em
rede do curso de Tecnologia em Logística, assunto da próxima seção.

3.1 AS DISCIPLINAS EM REDE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA
O Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Logística, na Faculdade
de Ciências Econômicas, Administrativas e da Computação Dom Bosco (FCEADB),
sob o foco logístico, se deve ao fato de a instituição encontrar-se numa região
geograficamente localizada, no eixo Rio-São Paulo, em proximidade aos mercados
consumidores, na divisa do Estado do Rio de Janeiro com os Estados de Minas
Gerais e São Paulo. É o fato também da proximidade da Zona Portuária no Estado
que compreende seis importantes portos de mercadorias – Rio de Janeiro, Sepetiba,
Niterói, Forno /Arraial do Cabo, Angra dos Reis e Macaé.
O curso de graduação de Tecnologia em Logística foi inserido na modalidade
de educação presencial, em 2010. Seu PPC (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOM
BOSCO, 2010, p. 7) aponta como justificativas: “Posição geográfica; Proximidade de
pólos consumidores; Vias de transporte Rodo-ferroviário; Proximidade dos portos;
Entreposto Aduaneiro; Concentração de empresas dos setores siderúrgico e
metalúrgico; Pólo automotivo” e como objetivo geral: “Formar e/ou atualizar
profissionais aptos para atuar nos diversos segmentos da área logística, com uma
visão estratégica sobre avaliação de investimento e parcerias com fornecedores e
clientes” (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOM BOSCO, 2010, p. 5).
O curso pertence à categoria de educação profissional de nível tecnológico e
oferece 120 vagas no turno da noite. Destina-se a egressos do ensino médio e de
matriculados e egressos do ensino superior. Em se tratando de prosseguimento de
estudos, o curso proporciona acesso à pós-graduação lato sensu e stricto sensu, no
mesmo campo do saber.
O curso de Tecnologia em Logística, na modalidade de educação a distância,
teve início no mesmo ano, 2010, com base nos critérios estabelecidos:
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transdisciplinaridade e atendendo o percentual de 20% autorizados pelo MEC. No 1º
ano, houve duas disciplinas semipresenciais no formato em EaD, em rede,
Introdução ao Direito e Qualidade de Processos.
Em 2011, existem duas disciplinas em rede no 1º ano: Introdução ao Direito e
Qualidade de Processos, com duas turmas de 60 estudantes em cada uma e duas,
no 2º ano: Gestão de Pessoas I e Sistemas de Informações Gerenciais, com turma
única de 28 estudantes, conforme apresentado na Tabela 2.

3.2 O MODELO DO CURSO
Existem modelos bem diferentes que respondem a concepções pedagógicas
e organizacionais distintas (MORAN, 2009). A escolha do modelo de EaD
numa instituição deve se ajustar à natureza do curso, às verdadeiras condições do
seu dia a dia, às necessidades dos estudantes. Esses elementos devem servir de
base para a definição das tecnologias e metodologias a serem utilizadas, bem como
dos momentos presenciais previstos na legislação.
O modelo pedagógico de EaD adotado pela AEDB foi o modelo MAVY e a
plataforma utilizada inicialmente, em 2007 e 2008, foi a PI@tone. Tanto o modelo
MAVY como a plataforma PI@tone foram criados pelo Coordenador de EaD da instituição, tendo como proposta expressar o perfil profissional do estudante da AEDB.
Desde 2009, passou a ser empregada a plataforma Modular Object Oriented
Dynamic Learning Environment (Objeto Modular Orientado para Ambiente Dinâmico
de Aprendizagem), conhecido por Moodle. Moodle é um ambiente de aprendizagem
a distância que foi criada pelo australiano Martin Dougiamas em 1999. Trata-se de
um software gratuito, podendo ser baixado, utilizado e/ou modificado por qualquer
indivíduo em todo o mundo.
O modelo MAVY tem com base o modelo Wrap-Around, de Mason (1988
apud RAMIREZ, 2007) em que a metade das atividades envolve autoinstrução e a
outra metade aprendizagem colaborativa. Isso possibilita ao educando desenvolver
atividades de autoinstrução com conteúdos disponibilizados no ambiente virtual de
aprendizagem

(AVA).

Dessa

maneira,

alinha-se

com

a

concepção

sociointeracionista de Vygotsky (1994 apud RAMIREZ, 2007), que defende a ideia
de mediação e de internalização como aspectos fundamentais da aprendizagem e
que oportunizam a construção do saber. Nessa concepção, a aprendizagem
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mediada é a aquisição de conhecimentos obtida por meio de um elo intermediário
entre o ser humano e o ambiente. A relação do homem com o mundo não é direta,
mas, fundamentalmente, uma relação mediada, na qual há dois tipos de elementos
mediadores: os instrumentos e os signos (representações mentais que substituem
objetos do mundo real). O desenvolvimento dessas representações se dá,
sobretudo, pelas interações que levam ao aprendizado (OLIVEIRA, 1997).
O processo de internalização, para Vygotsky (OLIVEIRA, 1997), envolve
várias transformações que colocam em relação o social e o individual, ou seja, a via
de comunicação e interação4. Para ele, a aprendizagem é uma atividade conjunta e
a interação tem uma função central no processo de internalização. Portanto é
necessário dar espaço para atividades colaborativas entre os estudantes e ao
professor, “o grande orquestrador de todo o processo pois além de ser o sujeito mais
experiente, sua interação tem planejamento e intencionalidade educativos”
(MONROE, 2011, p. 86).
Na concepção de Vygotsky (OLIVEIRA, 1997), existem, no mínimo, dois
níveis de desenvolvimento: um real, já adquirido e formado, que determina o que a
pessoa já é capaz de executar sozinha, e outro proximal5, que se caracteriza pelo
que ela é capaz de fazer em contato com o conhecimento de outra pessoa.
O desenvolvimento real, nas disciplinas em rede do curso, se concretiza na
autoinstrução (capaz de fazer sozinho) e o desenvolvimento proximal acontece nas
aprendizagens colaborativas com o auxílio do professor mediador/tutor. Dessa
forma, a aprendizagem interage com o desenvolvimento, criando abertura nas zonas
de desenvolvimento proximal, o que poderia ser conceituado como potencialidade
para aprender (que, de fato, varia de pessoa para pessoa). Nessa construção, as
interações sociais encontram-se no centro, possibilitando concluir que ambos os
processos, aprendizagem e desenvolvimento estão interrelacionados.
O acompanhamento pedagógico em rede, atividade habitualmente conhecida
como tutoria, representa essa mediação que, além dos aspectos para a construção
do conhecimento, como as possíveis interações, afetos, rejeições, relações sociais e
situações de ensino, coloca o professor como figura essencial do saber (MONROE,
2011).
4

Ação inerente aos seres humanos e que ocorre quase sempre quando duas ou mais pessoas se
comunicam.
5
Distância entre o nível de desenvolvimento real e desenvolvimento potencial.
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O espaço cibernético de encontro e comunicação entre duas ou mais faces
denomina-se interface, isto é, meio pelo qual o usuário interage com um programa
ou sistema operacional. As interfaces podem integrar várias linguagens: sons,
textos, fotografias, imagens, vídeo. Algumas das mais conhecidas são chat, fórum,
blog, site e AVA. É necessário ressaltar a importância da orientação prévia aos
estudantes do curso, quanto a clareza dessas formas de interação.
O AVA utilizado para as disciplinas em rede do curso de Tecnologia em
Logística é a plataforma Moodle que, como interface, disponibiliza aos estudantes
ferramentas para comunicação, colaboração e compartilhamento de recursos. O
layout desta plataforma está estruturado em três colunas com blocos de
informações, que exibem acesso, usuários online, menu principal, mensagens,
cursos, calendário próximos eventos, atividades, e-mail.

Figura 3: Exemplo de tela da plataforma.

Fonte: Associação Educacional Dom Bosco (2011).

Para começar a utilizar a plataforma de EaD, é necessário estar cadastrado
no sistema. O cadastramento dos estudantes é realizado pelo Administrador do
Sistema (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOM BOSCO, 2011) enviando um e-mail
para o estudante com o login e senha para acesso. As categorias de usuários
possíveis são: Estudante, Professor, Visitante e Administrador.
O AVA do Curso de Tecnologia em Logística está adaptado para o tipo de
modelo de ensino aprendizagem adotado para as disciplinas em rede, deste curso.
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Apresenta-se como uma ferramenta de operacionalidade simples para não dispersar
a atenção do estudante com comandos desnecessários, de tal forma que ele
consiga acompanhar o conteúdo das disciplinas em rede com maior produtividade.
Está

configurado

em

três

dimensões:

a)

conteúdo;

b)

interatividade;

c)

cadastramento e gerenciamento de ambiente.
Na dimensão do conteúdo existem as páginas de transferência de
informações, conteúdos das disciplinas em rede e os links de navegação do
conteúdo. O conteúdo é formatado para ambiente de web e em módulos com listas
de exercícios, simulados e links externos com o objetivo de reforçar a autoinstrução.
Os conteúdos que compõem cada disciplina (link conteúdo da disciplina), foram
desenhados para atender suas especificidades, bem como as da EaD, por isso a
opção pela organização com páginas interativas que permitam a problematização e
a reflexão por parte do aluno.
O material de estudo, de cada disciplina, é elaborado pelo professormediador/tutor em apostilas no formato de Doc, e organizado pelo profissional
designer instrucional em unidades que contêm animações, propostas de atividades e
textos disponibilizados em PDF. Este profissional, além de preparar o ambiente
também atualiza os calendários de atividades de cada disciplina no moodle.
Para acompanhar as atividades programadas (trabalhos, provas, encontros,
etc.) o estudante deve acessar o link cronograma de atividades. Os estudantes terão
acesso a outros links como: Agenda semanal; Documentação complementar e
outros.
Na dimensão de interatividade, buscando usar recursos de fácil navegação,
com a finalidade de construir conhecimento de forma dinâmica através da
aprendizagem cooperativa, são utilizadas ferramentas síncronas e assíncronas. Nas
atividades síncronas, estão os chats e os encontros presenciais, que oportunizam a
construção de conhecimentos com a participação de todos, em horários e datas préestabelecidos. Nas atividades assíncronas, são organizados fóruns e troca de emails, que permitem a postagem de atividades, registro de comentários sobre
assuntos da disciplina e esclarecimento de dúvidas. Essas atividades estão ligadas
à característica de EaD como construção de conhecimentos através do coletivo e do
colaborativo, pois comportam a participação de todos, sem hora nem data préfixados.
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Quanto à dimensão de cadastramento e gerenciamento, o modelo utiliza
ferramentas de banco de dados e administração da plataforma Moodle.

3.3 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação é um dos mais significativos instrumentos para a adequação de
percurso de um projeto educativo pois é uma ferramenta da qual o ser humano não
se libera. “Ela faz parte de seu modo de agir e, por isso, é necessário que seja
usada da melhor forma possível” (LUCKESI, 1996, p.118).
Identificar as melhores formas de se avaliar a aprendizagem dos estudantes
em ambientes presenciais e não presenciais se torna um desafio. Os princípios que
fundamentam à avaliação nesses dois ambientes são os mesmos, entretanto o que
se altera é a forma de organização e a utilização de recursos tecnológicos.
No curso de Tecnologia em Logística, a aprendizagem nas disciplinas em
rede é avaliada a distância e presencialmente, conforme determinação legal prevista
no Decreto nº 5.622 (BRASIL, 2005, não paginado):

Art. 4º - A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados
dar-se-á no processo, mediante:
I - cumprimento das atividades programadas; e
II - realização de exames presenciais.
§ 1o Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria
instituição de ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios
definidos no projeto pedagógico do curso ou programa.
§ 2º Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas
de avaliação a distância.

A avaliação, considerada parte integrante do processo educacional, deve
favorecer a aprendizagem e incluir as funções diagnóstica, formativa e somativa.
Além de testes e provas, recomenda-se conduzir outras formas de avaliação com a
finalidade de coletar evidências sobre o desempenho dos alunos. Isso é válido tanto
para a presencialidade, quanto para a virtualidade (SILVA; SILVA, 2008).
Essas funções são contempladas na proposta de avaliação continuada do
curso, em que os estudantes têm o seu desempenho orientado para a realização de
objetivos sequenciais. Na função diagnóstica, verifica-se o nível inicial de
conhecimento dos estudantes, sobre sua familiarização com a metodologia de EaD,
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e também as características e particularidades dos indivíduos e do grupo
participante, a fim de estimar possíveis problemas de aprendizagem. Na formativa,
contemplando um processo contínuo de acompanhamento e orientação dos
estudantes, busca-se amenizar a ausência da interação face a face, o que dificulta a
percepção do comportamento do estudante e a incerteza da real identidade do
aprendiz. Já a avaliação somativa analisa as atividades realizadas individualmente
ou em equipe, obedecendo a critérios previamente determinados ou negociados
entre coordenação, professor tutor e estudantes. Se o estudante perder encontro
presencial ou chat poderá realizar um trabalho extra ou responder uma questão
extra na avaliação escrita somativa.
 Atividades de Avaliação
Entre as atividades de avaliação, encontram-se disponibilizados instrumentos
que possuem links contendo as instruções para participação nos fóruns e nas
reuniões em rede (chat).
Os fóruns são do tipo “uma única discussão simples”. Eles permitem aos
estudantes visualizar as mensagens de seus colegas e as respostas do professor
tutor. Deverão ser realizados, pelo menos, quatro Fóruns bimestrais.
As reuniões em rede (chat) são realizadas, no mínimo, uma vez por bimestre
e têm duração de 45 minutos, com tolerância de até uma hora. Seus objetivos são
interagir com os colegas de turma, tirar dúvidas de assuntos específicos das
disciplinas com o professor tutor e consolidar os conhecimentos estudados.
Também fazem parte da avaliação em rede: questões em rede/online, listas
de exercícios e trabalhos de pesquisa.
Estão disponibilizadas no AVA as instruções de participação nos fóruns e
chats e há informação de que essas atividades programadas fazem parte da
avaliação do estudante.
Os encontros presenciais acontecem, pelo menos, uma vez antes da prova
bimestral para tirar dúvidas sobre o conteúdo do bimestre. O professor
mediador/tutor cria convites para os estudantes e registra o encontro no fórum.
O primeiro encontro, no início do curso, tem o objetivo de ambientação.
 Avaliação de Desempenho
A avaliação do desempenho do estudante segue as normas da educação
presencial, sendo feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e o
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aproveitamento. A frequência aos encontros presenciais e às demais atividades em
rede, é obrigatória e é vedado o abono de faltas.
Independentemente dos demais resultados obtidos, são considerados
reprovados na disciplina os estudantes que não obtenham frequência, no mínimo de
75% dos encontros presenciais e das demais atividades em rede programadas.
A avaliação bimestral de cada estudante é o somatório das avaliações
formativas e da prova bimestral e está distribuída da seguinte maneira: Nota
bimestral= Fóruns (1 ponto) + Chat (1 ponto) + Trabalho individual/ equipe (1 ponto)
+ Encontro presencial (1 ponto) + Prova presencial (6 pontos).
As notas bimestrais e a prova bimestral são cadastradas em uma planilha
específica de EaD e registradas no diário de classe junto com as atividades e o
conteúdo, conforme o modelo, anexo.
A avaliação final é realizada considerando o aproveitamento contínuo do
estudante, mediante verificações parciais, durante o período letivo e dos resultados
por ele obtido nas verificações bimestrais e no exame final em notas de zero a dez.

4 OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo trata dos procedimentos utilizados no estudo, e apresenta a
abordagem avaliativa adotada, a partir da perspectiva de que a avaliação é um
processo em que o avaliador e avaliando procuram e passam por transformações
principalmente qualitativas.
Segundo Almeida, Pinto e Picolli (2007), existe uma grande discussão na
literatura sobre a melhor metodologia a ser utilizada nos processos de avaliação e
os métodos qualitativos e quantitativos complementam-se e devem ser utilizados
conjuntamente. Goldenberg (2007) demonstrou, através de análises concretas dos
dados e informações de seu trabalho, que a integração entre os métodos qualitativos
e quantitativos contribui para uma compreensão mais aprofundada do objeto da
avaliação.

4.1 ABORDAGEM
Avaliação não é apenas uma atividade metodológica e técnica, ela costuma
ser eclipsada por influências interpessoais, éticas e políticas que modelam o
trabalho do avaliador. No processo de avaliação, o avaliador e os avaliados
aprendem e ensinam mutuamente. Por abranger a aplicação de múltiplos critérios,
por envolver várias pessoas no julgamento do mérito e relevância do objeto que está
sendo avaliado, pode-se dizer que é, principalmente, um processo político.
Acerca do exposto, os autores Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 453)
trazem a seguinte reflexão:

Palumbo (1987) afirmou que a política desempenha um papel
importante na prática da avaliação de programas e, Patton (1988)
notou que a política desempenhava um papel onipresente, da
orientação teórica e do planejamento da avaliação à utilização de
seus resultados.

No início dos anos 80 do século XX, surgiram as primeiras publicações de
sugestões sobre as diretrizes éticas para avaliação, estabelecendo critérios para a
validade do processo avaliativo. Embora essas sugestões se diferenciassem em
termos de detalhes e forma de organização, todas tratam de uma conduta ética de
uma forma ou de outra. Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 443):
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ao propor o Program Evalution Standards, o Joint Committee declara
que a qualidade de qualquer estudo avaliatório pode ser determinada
pelo exame de sua: 1) utilidade; 2) viabilidade; 3) propriedade; e 4)
precisão. A preocupação com a conduta ética concentra-se na
terceira categoria, a de “propriedade”.

Neste estudo, a proposta de avaliação fundamenta-se na avaliação
iluminativa de Parlett e Hamilton (1976 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004; VIANNA, 2000) elaborada para ser aplicada a programas de pequena escala.
Seu objetivo consiste em esclarecer problemas, questões e características
significativas do programa. Dessa forma, a função do avaliador é relatar e oferecer
uma compreensão abrangente da realidade complexa em torno do programa, tal
como ele existe, ou melhor, iluminá-lo para que os participantes sejam considerados
os seus relatores, promovendo discussões daquilo que é realmente relevante e
elevando o nível dos debates.
Para alcançar os seus propósitos, a avaliação iluminativa tem três estágios
básicos (PARLETT; HAMILTON, 1976 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004, p. 229):
1) Observação - explorar e familiarizar-se com a realidade cotidiana
do ambiente que está sendo estudado;
2) Aprofundamento da pesquisa – focar o estudo fazendo mais
pesquisas sobre questões selecionadas;
3) Explanação – procurar explicar matrizes observadas e relações.

Devido à complexidade do processo de ensino aprendizagem, na EaD, não se
pode avaliar apenas utilizando uma metodologia quantitativa. Para obter uma
representação mais acurada da realidade são necessárias propostas ‘trianguladas’
desses dados e para isso é necessário

combinar a observação, as entrevistas com os participantes
(estudantes, instrutores, administradores, etc.), questionários e a
análise de documentos e de informação sobre os antecedentes, a fim
de ajudar a ‘iluminar’ ou esclarecer problemas, questões e
significativos do programa (PARLETT; HAMILTON, 1972 apud
MOURA, 1998, não paginado).

A avaliação iluminativa foi adequada ao estudo proposto por ter seu foco na
descrição e interpretação, levando-se em conta que os objetivos propostos
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inicialmente são transformados, reinterpretados e ressignificados pelos próprios
envolvidos.
Neste

estudo,

reconheceu-se,

também,

os

processos

de

avaliação

iluminativa, dentro de suas diferentes características: a) numa atitude responsiva,
conforme Stake (1972, apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 230)
em função dos interessados da instituição pesquisada; b) naturalista, segundo
House (1983, apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 236) realizada
em contexto real; c) heurística, requerendo planejamento estratégico continuamente
atualizado e atendendo as emergências de situações do sistema como um todo
(VIANNA, 2000); d) interpretativa quando separa o que é realmente significativo do
trivial, no dizer de Parlett e Hamilton (1972 apud VIANNA, 2000), e procura
apresentar uma discussão daquilo que é efetivamente relevante.

4.2 INTERESSADOS, PARTICIPANTES E PÚBLICO
A avaliação, de acordo com Guba e Lincoln (apud MACÁRIO, 1994), é uma
construção social, privilegiando os contextos, a negociação e o envolvimento dos
participantes. Os objetivos da avaliação só são atingidos quando todos os
interessados participam na construção de consensos e conseguem negociar, pelo
menos, os pontos de acordo.
Para atender aos pressupostos da abordagem iluminativa, foram efetivamente
participantes deste estudo avaliativo um total de 130 estudantes do curso de
Tecnologia em Logística, matriculados e cursando as disciplinas em rede, no
momento da aplicação do instrumento. Destes, 104 são estudantes do 1º ano, que
cursam as disciplinas Introdução ao Direito e Qualidade de Processos; e 26 são do
2º ano, cursando as disciplinas Sistemas de Informações Gerenciais e Gestão de
Pessoas I. Assim, os 130 estudantes foram contatados e destes, responderam ao
questionário 90 estudantes, um retorno de 69%.
Participaram também do estudo os quatro professores mediadores/tutores
das referidas disciplinas, o coordenador do curso de Tecnologia em Logística, o
coordenador de EaD e o coordenador da seção Técnica de Ensino da instituição.
Todos foram informados de que os dados obtidos teriam finalidade,
exclusivamente para este estudo, e espontaneamente aceitaram participar. Para
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manter o anonimato, esses sujeitos serão identificados por P1, P2, P3 e P4,
respeitando o padrão relativo aos indivíduos, que recomenda:

Os avaliadores devem respeitar a dignidade e o valor do ser humano
em suas interações com outras pessoas relacionadas a uma
avaliação para que os participantes não sejam ameaçados nem
prejudicados (JOINT COMMITTE ON STANDARDS FOR
EDUCATIONAL EVALUATION, 1994 apud WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p. 430).

O público a quem este estudo se destina é formado pela Direção da
Instituição

de

Ensino

Superior;

Coordenadores

de

curso;

Professores,

Pesquisadores e Estudantes Universitários; Pais e Comunidade Civil Organizada;
Secretarias

Municipais

de

Educação

da

região;

Ministério

da

Educação;

Legisladores; enfim, todos os cidadãos interessados em problemas educacionais.

4.3 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Os

especialistas

Worthen,

Sanders

e

Fitzpatrick

(2004)

são

todos

assumidamente ecléticos em seu trabalho de avaliação. Apontam que, de certo
modo, todas as abordagens oferecem instrumentos eficientes para que o avaliador
possa usar ou adaptar em seu trabalho.
Seguindo tal orientação e estimulada pelas considerações de Parlett e
Hamilton (1972 apud VIANNA, 2000) a respeito da necessidade de se combinar
diversos instrumentos, incluindo observação, entrevistas, questionários, além da
análise de documentos e de informação sobre os antecedentes, para que se possa
‘iluminar’ ou esclarecer problemas, questões significativas do objeto de estudo, esta
autora elaborou quatro instrumentos avaliativos.
Dessa forma, foram elaborados um questionário para os estudantes, outro
para os professores mediadores/tutores, um roteiro de entrevista semi estruturada,
para os coordenadores e um roteiro de observação não estruturada, participante,
pública no ambiente virtual de aprendizagem em estudo, em aulas presenciais e no
espaço institucional.
 Questionário para os Estudantes
O questionário para os estudantes (APÊNDICE A) limitou-se a avaliar a
satisfação dos respondentes em relação às disciplinas oferecidas em rede. De

37

acordo com o objetivo proposto, não foram considerados os demais aspectos do
curso. As questões fechadas tinham três padrões de referência de respostas:
a) “sim”, “não”, “parcialmente”, para as questões relativas à organização
didático-pedagógica, ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e à avaliação da
aprendizagem presencial e virtual;
b) “ótimo”, “bom”, “inadequado”, para a classificação do material didático;
utilizado e também relativamente à orientação pedagógica recebida pelo professor
mediador/tutor;
c) “plenamente satisfeito”, “satisfeito”, “insatisfeito”, quanto ao sentimento em
relação à Interatividade e aos aspectos que a garantem.
O instrumento elaborado para os estudantes, após a 1ª versão, foi validado
por três professores mediadores/tutores sendo dois especialistas em EaD. Foi prétestado com 20 estudantes do curso de Gestão de Recursos Humanos, na disciplina
em rede Ciências Humanas e Sociais. O pré-teste foi importante para verificar a
clareza e a adequação do instrumento, tendo em vista sua finalidade.
A partir das respostas e das informações colhidas pela aplicação do préteste, verificou-se a necessidade de adequar o instrumento para melhor
compreensão dos estudantes relativamente aos dados que se pretendia investigar.
Assim, por exemplo, uma questão, sobre material didático, cujo texto expressava
“Integração das diversas mídias” foi transformada em “Integração das diferentes
linguagens de comunicação: fotografia; vídeos; etc. ajustado com a proposta da
disciplina em rede/online”. Numa elaboração e implementação coletiva do
instrumento, dois dos sujeitos professores mediadores/tutores e especialistas
contribuíram para a sua adequação.
 Questionário para os Professores Mediadores/Tutores
O instrumento para os professores mediadores/tutores (APÊNDICE B) foi
composto por questões que tinham três padrões de referência de respostas
compatíveis com as do questionário dos estudantes:
a) “concordo”, “concordo parcialmente”, “não concordo”, para as questões
relativas à organização didático-pedagógica, ao ambiente virtual de aprendizagem
(AVA) e à avaliação da aprendizagem presencial e virtual.
b) “plenamente adequado”, “adequado”, “inadequado”, para a classificação do
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material didático utilizado e também relativamente à orientação pedagógica recebida
pelo professor mediador/ tutor.
c) “atende plenamente”, “atende”, “não atende”, quanto ao sentimento em
relação à Interatividade e aos aspectos que a garantem.
Ao final do conjunto de indicadores, um espaço era destinado as
observações, sendo solicitado aos professores que justificassem os motivos de
escolha da opção (2).
O instrumento para os professores mediadores/ tutores, tendo em vista a
adequação do processo aos interesses mútuos: estudantes e professores, foi
validado pelos mesmos especialistas do instrumento aplicado aos estudantes para
que pudessem ser visualizados os procedimentos a serem dinamizados, por ambas
as partes para a eficiência dos resultados.
 Roteiro de Entrevista para os Professores Coordenadores
Na entrevista com os coordenadores de EaD, do curso de Tecnologia em
Logística e da seção Técnica de Ensino, o roteiro semiestruturado foi elaborado
com o objetivo de obter informações relevantes para todos os objetivos propostos
para o objeto avaliado, ou seja, a

satisfação com as disciplinas do curso de

Tecnologia em Logística oferecidas em rede.
O roteiro de entrevista (APÊNDICE C) continha quatro questões básicas e
espaço aberto para indicadores não antecipados, ocorridos durante a conversa. Os
três coordenadores entrevistados responderam às questões que continham quatro
blocos.
No primeiro bloco, o objetivo central foi traçar o perfil profissional de cada um
dos participantes. O segundo ficou destinado às questões relativas à conceituação
de Educação a Distância, de cada um deles, suas vantagens e limitações, assim
como, as possíveis causas de evasão, como grande fragilidade encontrada tanto em
nível nacional, quanto internacionalmente para esta modalidade. O terceiro bloco
teve como foco o planejamento, a implementação das disciplinas em rede no ensino
superior da Instituição. Destacou-se, aí, a metodologia, o ambiente virtual e toda a
tecnologia necessária para a garantia da qualidade do processo ensino
aprendizagem, bem como a importância de fatores humanos, em especial
professores mediadores para estabelecerem as ações pedagógicas, a elaboração
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do material didático. Por último, era apresentado o bloco de questões abertas, onde
cada entrevistado poderia apresentar suas considerações e propostas.
A validação desse instrumento utilizado aconteceu mediante apresentação do
roteiro de entrevista a um professor especialista em EaD, um especialista em Língua
Portuguesa e um especialista em avaliação, para o julgamento da qualidade do
instrumento e de validade do conteúdo, conforme o objetivo do estudo avaliativo.
 Roteiro de Observação
A observação não estruturada, participante e pública teve como finalidade
obter uma visão do ambiente, observar os participantes em ação, notar suas
necessidades, dúvidas e sua interação com os outros e do contexto geral da
instituição. O roteiro da observação (APÊNDICE D) seguiu as recomendações de
Guba e Lincoln (1981 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004), que
contribuíram para compreensão da autora e serviram para ilustrar suas
interpretações, incluindo pontos importantes que identificou. Foi validado por um
especialista em EaD, o coordenador de EaD e um professor mediador/tutor.

4.4 COLETA DE DADOS
Bogdan e Biklen (1994, p. 47) ensinam que, “na investigação qualitativa, a
fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o
instrumento”. Assim, foram realizados, inicialmente, dois encontros. O primeiro, na
sala do Nead/AEDB, para conversar com o Coordenador de EaD e com a Equipe de
suporte, e para conhecer o local. O segundo, na sala da coordenação do curso de
Tecnologia em Logística, com o objetivo de conversar com o coordenador, e obter
informações sobre o curso. Durante esses encontros, ao mesmo tempo, foi realizada
uma coleta preliminar de levantamentos de relatórios e documentos, que foram
objeto de análise inicial para fornecimento de informações à avaliação.
A partir dessa fase inicial, a autora procurou manter contato informal com os
sujeitos participantes do estudo. Em conversas, foram registrados elementos da
percepção dos estudantes e professores, o que não deveria faltar à avaliação. Essa
contribuição gerou subsídios para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação,
sendo objeto de referência na etapa da coleta de dados.
A coleta de dados foi realizada de acordo com as etapas do estudo avaliativo,
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pela autora, no período de maio a agosto de 2011. No primeiro momento, para as
observações participantes, a autora foi matriculada nas disciplinas em rede da
Instituição, com autorização da Direção, Coordenação de EaD com a finalidade
restrita deste estudo. Nesse período também realizou o levantamento bibliográfico.
As observações não estruturadas da dinâmica das disciplinas em rede, no
cotidiano do AVA, foram registradas pela observadora participante pois, segundo
Vergara (2009), para quem adota a observação não estruturada, são várias as
possibilidades de observação como método de interação com o campo. Citando
Kerlinger (1979 apud VERGARA, 2009, p. 84), “o observador humano tem
vantagens porque pode relacionar comportamento que estiver observando com as
variáveis de um estudo e pode ignorar outros comportamentos”. As demais
observações aconteceram em encontros na sala de coordenação de EaD, encontros
presenciais com estudantes e professores, reuniões, laboratórios e eventos.
O levantamento bibliográfico recolheu informações de estudos na área,
incluindo temas referentes à Educação a Distância, Educação Superior a Distância
dentre outros, além de modelos de cursos em EaD e de avaliação em Ambiente
Virtuais de Aprendizagem.

Buscou-se, também, informações acerca dos seguintes

instrumentais legais: leis, decretos, pareceres, portarias e referenciais sobre
Educação a Distância.
Numa segunda etapa, foi solicitado aos 130 estudantes das disciplinas em
rede, do curso avaliado para responderem ao questionário online no Google Docs. A
atividade

foi

realizada

pelo

acesso

ao

Portal

da

AEDB

(ASSOCIAÇÃO

EDUCACIONAL DOM BOSCO, 2011) “canal professor/aluno” e link para “avaliação
em EaD”. Foram 90 respondentes que retornaram os instrumentos.
Para

a

terceira

etapa,

foram

convidados

os

quatros

professores

mediadores/tutores do curso para responderem ao questionário enviado por e-mail e
impresso, tendo-se garantido aos respondentes o anonimato das respostas.
A quarta etapa consistiu na realização de entrevistas com o coordenador de
EaD, coordenador do curso de Tecnologia em Logística e também com o
coordenador da seção Técnica de Ensino da AEDB, resultados de aspectos
específicos da EaD a partir do instrumento. As entrevistas tiveram duração
aproximada de 30 minutos e foram gravadas para posterior confronto.
Finalmente, a análise documental constituiu uma parte importantíssima do
estudo e as informações foram colhidas de fontes primárias como textos de
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documentos oficiais e referenciais (que foram reunidos e cuidadosamente estudados
e analisados), livros, anais e documentos nacionais e internacionais relacionados
com o tema.

4.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
No período de setembro e outubro de 2011, a autora realizou a análise dos
resultados com base nas categorias de análise previamente definidas: Organização
Didático Pedagógica, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a Avaliação da
Aprendizagem, o Material Didático, a Mediação Pedagógica (Tutoria) e a Interação.
Os dados coletados tiveram tratamento descritivo, para as questões fechadas
e qualitativo para as abertas. Narrativas descritivas foram elaboradas a partir dos
procedimentos de análise de conteúdo, na busca do entendimento dos
posicionamentos

críticos,

manifestados

pelos

sujeitos

em

suas

possíveis

representações das disciplinas em rede e da própria noção da EaD no ensino
superior. Atentou-se especialmente para a descrição dos processos, com um
enfoque indutivo na análise dos dados, entendendo-se, assim, serem os
procedimentos mais adequados para o propósito do estudo.
Para definir os níveis de concordância das escolhas dos professores, foi
utilizada uma escala com três níveis, conforme o Quadro 1.
Quadro 1: Níveis de concordância das respostas dos professores, por escolha.
Escolha
1 professor
2 professores
3 e 4 professores

Nível de Concordância
Baixa
Média
Alta

Fonte: A autora (2011).

Para efeitos de análise desses resultados, foram utilizados os critérios a
seguir. Nos indicadores escolhidos com alto nível de concordância (três e quatro
professores), considerou-se que os padrões de satisfação foram atingidos. Os
indicadores contemplados por esses padrões expressam a satisfação plena dos
professores.
Quanto aos indicadores em que se obteve o nível médio de concordância
(dois professores), considerou-se que os padrões foram parcialmente atendidos.
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Esses padrões compreendem indagações que expressam a satisfação não completa
dos professores e alertam para o que pode ser melhorado no sentido de se alcançar
a plena satisfação.
Finalmente, para os indicadores que atingiram um baixo nível de
concordância (um professor), considerou-se que os padrões não foram atingidos. O
não atendimento aos padrões indica insatisfações dos professores. Esses
indicadores necessitam de discussões e de serem priorizados, a fim de que atinjam
a plena satisfação dos professores com as disciplinas em rede, do curso de
Tecnologia em Logística.
Por meio da técnica de triangulação (Figura 4) processou-se o cruzamento
entre diferentes fontes de informação, instrumentos, participantes e avaliadora.

Figura 4: Triangulação
Análise de documentos/Observações

Estudantes

Professores e Coordenadores

Fonte: A autora (2011).

Para realizar a triangulação, foram consideradas as análises documentais, as
observações

e

as

respostas

dadas

pelos

estudantes,

professores

mediadores/tutores, coordenador do curso, coordenador de EaD e coordenador da
seção Técnica de Ensino da instituição, relacionando-as e articulando-as com as
evidências coletadas.
Assim, a triangulação foi propícia à intenção de alcançar os objetivos deste
estudo avaliativo e uma maior validade dos resultados relativos à avaliação.
A análise permitiu o atingimento dos objetivos deste estudo e embasou as
considerações e recomendações finais.

5 RESULTADOS, CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
Neste capítulo, apresenta-se a análise dos resultados da avaliação referentes
às observações, às análises documentais, à aplicação dos questionários e as
entrevistas, no julgamento das disciplinas em rede do curso de Tecnologia em
Logística, pelos principais envolvidos, ou seja, estudantes, professores e
coordenadores.
A análise considerou as questões que orientaram esta avaliação, com relação
à satisfação de graduandos e professores, no que diz respeito às disciplinas
oferecidas no ambiente AVA, do curso de Tecnologia em Logística.
Após os resultados, serão apresentadas as considerações finais e as
recomendações.

5.1 RESULTADOS
A análise propriamente dita foi feita a partir da ordenação dos dados
coletados e classificação das categorias emergentes dos Referenciais de Qualidade
para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007c), propostos pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Essa categorização deu
origem a um conjunto de indicadores e padrões de satisfação e não por questão dos
instrumentos isoladamente.
Foram consideradas as seguintes categorias: Dados de identificação;
Organização didático-pedagógica; Ambiente virtual de aprendizagem (AVA);
Avaliação da aprendizagem; Material didático; Mediação pedagógica (Tutoria) e
Interação. Os dados relativos às entrevistas com os coordenadores abordou as
categorias Educação a distância e Processo de implantação da EaD em instituições
de ensino superior, além da identificação.
As respostas de cada um dos segmentos participantes foram organizadas em
gráficos e tabelas, quando pertinentes, e comentados seus aspectos mais
relevantes.

5.1.1 As respostas dos estudantes
São aqui apresentados dados relativos a identificação dos estudantes, se
trabalham, se tenham experiência em EaD e com computador.
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 Dados de Identificação.
Dos 130 estudantes das disciplinas em rede do curso de Tecnologia em
Logística, 90 efetivamente responderam ao questionário online no Google Docs,
sendo 23 do 2º ano e 67 do 1º ano. Esse grupo constitui aproximadamente 69%
desses participantes, considerado um retorno adequado para esse tipo de estudo.
Sobre a escolha da disciplina em rede que cursa para responder ao
questionário, as opções dos estudantes ficaram assim distribuídas: Introdução ao
Direito- 46, Qualidade de Processos- 21, Gestão de Pessoas- três e Sistemas de
Informação- 20.

Gráfico 1: Sexo.

Gráfico 2: Idade.
9

43
47

Masculino

Feminino

63
19 anos ou menos

20 a 29 anos

Fonte: A autora (2011).

Gráfico 3: Estudantes que trabalham.

Gráfico 4: Já teve experiência em ensino a
distância.
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17

72

73
Sim

Não

Fonte: A autora (2011).

Dos 90 estudantes respondentes, 47 são do sexo masculino e 43, do
feminino. Quanto à idade, a maioria é jovem, uma vez que 63 estão na faixa etária
entre 20 a 29 anos e nove têm 19 anos ou menos. Do total, 72 estudantes
declararam que trabalham. Em relação à experiência com ensino a distância, a
maioria (73 estudantes) declarou não possuir experiência anterior.
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Pode-se evidenciar que praticamente não há diferença entre o total de alunos,
por sexo, o que é algo muito contemporâneo, para alunos que cursam disciplinas
exatas. Outro fator que pode ser levado em consideração é que, apesar da maioria
dos estudantes estarem inseridos no mercado de trabalho, não possuem experiência
em ambientes virtuais, o que significa que possivelmente estão inseridos em
empregos secundários ou primários na base da pirâmide.

Gráfico 5: Uso do computador.

Gráfico 6: Acesso a internet com maior
frequência.
1

54

82

Casa

Trabalho
80
Casa

Lanhouse

Fonte: A autora (2011).

Os resultados mostram que 82 estudantes pesquisados possuem computador
em casa e destes, somente quatro declararam não possuir acesso à internet. O uso
do computador no trabalho foi relatado por 54 estudantes. Em relação ao acesso à
internet de maior frequência, ‘em casa’ constituiu a maioria das respostas, havendo
somente uma resposta positiva para ‘em lanhouses’.
Esses dados são consistente com o que foi publicado pelo IBGE (2009) na
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Síntese de Indicadores, que revela
que a Região Sudeste tem a maior proporção de domicílios com microcomputador
(43,7%), quando comparada às demais regiões.
Outra fonte que confirma esses dados é a pesquisa TIC Domicílios 20106,
feita pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação
(CETIC.br)7 (2011), que revela a proporção de 33% de domicílios urbanos com esse

6

A TIC Domicílios 2010 foi realizada com 24.607 entrevistados entre agosto e setembro de 2010 nas
cinco regiões brasileiras. O estudo pode ser acessado na íntegra no site do NIC.br.
7
Criado em 2005, o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da
Comunicação(CETIC.br) é o departamento do NIC.br responsável pela coordenação e publicação
de pesquisas sobre a disponibilidade e uso da Internet no Brasil. Esses estudos são referência para
a elaboração de políticas públicas que garantam o acesso da população às TIC, assim como para
monitorar e a valiar o impacto socioeconômico das TIC.
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equipamento em 2010. A posse de computadores pessoais nos domicílios cresceu
18% entre 2005 e 2010. A pesquisa diz ainda que o brasileiro acessa a Internet mais
no domicílio e menos nas lan houses. Diz, também, que as barreiras ao uso da
internet vão além da infraestrutura, ou seja, da falta de disponibilidade na área. Pois
as maiores dificuldades apontadas dizem respeito às dificuldades na navegação da
Internet e à falta de habilidade com o computador/internet.
 Organização Didático-Pedagógica

Gráfico 7: Organização Didático-Pedagógica do Curso: respostas dos estudantes.
1.

13

2.

Indicadores

58

25

7

3.

58

19

2

4.
5.
6.

25

37
28
35
36

19

8.

34
35

21
10

48

30

12

7.

53

26

11

0

58

30

20

30
Sim

40

50

Parcialmente

60

70

80

90

Não

Fonte: A autora (2011).
Indicadores:
1. Os conteúdos trabalhados nas disciplinas em rede/online são contextualizados, atualizados,
integrados e relacionam teoria a prática?
2. Os conteúdos são apresentados de forma clara e correta?
3. Existe clareza de informações sobre a estrutura, os conteúdos que serão desenvolvidos e os
seus objetivos?
4. A medida que novos assuntos e fatos surgem, eles se somam de forma clara e suficiente ao
conteúdo anteriormente apresentado?
5. As atividades incentivaram a colaboração e a cooperação como forma de aprendizagem?
6. Os prazos para a realização das atividades estão adequados e são suficientes para o domínio
do conteúdo?
7. As atividades estão bem distribuídas e apresentadas no momento adequado, aumentando a
motivação para o estudo?
8. A forma de apresentação das atividades são criativas e mantêm sua atenção focada nos
assuntos a serem estudados?
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Para

a

categoria

de

análise

Organização

didático-pedagógica

há

oito indicadores. De acordo com os dados do Gráfico 7, foram identificados quatro
indicadores (nº 1, 2, 3, 4), sobre os conteúdos contextualizados, atualizados,
integrados e que relacionam teoria à prática, a clareza de informações, a estrutura,
os objetivos e que, embora tenham alcançado mais da metade de resposta positiva
(58 estudantes) ainda requerem mais cuidados quanto à satisfação dos estudantes.
Pode-se perceber, também, que merecem discussão quatro indicadores sobre
as atividades propostas, a saber: incentivo à colaboração e à cooperação (nº 5),
prazos de realização adequados (nº 6), motivação (nº 7), apresentação adequada e
criativa (nº 8), pois destes, além das respostas positivas dos indicadores 6, 7 e 8
ficarem abaixo da metade dos respondentes, 28 estudantes declararam que as
atividades não eram adequadas e suficientes para o domínio do conteúdo e 25 que
eram apenas parcialmente.
De acordo com Worthen, Sanders, Fitzpatrick (2004), pode-se afirmar que
existe efetividade do ensino, quando os objetivos do currículo estão sendo
traduzidos em atividades de aprendizado para os estudantes e pela maneira que os
estudantes reagem a essas atividades. Nesse sentido, é importante assinalar que a
Organização didático-pedagógica do curso, de acordo com os dados apurados,
necessita ser revista por seus coordenadores na medida em que não vem
atendendo com plenitude às expectativas dos estudantes.
 Ambiente Virtual de Aprendizagem
Os sete indicadores elaborados para a categoria Ambiente virtual de
aprendizagem pretendiam levantar a opinião dos estudantes sobre a utilização do
AVA no processo de ensino-aprendizagem.
O primeiro exame do Gráfico 8 revela que, para seis dos sete indicadores, os
estudantes responderam de forma positiva. Estes indicadores se referem à
disponibilidade do AVA, à agenda com programação das atividades, ao cronograma
e calendário, ao manual de orientação sobre a utilização do AVA, às informações
objetivas e claras, à garantia de navegação com autonomia e à disponibilidade de
ações úteis e apresentadas de maneira clara e agradável. É importante lembrar que
esses indicadores são características indispensáveis ao AVA.
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Gráfico 8: O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA: respostas dos estudantes.
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Fonte: A autora (2011).
Indicadores:
1. O AVA fica disponível para o estudante durante 24 horas?
2. Há uma agenda com a programação das atividades propostas, cronograma, calendário etc.
para os estudantes no AVA?
3. O Manual de orientação sobre a utilização do AVA contêm todas as informações
necessárias para o uso da plataforma AVA/ AEDB?
4. As informações disponibilizadas no AVA são objetivas e atualizadas?
5. O AVA oferecido pelo Portal de Educação a Distância da AEDB garante uma navegação
com autonomia?
6. As ações disponíveis no AVA são úteis e apresentadas de forma clara e agradável?
7. Durante o acesso às disciplinas, você já detectou algum problema técnico na utilização do
AVA?

A fragilidade da categoria AVA ficou restrita a problemas técnicos na sua
utilização, para o qual a maioria dos graduandos (52) disse ter encontrado eventuais
problemas de ordem técnica na utilização do AVA. Isso, em termos de educação em
rede, traduz-se em um grande obstáculo.
Possivelmente, a fragilidade técnica do AVA pode estar contribuindo para a
não autonomia de grande parte dos estudantes no que diz respeito à sua utilização,
como pode ser verificado através do indicador (nº 7) a ela referente. A esse respeito,
Pontes (2000 apud SILVA; SILVA, 2009a, p. 81) afirma que “a autonomia do aluno é
condição

indispensável,

caracterizando-se

como

o

desenvolvimento

das

capacidades de pesquisar, de organizar-se e de pensar de forma crítica e
independente”.
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Para as autoras Silva e Silva (2009a, p. 85), os problemas técnicos no AVA
são grandes obstáculos e argumentam que
o fato de um AVA ser avaliado de boa qualidade apenas indica sua
possível utilidade para uso educacional e também que as
ferramentas computacionais utilizadas em AVAs, na medida em que
atendem às mais variadas necessidades de comunicação,
informação, armazenamento e interação, podem simular um
ambiente real de aprendizagem.

Os resultados revelam que este AVA não está atendendo ao que os autores
preconizam, o que permitiu a autora inferir que a autonomia também pode ter sido
prejudicada pelo mesmo motivo. Portanto, cabe à equipe técnica do Nead/AEDB
rever quais os aspectos podem ser melhorados para que as falhas técnicas sejam
superadas.
 Avaliação da Aprendizagem
Gráfico 9: Avaliação da aprendizagem: respostas dos estudantes.
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Fonte: A autora (2011).
Indicadores:
1. A avaliação da aprendizagem foi coerente com os conteúdos apresentados na disciplina em
que você cursa?
2. Os critérios de avaliação da aprendizagem são claros e usados como fator importante para
avanço de estudos?
3. Os processos de avaliação da aprendizagem são variados em sua forma: provas, trabalhos,
trabalho coletivo etc.?
4. Os itens de avaliação mostram equilíbrio nas dificuldades e coerência no tempo de
resolução?
5. Após o processo de avaliação, houve retorno, efetivamente útil, do professor tutor, para o
estudante, de modo a contribuir para o processo ensino aprendizagem?
6. A avaliação das atividades mostrou ao estudante a evolução do seu desempenho?
7. Foi oferecida a possibilidade de autoavaliação?
8. Houve atividades de reposição de conteúdos?
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A categoria de análise Avaliação da aprendizagem foi respondida através de
oito indicadores. Mais da metade dos estudantes (acima de 50) considerou a
avaliação coerente; os critérios claros e utilizados como fator de avanço nos
estudos; os processos de avaliação variados em sua forma, a existência de formas
diversas de instrumentos e os itens equilibrados quanto às dificuldades e coerentes
quanto ao tempo de resolução.
O exame mais detalhado do Gráfico 9 mostrou que o indicador nº. 5, sobre se
houve retorno efetivamente útil do professor mediador/tutor após o processo de
avaliação, e o nº. 6 sobre se a avaliação das atividades mostrou ao estudante a
evolução do seu desempenho, precisam ser verificados cuidadosamente, sobretudo
considerando a afirmação de Gatti (2005, p.144) para o tema “os critérios de
valoração dos diferentes meios avaliativos precisam ser claros e utilizados como
meio constante na direção de ajudar o participante a avançar em seus estudos”.
Finalmente, no Gráfico 9, os indicadores que receberam o maior número de
respostas negativas nº. 7 e nº. 8 tratam de autoavaliação e reposição de conteúdo e
causam preocupação. Nesse sentido, é a avaliação formativa, assim como a criação
de estratégias para superar eventuais fragilidades encontradas, que podem apontar
caminhos à melhoria do processo ensino aprendizagem das disciplinas em rede.
Esses indicadores precisam, pois, de revisão para se obter a meta almejada, ou
seja, a da satisfação dos estudantes e professores no que diz respeito à avaliação e
à reposição.
 Material Didático
Para avaliar a satisfação do estudante com o Material didático, foram
elaborados 15 indicadores. O primeiro exame do Gráfico 10 revela que a avaliação
da maioria dos estudantes (acima de 70) se manteve entre boa e ótima para todos
esses indicadores. Entretanto, é importante destacar que os indicadores ligados à
integração das diferentes mídias, à clareza, à interdisciplinaridade e à duração dos
módulos foram considerados pontos frágeis por 13 graduandos.
Para Gatti (2005), o material didático e de apoio para educação a distância
tem características bem diferentes daquele para cursos presenciais. Estes materiais
necessitam ser autoexplicativos oferecendo informações claras, decodificáveis e que
proporcionem articulação entre ensino, pesquisa, teoria e prática.
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Portanto, a equipe responsável pelo material didático deverá levar em conta
essas opiniões no momento da revisão do mesmo.
Gráfico 10: Material Didático: respostas dos estudantes.
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Fonte: A autora (2011).
Indicadores:
1. Qualidade das Imagens e dos Desenhos.
2. Programação Visual.
3. Qualidade dos Textos.
4. Formatação.
5. Indicação de bibliografia e sites complementares de maneira a incentivar o aprofundamento
e complementação da aprendizagem.
6. Integração das diferentes linguagens de comunicação: fotografia; vídeos; etc ajustado com
a proposta da disciplina em rede/online.
7. Clareza de linguagem.
8. Utilização de Ícones/símbolos.
9. A existência de manual de utilização do material didático contribuindo de forma prática para
o desenvolvimento das atividades.
10. Clareza de objetivos de cada capítulos/módulos trabalhados.
11. A sequência escolhida para apresentação dos itens do conteúdo nos capítulos/módulos
favorecem o entendimento e a aprendizagem.
12. Promove a interdisciplinaridade evitando proposta fragmentada e descontextualizada do
conteúdo.
13. Duração dos capítulos/módulos atende ao nível de dificuldade e de aprendizagem.
14. Orientações adequadas para trabalhar com os conteúdos dos capítulos/módulos.
15. Mobilização de seus conhecimentos anteriores.
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 Mediação Pedagógica
Gráfico 11: Mediação Pedagógica (Tutoria): respostas dos estudantes.
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Fonte: A autora (2011).
Indicadores:
1. Orientação precisa para lidar com questões ligadas ao uso da plataforma.
2. Incentivo para o envolvimento e cumprimento das atividades propostas.
3. Relacionamento interpessoal nos encontros presenciais.
4. Objetividade na mediação através de troca de mensagem.
5. Valorização das atividades realizadas pelos estudantes e que tragam contribuição para o
grupo.
6. Capacidade de comunicação.
7. Estímulo para desenvolver estudos complementares com autonomia (autoestudo).
8. Apoio presencial e a distância.
9. Disponibilidade para orientação e acompanhamento da aprendizagem.

A categoria Mediação pedagógica, atividade habitualmente conhecida como
tutoria, foi considerada entre ótima e boa por, no mínimo 61, dos 90 estudantes
respondentes. Entretanto, sob a ótica dos estudantes, a mediação pedagógica ainda
não atende aos graduandos de forma plena.
É possível verificar que merecem estudos mais aprofundados os indicadores
considerados inadequados pelos estudantes, como mostra o Gráfico 11. Estes
indicadores dizem respeito à capacidade de comunicação (nº. 6), estímulo para
desenvolver estudos complementares com autonomia (nº. 7), apoio presencial e a
distância (nº. 8) e à disponibilidade e acompanhamento da aprendizagem (nº. 9).
Valente (2005 apud SILVA; SILVA, 2009a, p. 80) ensina que “o estar junto
virtual envolve o acompanhamento e a orientação dos membros do grupo, no

53

sentido de poder entender o que cada estudante faz, para se capaz de propor
desafios e auxiliá-lo a atribuir significado ao que está realizando”.
Nesse contexto, a mediação das disciplinas avaliadas, assim como, na
maioria dos cursos em rede, é ainda um obstáculo a ser superado tanto para as
instituições quanto para professores e graduandos. A mediação é a marca da
diferença entre a presencialidade e a virtualidade, ou seja, o paradigma ainda a ser
desenvolvido.
 Interatividade
Gráfico 12: Interatividade: respostas dos estudantes.
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Fonte: A autora (2011).
Indicadores:
1. Informação aos estudantes, desde o início da disciplina, sobre o nome de usuário, senha,
horários, formas de comunicação com professores tutores e equipe de EaD/AEDB.
2. Participação em encontros presenciais construindo novos conhecimentos, dentro de uma
perspectiva colaborativa.
3. Uso de meios síncronos de comunicação (chat, reuniões online) favorecendo a interação
entre os participantes, o ambiente utilizado e a construção do conhecimento.
4. Disponibilização de meios assíncronos de comunicação (e-mail, fórum) de acordo com
tópicos do conteúdo, interesses, dúvidas ou com o objetivo de compartilhar informações e
discussões.
5. Facilidade na interação entre estudantes, sugestão de procedimentos e atividades, abrindo
espaços que incentivem a comunicação entre colegas das disciplinas em rede/online.
6. Informação sobre como se dará a interação entre estudantes e colegas e também entre
estudantes e professores tutores, ao longo do período em que cursa a disciplina em rede/
online.
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7.
8.
9.
10.
11.

Facilidade para a solução de situações problemas através de interação entre os estudantes.
Interação entre os estudantes na realização de atividades.
Orientação para utilização das ferramentas na plataforma AVA/AEDB.
Orientação de navegação no início da disciplina em rede/online.
Percepção de dinâmicas envolvendo trabalho colaborativo em equipe coerente com as
atividades propostas.
12. Flexibilidade no atendimento ao estudante, oferecendo horários ampliados e/ou plantões de
atendimento através do suporte da equipe de EaD/AEDB.
13. Prontidão de respostas dos professores tutores às solicitações dos estudantes, não
ultrapassando às 48 horas estipuladas.

Para analisar a categoria Interatividade é necessário destacar que há opiniões
diferentes entre grupos de autores sobre a correspondência entre os termos
Interação e Interatividade. Neste sentido, nesta avaliação, partiu-se do conceito que
define a Interação como uma ação inerente ao seres humanos e que ocorre quase
sempre quando duas ou mais pessoas se comunicam. Já a Interatividade está
relacionada às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e ocorre quando
duas ou mais pessoas interagem através de alguma interface tecnológica.
O Gráfico 12 revela que a maioria dos estudantes declarou estar plenamente
satisfeita ou satisfeita. Embora essas escolhas apresentem um nível alto de
satisfação, dois indicadores chamam atenção pela insatisfação declarada por 20
estudantes. São eles referentes à flexibilidade de horário no atendimento (nº 12) e à
prontidão das respostas (nº 13).
Com referência à interatividade, Gatti (2005, p. 144) afirma que:

De todas as qualidades que um programa de ead precisa, a principal
delas é a interatividade constante e atenciosa, propiciada por
diferentes meios no mesmo programa (momentos presenciais
coletivos,
Internet,
telefone,
videoconferências,
telessalas,
teleconferências, etc.). Manter o diálogo, as trocas, as vivências e os
relatos é colocar o humano a humanizar o tecnológico, pondo este a
serviço do humano, e não vice-versa.

Além disso, Silva e Silva (2009a, p. 84) chamam a atenção de que “É preciso
que os professores conheçam profundamente as ferramentas de interação
disponíveis nos ambientes em que estão atuando para que possam fazer plena
utilização de cada uma”. Por outro lado, é necessário que os dirigentes e
coordenadores saibam que essa modalidade de ensino precisa ser revista no que
diz respeito à relação estudante/professor pois as fragilidades aparecem em vários
momentos relativos à qualidade técnica do AVA.
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A partir das insatisfações declaradas nestes indicadores, torna-se importante
desenvolver outras avaliações no sentido de detectar as causas de tais fragilidades,
ou seja, a prontidão das respostas pode estar ligada à relação professor mediador e
número de alunos, em cada disciplina, ou ainda a quantidade de questões em
momentos específicos, por exemplo, véspera de prova. Da mesma forma, a
flexibilidade com relação ao horário de atendimento, o estudante desta modalidade
de educação, muitas vezes, tende a exigir atenção individual, por exemplo, postar
uma questão no sábado à noite e querer receber a resposta imediata ou no domingo
à tarde.
Portanto, é preciso estudo e planejamento para se obter a interatividade
desejada, sem a qual não existe possibilidade de ensino e aprendizagem em
disciplinas em rede.

5.1.2 As respostas dos professores mediadores/tutores
O instrumento de avaliação, utilizado para os professores mediadores/tutores
(P) das disciplinas em rede do curso de Tecnologia em Logística, seguiu os
parâmetros do aplicado aos estudantes, com adaptações concernentes às funções
de mediação pedagógica (tutoria).
Os

quatro

professores

participantes

deste

estudo,

responderam

ao

questionário enviado por e-mail e impresso, sendo um do sexo feminino e três do
masculino. Quanto à idade, um tem entre 40 e 49 anos e três têm mais de 50 anos.
De acordo com esses resultados, fica mais uma vez ratificada a tendência apontada
pelo Censo (IBGE, 2010) de que, no Ensino Superior, a maioria dos professores
ainda é do sexo masculino.
Em relação à formação e à experiência profissional, todos concluíram o
mestrado e possuem diferentes formações em EaD, dentre outras, Design
instrucional para EaD virtual, Professor conteudista, Professor mentor, Gestão da
educação a distância e o Desenvolvimento humano. Todos possuem o curso de
capacitação de professores no ambiente Moodle, promovido pela Instituição.
Portanto, é possível afirmar que, com relação à formação continuada, o corpo
docente que atua na instituição atende as diretrizes legais para esta modalidade de
educação.
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Finalmente, considerando o tempo de trabalho no ensino superior, os
professores têm 12 anos ou mais de prática pedagógica no Ensino Superior. Quanto
à função professor mediador (tutor), dois as têm desenvolvido por 2 anos, um por 6
anos e o outro por 15 anos.
Os professores responderam questões referentes às seguintes categorias:
Organização Didático-Pedagógica, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Avaliação da
Aprendizagem, Material Didático, Mediação Pedagógica (Tutoria) e Interatividade,
variando, no entanto, o número de indicadores. Os indicadores descreviam as
indagações feitas a respeito de cada categoria e, nas instruções de preenchimento,
era recomendado aos professores que assinalassem apenas um padrão de escolha,
por indicador.
A partir das escolhas dos professores, foram construídas tabelas com as
frequências de respostas para cada categoria e seus respectivos indicadores. A
escala utilizada na análise foi apresentada na Metodologia e abrange três níveis de
concordância: baixo, médio e alto.
 Organização Didático-Pedagógica
Tabela 3: Opinião dos professores mediadores sobre a organização didático-pedagógica.
Quanto a organização didático-pedagógica da disciplina em que você
atua
1. Os prazos para a realização das atividades estão adequados e
são suficientes para o domínio do conteúdo?
2. Os conteúdos são apresentados de forma clara e correta?
3. A medida que novos assuntos e fatos surgem, eles se somam de
forma clara e suficiente ao conteúdo anteriormente apresentado?
4. Existe clareza de informações sobre a estrutura, os conteúdos que
serão desenvolvidos e os seus objetivos?
5. Os conteúdos trabalhados nas disciplinas em rede/online são
contextualizados, atualizados, integrados e relacionam teoria a
prática?
6. As atividades incentivaram a colaboração e a cooperação como
forma de aprendizagem?
7. A forma de apresentação das atividades são criativas e mantêm
sua atenção focada nos assuntos a serem estudados?
8. As atividades estão bem distribuídas e apresentadas no momento
adequado, aumentando a motivação para o estudo?

Padrão de escolha
3
2
1
4

-

-

4

-

-

4

-

-

3

1

-

3

1

-

2

2

-

2

2

-

1

3

-

Fonte: A autora (2011).
Legenda: 3. Concordo 2. Concordo parcialmente 1. Não concordo.

O julgamento pelos professores é mostrado na Tabela 1. Nela evidencia-se
que há um alto nível de concordância (quatro e três escolhas) em relação aos cinco
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primeiros indicadores avaliados pelos professores como atendidos, dois indicadores
(números 6 e 7) que dividiram a opinião dos respondentes em alta e média
concordância e um indicador foi considerado parcialmente atendido, com alta
concordância. Nenhum professor declarou estar insatisfeito com a organização
didático-pedagógica.
Em relação ao atendimento parcial, P2 assim justificou:
em alguns itens desta categoria, a concordância parcial se deve a
minha inexperiência como professor mediador/tutor; como é o meu
primeiro ano, como tutor, numa disciplina totalmente minha, verifiquei
que alguns importantes detalhes devem ser alterados e incorporados
para os próximos anos.

Esta justificativa reforça a inexistência de insatisfação dos professores na
categoria de avaliação da organização didático- pedagógica das disciplinas em rede
do curso de Tecnologia em Logística.
 Ambiente Virtual da Aprendizagem
Tabela 4: Opinião dos professores mediadores sobre ambiente virtual de aprendizagem.
Quanto ao Ambiente virtual de aprendizagem-AVA de sua disciplina
1. As informações disponibilizadas no AVA são objetivas e
atualizadas?
2. O AVA oferecido pelo Portal de Educação a Distância da AEDB
garante uma navegação com autonomia?
3. O AVA fica disponível para o estudante durante 24 horas?
4. Há uma agenda com a programação das atividades propostas,
cronograma, calendário etc. para os estudantes no AVA?
5. As ações disponíveis no AVA são úteis e apresentadas de forma
clara e agradável?
6. O Manual de orientação sobre a utilização do AVA contêm todas
as informações necessárias para o uso da plataforma AVA/
AEDB?
7. Durante o acesso às disciplinas, você já detectou algum problema
técnico na utilização do AVA?

Padrão de escolha
3
2
1
4

-

-

4

-

-

3

-

1

3

1

-

3

1

-

2

1

1

2

1

1

Fonte: A autora (2011).
Legenda: 3. Concordo 2. Concordo parcialmente 1. Não concordo.

Na categoria Ambiente virtual de aprendizagem, foi alto o nível de
concordância entre os professores, em relação aos cincos primeiros indicadores
considerados positivos.
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No entanto, houve insatisfações, entre os respondentes, quanto ao manual e
aos problemas técnicos do AVA (indicadores 6 e 7).
Em relação a uma das fragilidades encontradas diretamente ligada a
eventuais problemas de ordem técnica, na utilização do AVA, a observação das
colunas das avaliações de concordância agregadas à parcial, na Tabela 2, indicador
(7), encontram-se resultados (3 professores) que mostram tais fragilidades. Sobre
essa avaliação, dois professores fizeram apreciações diferentes: Para P1 “Existem
problemas de acesso durante as reuniões online – sistema lento” e P2 diz que

a pergunta era se eu já havia encontrado problemas; e eu nunca
observei isso, a não ser quando o site da Instituição sai do ar. Nesse
caso, o aluno deveria ser avisado, se possível, com antecedência,
como é o caso dos cursos de que participei, como aluno.

Portanto, pode-se afirmar que, os professores reconhecem os problemas
técnicos do AVA como sendo um indicador importante a ser considerado pelos
componentes do Nead/AEDB.
 Avaliação da Aprendizagem
Tabela 5: Opinião dos professores mediadores sobre avaliação da aprendizagem.
Com relação à Avaliação da aprendizagem presencial e online é Padrão de Escolha
possível afirmar que
3
2
1
1. A avaliação da aprendizagem foi coerente com os conteúdos
apresentados na disciplina em que você é professor
4
mediador/Tutor?
2. Os critérios de avaliação da aprendizagem são claros e usados
4
como fatores importantes para avanço de estudos?
3. A avaliação das atividades mostrou ao estudante a evolução do seu
4
desempenho?
4. Os processos de avaliação da aprendizagem são variados em sua
3
1
forma: provas, trabalhos, trabalho coletivo etc.?
5. Os itens de avaliação mostram equilíbrio nas dificuldades e
3
1
coerência no tempo de resolução?
6. Após o processo de avaliação, houve retorno, efetivamente útil, do
professor tutor para o estudante, de modo a contribuir para o
2
2
processo ensino aprendizagem?
7. Foi oferecida a possibilidade de autoavaliação?
2
2
8. Houve atividades de reposição de conteúdos?
2
1
2
Fonte: A autora (2011).
Legenda: 3. Concordo 2. Concordo parcialmente 1. Não concordo.

Em relação à categoria de Avaliação da aprendizagem, um alto nível de
concordância (4 e 3 escolhas) foi observado em cinco indicadores. É possível
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verificar que houve insatisfações na avaliação de dois indicadores sobre a
possibilidade de auto avaliação (nº. 7) e reposição de conteúdos (nº. 8).
Estes resultados fazem jus a uma revisão, dado ao que preconizam os
Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007c,
p. 10) “[...] importantes também são os mecanismos de recuperação de estudos e a
avaliação correspondente a essa recuperação [...]”. Chama a atenção, no entanto, o
indicador (7) sobre oferecimento de autoavaliação que não obteve nenhuma escolha
positiva.
Ainda com referência à categoria avaliação da aprendizagem, P3 considerou
que “embora os processos de avaliação sejam variados não existe autonomia para
escolher a atividade ou tarefa mais adequada para facilitar o aprendizado do aluno”.
Esta afirmação está presente também no relato de P2 “Na instituição, somos
obrigados a aplicar quatro fóruns, por bimestre, e um chat (reunião online), que nem
sempre são consideradas as melhores ferramentas a serem empregadas no
processo”.
Os relatos dos professores mostram pontos de tensão quanto à avaliação,
constituindo indicadores merecedores de atenção especial do Nead/AEDB, na
busca da minimização das preocupações dos professores, quanto à autonomia e
satisfação nos processos avaliativos.
 Material Didático
Tabela 6: Opinião dos professores mediadores sobre material didático.
Como você avalia o material didático utilizado pelos estudantes, com
relação aos aspectos a seguir:
1. Mobilização de seus conhecimentos anteriores
2. Formatação
3. Clareza de linguagem.
4. Clareza de objetivos de cada capítulos/módulos trabalhados
5. Qualidade dos Textos
6. Utilização de Ícones/símbolos
7. Indicação de bibliografia e sites complementares, de maneira a
incentivar
o
aprofundamento
e
complementação
da
aprendizagem
8. Integração das diferentes linguagens de comunicação: fotografia;
vídeos; etc. ajustado com a proposta da disciplina em
rede/online.
9. A existência de manual de utilização do material didático,
contribuindo de forma prática para o desenvolvimento das
atividades

Padrão de escolha
3
2
1
3
1
3
1
3
1
3
1
2
2
2
2
2

2

-

2

2

-

2

2

-

(Continuação)

60

(Continuação)
Como você avalia o material didático utilizado pelos estudantes, com
relação aos aspectos a seguir:
10. Orientações adequadas para trabalhar com os conteúdos dos
capítulos/módulos
11. A sequência escolhida para apresentação dos itens do conteúdo
nos capítulos/módulos favorece o entendimento e a
aprendizagem
12. Qualidade das Imagens e dos Desenhos
13. Programação Visual
14. Promove a interdisciplinaridade, evitando proposta fragmentada
e descontextualizada do conteúdo
15. Duração dos capítulos/módulos atende ao nível de dificuldade e
de aprendizagem

Padrão de escolha
3
2
1
2

2

-

2

2

-

1
1

3
3

-

-

4

-

-

4

-

Fonte: A autora (2011).
Legenda: 3. Plenamente adequado 2. Adequado 1. Inadequado.

Em relação à categoria Material didático, os dados da Tabela 6 revelam que
dos 15 indicadores, oito obtiveram alto nível de concordância (quatro e três
escolhas). Neste grupo, estão os indicadores 1, 2, 3, 4 considerados plenamente
adequados e 12, 13,14, 15, julgados adequados. Os indicadores restantes precisam
ser revistos e priorizados de acordo os “princípios epistemológicos, metodológicos e
políticos”, explicitados no projeto pedagógico do curso de Tecnologia em Logística
(BRASIL, 2007c, p. 13).
Embora

não

houvesse

nenhum

julgamento

dos

indicadores

como

inadequados que redundasse em insatisfação, é necessário atenção especial ao
material didático, para que possa promover a construção do conhecimento e mediar
a interlocução entre estudante e professor, com o objetivo de identificar
necessidades de ajustes, visando o seu aperfeiçoamento.
Vale registrar a justificativa de P2:
Quanto ao material didático, alguns itens foram colocados apenas
como adequados, pois na instituição não existe um setor
especializado em criação de objetos de aprendizagem, tais como
desenhos, imagens, gravação de som e vídeos, principalmente com
legendas nos vídeos voltados para a EaD. Outros itens citados são
complementados através de links para o meu site particular, pois,
dentro do AVA existe um padrão a ser seguido que não pode ser
modificado.

A fala de P2 denota não estar plenamente satisfeito e reforça a necessidade
de estudo e revisão do material didático, em função do projeto pedagógico do curso,
como já citado anteriormente.
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 Mediação Pedagógica (tutoria)
Tabela 7: Opinião dos professores mediadores sobre mediação pedagógica.
Como você classifica a mediação pedagógica que exerce como Padrão de Escolha
professor mediador/tutor com relação a (ao):
3
2
1
1. Orientação precisa para lidar com questões ligadas ao uso da
3
1
plataforma
2. Valorização das atividades realizadas pelos estudantes e que
3
1
tragam contribuição para o grupo
3. Relacionamento interpessoal nos encontros presenciais
3
1
4. Objetividade na mediação, através de troca de mensagem
2
2
5. Capacidade de comunicação
2
2
6. Estímulo para desenvolver estudos complementares com
2
2
autonomia (autoestudo)
7. Apoio presencial e a distância
2
2
8. Disponibilidade para orientação e acompanhamento da
1
3
aprendizagem
9. Incentivo para o envolvimento e cumprimento das atividades
1
3
propostas
Fonte: A autora (2011).
Legenda: 3. Plenamente adequado 2. Adequado 1. Inadequado.

Com referência aos nove indicadores sobre a mediação pedagógica,
mostrados na Tabela 7, há um alto nível de concordância (quatro e três escolhas)
em relação a três indicadores considerados plenamente adequados e dois
adequados.
Os indicadores considerados plenamente adequados, com alto nível de
concordância, se referem a orientações precisas para o uso da plataforma (nº. 1),
valorização das atividades dos estudantes que trazem contribuição para o grupo
(nº. 2) e relacionamento interpessoal nos encontros presenciais (nº. 3).
Em

relação

aos

indicadores

disponibilidade

para

orientação

e

acompanhamento (nº. 8) e incentivo ao envolvimento e cumprimento de atividades
(nº. 9), avaliados como adequados com alto nível de concordância, os professores,
ao justificarem suas escolhas, afirmaram que “não está previsto plantão de
atendimento presencial ao aluno por parte dos professores. Os atendimentos podem
ser feitos de forma online ou o estudante deverá marcar encontro presencial com o
tutor”.
Embora os professores não tenham assinalado nenhum indicador como
inadequado, esses depoimentos revelam aspectos importantes a considerar na
mediação pedagógica e poderão acrescentar significativos sinais para ações que
visem à melhoria da qualidade da mediação.

62
 Interatividade
Tabela 8: Opinião dos professores mediadores sobre interatividade.
Como você se sente em relação aos aspectos que garantem a
interatividade na disciplina em que você é professor mediador/tutor?
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

Orientação de navegação no início da disciplina em rede/online
Orientação para utilização das ferramentas da na plataforma
AVA/AEDB
Interação entre os estudantes na realização de atividades
Facilidade para a solução de situações problemas através de
interação entre os estudantes
Informação sobre como se dará a interação entre estudantes e
colegas e também entre estudantes e professores tutores, ao longo
do período em que cursa a disciplina em rede/ online
Flexibilidade no atendimento ao estudante, oferecendo horários
ampliados e/ou plantões de atendimento através do suporte da
equipe de EaD/AEDB
Disponibilização de meios assíncronos de comunicação (e-mail,
fórum) de acordo com tópicos do conteúdo, interesses, dúvidas ou
com o objetivo de compartilhar informações e discussões
Uso de meios síncronos de comunicação (chat, reuniões online)
favorecendo a interação entre os participantes, o ambiente utilizado e
a construção do conhecimento
Participação em encontros presenciais construindo novos
conhecimentos, dentro de uma perspectiva colaborativa
Informação aos estudantes, desde o início da disciplina, sobre o
nome de usuário, senha, horários, formas de comunicação com
professores tutores e equipe de EaD/AEDB
Prontidão de respostas dos professores tutores às solicitações dos
estudantes, não ultrapassando às 48 horas estipuladas
Percepção de dinâmicas envolvendo trabalho colaborativo em equipe
coerente com as atividades propostas
Facilidade na interação entre estudantes, sugestão de procedimentos
e atividades, abrindo sites e espaços que incentivem a comunicação
entre colegas das disciplinas em rede/ online

Padrão de
Escolha
3
2
1
4
3

1

-

3

1

-

3

1

-

3

1

-

2

1

1

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

1

3

-

1

3

-

Fonte: A autora (2011).
Legenda: 3. Plenamente satisfeito 2. Parcialmente Satisfeito 1. Insatisfeito.

Finalmente, no que se refere à categoria interatividade, respondida por meio
de 13 indicadores, os professores julgaram com alto nível de concordância cinco
indicadores considerados plenamente satisfeitos e dois parcialmente satisfeitos.
Os indicadores que tratam da percepção da dinâmica em trabalho
colaborativo (nº. 12) e facilidade da interação entre estudantes (nº. 13) foram
considerados como alto nível de concordância, para o padrão satisfeito. Muito
embora os demais indicadores não tenham obtido alto nível de concordância,
apenas um professor registrou insatisfação quanto ao indicador “Flexibilidade no
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atendimento ao estudante, oferecendo horários ampliados e/ou plantões de
atendimento, através do suporte da equipe de EaD/AEDB” (6), justificando:

no início do ano os estudantes são informados sobre todas as regras
para o acesso ao AVA, a aprendizagem, a avaliação e os modos de
comunicação durante o curso, mas muitos só se matriculam depois.
Com isso, apenas no mês seguinte alguns estudantes são
cadastrados nas disciplinas em rede do curso e começam as
atividades mais tarde, dificultando o início do processo.

Mesmo assim, não se pode deixar de considerar a importância da
interatividade no processo de EaD, descrita por Gatti (2005) e citada neste estudo
na página 53. Neste sentido, permanece a preocupação constante com a
interatividade, como qualidade principal de um programa de EaD.
Sintetizando os achados, agora por categoria, construiu-se o Quadro 2 com
os totais dos indicadores, em função do alto nível de concordância dos professores.
Foram considerados os critérios de análise que representavam o nível de satisfação
dos professores. Isto permitiu verificar quantos indicadores ainda merecem atenção
da instituição para que as disciplinas em rede, do curso de Tecnologia em Logística,
sejam melhor implementadas, para a plena satisfação dos professores e estudantes.
Quadro 2:

Número de indicadores, por categoria, segundo o nível alto de concordância
dos professores.

Categoria
Organização didáticopedagógica
Ambiente Virtual de
Aprendizagem
Avaliação da Aprendizagem
Material didático
Mediação Pedagógica
(Tutoria)
Interatividade
Total

Total da
Categoria

Plenamente
Satisfeito

Parcialmente
Satisfeito

Insatisfeito

8

5

1

-

7

5

-

-

8
15

5
4

4

-

9

3

2

-

13
60

5
27

2
9

-

Fonte: A autora (2011).

5.1.3 A entrevista com os professores coordenadores
As

entrevistas

realizadas

com

os

professores

coordenadores

(PC)

possibilitaram à autora conhecer-lhes experiências e resultados obtidos através da
Educação a Distância e Mediação Pedagógica (Tutoria). Três professores
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coordenadores participaram das entrevistas individuais, que abordavam as
categorias que são aqui apresentadas.
 Dados de Identificação
Os três participantes são do sexo masculino: dois com mais de 50 anos e um
entre 40 e 49 anos; dois são engenheiros e um Bacharel em Ciências Militares. Os
três possuem mais de 15 anos de experiência profissional, no ensino superior. Dois
são Mestres e um possui Doutorado. Quanto à experiência em EaD, dois são tutores
da Fundação Getúlio Vargas e um não apresenta esta experiência.
 Educação a Distância: suas vantagens e limites
Frente a estes questionamentos, os coordenadores foram unânimes em
afirmar que este é um processo sem volta, como pode ser ratificado através das
falas dos três coordenadores: “a EaD é um processo irreversível que tem
acompanhado a evolução da tecnologia; a par da resistência natural ao novo,
percebe-se que a comunicação entre as pessoas tem ocorrido mais a distância do
que em sua presença”.
Em relação aos benefícios para essa modalidade de ensino, os professores
coordenadores são de opinião que “beneficia às pessoas que não conseguem ter
disponibilidade financeira para frequentarem as faculdades, além de proporcionar
acesso a novas tecnologias”.
Em relação às empresas e instituições, um dos coordenadores opina que

“ainda estão um pouco reticentes, por acreditarem que o Ensino a
Distância é algo inferior e sem qualidade; revelando, assim,
possuírem uma falsa imagem da EaD”; o que, na realidade, não faz
sentido, considerando que boa ou má qualidade pode ocorrer na
educação presencial ou a distância (PC3).

Neste sentido, Pinto (2004, p. 30) considera, ainda, que, pela EaD, ocorre “[...]
a abertura de novas possibilidades aos candidatos, bem como o sucesso na quebra
de barreiras, quer se trate de barreiras geográficas, econômicas ou mesmo de
relacionamento”.
Ao se referirem ao alto índice de abandono e às suas maiores causas, houve
concordância dos professores coordenadores quanto ao projeto pedagógico, quanto
ao modelo do curso, à mídia usada, à estrutura, aos tutores com formação e à
constituição do Nead.
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Entretanto, para dois coordenadores muitos desistem “tão logo iniciam o
curso, pois, tendem a pensar, equivocadamente, que será mais fácil e tranquila a
condução da aprendizagem; e constatando, ao contrário, que o curso tem exigências
tanto ou mais que o presencial, acabem por desistirem” (PC1 e PC3).
Outro fator que foi apontado como importante, é a tutoria, já que o papel do
professor mediador/tutor “exige que ele seja presente, dê respostas rápidas às
demandas, pois, os prazos longos para respostas aos estudantes é um dos fatores
geradores de desmotivação” (PC2).
Os resultados apresentados revelaram aspectos importantes nos depoimento
dos professores coordenadores, em relação aos benefícios e, principalmente, em
relação ao abandono, que devem ser considerados para a satisfação de graduandos
e professores.
 Implantação da Educação Superior a Distância
Com relação à implementação da EaD, autores como Moran (2009, não
paginado) afirmam que

[...] vale a pena pensar em propostas que implantem a metodologia
da EAD, de forma mais progressiva. Cursos a distância com alunos
com maiores dificuldades (em média) de autonomia - ex: EJA, cursos
técnicos, tecnológicos, graduação de cursos com alunos com pouca
fluência de leitura, escrita e pouca independência pessoal - poderiam
ter um processo de entrada mais suave na EAD.

Neste sentido, os três coordenadores, ao serem perguntados, aproximaramse do autor, na medida em que relataram o processo de implantação na instituição,
de forma gradativa, iniciando com as disciplinas para estudantes com dependência,
de acordo com as seguintes afirmações:

a administração havia detectado que as disciplinas com os mais altos
índices de repetência eram dos cursos de Administração e
Engenharia.
Muitos estudantes destes cursos trabalhavam em turnos e repetiam
várias vezes as disciplinas e não conseguiam passar na AEDB.
Assim, o próximo passo dos estudantes foi o de trocar de Faculdade.

Daí, para que os estudantes, em condições de dependência, pudessem ser
atendidos em suas lacunas de aprendizagem, foi necessário treinar professores para
atuarem.
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Os

professores

coordenadores

consideraram

que

existem

diferentes

propostas de EaD, entretanto, um se referiu

à iniciativa da Fundação CECIERJ/Consórcio CEDERJ, como sendo
um marco entre instituições públicas do RJ, com a formação do
consórcio que estabeleceu modelo adequado, levado a sério mesmo;
e, com isso, a credibilidade da EaD deu um grande salto. Entretanto,
ainda há barreiras naturais, como a de se acostumar com aquilo que
é novo. Esta iniciativa deu um novo rumo à Educação a Distância,
evitando-se o aparecimento de um comércio de EaD (PC3).

Quanto ao professor mediador/tutor, os professores coordenadores opinam
que “por mais capacidade que tenham as tecnologias, se o professor não for bem
treinado para orientar os estudantes e criar um ambiente de aprendizagem, não
adianta nada”. Do ponto de vista de um professor coordenador
a internet e as novas tecnologias estão trazendo novos desafios e os
professores que estão no mercado de trabalho, os chamados
imigrantes digitais, não estão preparados e que essa problemática de
mudança de paradigma de professor antigo e atual, com o tempo,
tende a desaparecer; calcula que, dentre dois ou três anos, o
professor antigo se aposenta e os novos, os nativos digitais, vão
surgindo (PC1).

Diante do exposto, os professores coordenadores consideraram que as
instituições ainda não têm esse professor e que precisam formar o seu quadro.
Em relação à equipe de suporte técnico, foi avaliada, por todos os professores
coordenadores, como necessária e ainda destacaram que “não compete ao
professor presencial preparar o material e, sim, o profissional capacitado para fazer
esse trabalho”. Este conceito está presente nos Referenciais (BRASIL, 2007c, p. 19)
que dizem existir uma diversidade de modelos em EaD; e lembra que,

em qualquer que seja a opção estabelecida, os recursos humanos
devem configurar uma equipe multidisciplinar, com funções de planejamento, implementação e gestão dos cursos a distância, onde três
categorias profissionais, que devem estar em constante qualificação,
são essenciais para uma oferta de qualidade: docente, tutores e
pessoal técnico-administrativo.

O indicador perfil tecnológico dos professores e estudantes, surgiu na
entrevista com o primeiro professor coordenador a ser entrevistado, quando fez a
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seguinte reflexão: “seria muito importante traçar o perfil tecnológico da AEDB, o
perfil do professor e dos estudantes; e completou, afirmando
É interessante porque este é o 4º treinamento de professores tutores,
sempre com um quorum considerável; mas, nem todos terminam.
Sendo o treinamento semipresencial, por mais suporte que se dê, os
professores não conseguem se organizar para fazer o treinamento.
Isso tudo acontece, porque não somos nativos digitais. Ao longo dos
anos, este fato fatalmente desaparecerá, considerando que, hoje, já
se nasce com mouse na mão (PC1).

Os professores coordenadores concluíram o bloco com a seguinte afirmação:
“o conhecimento do perfil do aluno é fundamental para o professor; e o do professor,
um ganho para Instituição, o que seria uma iniciativa válida”.
 Considerações e Recomendações dos Professores Coordenadores
Ao término da entrevista foi destinado um espaço para que os coordenadores
fizessem suas considerações e recomendações finais:
Para PC1,
a EaD ainda não tem total credibilidade; os gestores estão vendo que
funciona, mas não querem acreditar. Fico surpreso com tudo isso,
enquanto espero migrar para um novo EaD; não o EaD posicional
que usa computador; é migrar para um novo EaD, de tecnologia
móvel, que não vai precisar de computador.

PC2 declarou
“sinto-me tranquilo, até por ser um assunto interessante, novo e
agradável; acho que está bem encaminhado e não teria nenhuma
sugestão específica”. Acrescentaria, apenas, que o fato de ser
disciplina a distância, a AEDB, além de possibilitar, acaba dando
mais capacitação para os alunos e, com isso, está ampliando os
seus conhecimentos.

PC3 destacou aspectos relevantes sobre disciplina em rede no curso
Foi a primeira experiência, não para turma em dependência. Foi algo
novo. Nós já tínhamos uma experiência, a base tecnológica, os
processos de trabalho. O próprio conceito surgiu como uma
necessidade do curso, desenhado para ser completado em dois
anos, com aulas de 2ª a 6ª feira e que respeitasse o horário normal
dos demais cursos, das 19:00h às 22:30h.
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Para os professores coordenadores esta iniciativa agregou valor enorme ao
curso, porque todas aquelas necessidades não seriam atendidas, se não fossem as
disciplinas em rede, respeitando, assim, a carga horária mínima exigida,
conseguindo um curso de boa qualidade, dentro de um horário normal, com
atendimento a necessidades diversas.
De acordo com os professores coordenadores,
O novo sempre traz algum defeito. Como estamos num processo de
amadurecimento, o 1º ano mostrou-se difícil, desafiador; e
aprendemos muito com algumas falhas. Já estamos bem próximos
de dizer que chegamos à maturidade, com a EaD, fazendo parte do
dia a dia dos nossos cursos, da nossa Instituição, com professores
treinados e outros a caminho, enfrentando suas dificuldades naturais
de adaptação ao novo modelo de se trabalhar a aprendizagem
(PC3).

Esta iniciativa, segundo eles, agregou valor enorme ao curso, porque todas
aquelas necessidades não seriam atendidas, se não fossem as disciplinas em rede,
respeitando, assim, a carga horária mínima exigida, conseguindo um curso de boa
qualidade, dentro de um horário normal, com atendimento a necessidades diversas.
Recomenda-se à Instituição a continuidade do aperfeiçoamento e dos ajustes
necessários às diversas ações da EaD em suas atuações. Isto é perfeitamente
possível, pois, o coordenador de EaD o provou, enquanto ministrou cursos de
qualificação na Instituição.

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao priorizar o processo de avaliação amplo e abrangente em conformidade
com os pilares de utilidade, viabilidade, ética e precisão proposto no Joint Committe
on Standards for Educational Evaluation (1994 apud WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004), procurou-se, em uma perspectiva dialógica, responder às
questões avaliativas norteadoras do estudo, no sentido de atender o objetivo de
avaliar a satisfação dos estudantes e professores com as disciplinas em rede do
curso de Tecnologia em Logística, da AEDB.
Com esse propósito, este estudo procurou iluminar as disciplinas em rede do
curso de Tecnologia em Logística, para que os participantes estudantes, professores
e coordenadores, fossem considerados os seus relatores, conforme preconiza a
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avaliação iluminativa de Parlett e Hamilton (1976 apud WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004; VIANNA, 2000), destinada a programas de pequena escala. A
partir de seus relatos e da análise dos documentos e das observações constantes
no ambiente virtual da aprendizagem, a autora deste estudo faz algumas
considerações buscando a compreensão abrangente da realidade complexa em
torno do curso, tal como ele existe.
A satisfação com a organização didático-pedagógica das disciplinas em rede
foi demonstrada pelos estudantes e professores, embora percebam que há pontos
que possam ser melhorados. As observações realizadas permitiram identificar que,
no que diz respeito ao prazo para realização das atividades, existem divergências de
opinião, pois os professores consideram esse indicador atendido, ao passo que,
entre os estudantes, houve manifestações de parcial insatisfação.
Nesse sentido, na compreensão dessa avaliação, é importante assinalar que
a organização didático-pedagógica do curso, de acordo com os dados apurados,
pode ser melhorada à medida que não vem atendendo, com plenitude, às
expectativas dos estudantes, e entre os professores há iniciantes na condição de
mediador/tutor.
Em relação ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, constatou-se satisfação na
maioria dos indicadores. Entretanto estudantes e professores consideraram a
fragilidade de um dado que atravessa vários momentos dessa avaliação e marca
sobremaneira esses achados. Trata-se de questões técnicas do AVA relativas ao
acesso ou à lentidão do sistema e que, possivelmente, estejam criando obstáculos à
mediação pedagógica e ao tempo de resposta através do AVA, influenciando a
satisfação de estudantes e professores.·.
É preciso, desse modo, que a equipe técnica da instituição esteja atenta na
busca de soluções para tais questões, pois conforme Silva e Silva (2009, p. 85), “os
problemas técnicos no AVA são obstáculos para sua utilidade educacional diante
das necessidades de comunicação, informação, armazenamento e interação entre
os participantes”.
Foi percebido que os professores e os estudantes se consideram
parcialmente satisfeitos no que diz respeito à avaliação da aprendizagem. As
insatisfações dos estudantes concentraram-se na reposição de conteúdo e na
autoavaliação. Essa crítica encontra respaldo no que preconizam os Referenciais de
Qualidade para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007c, p. 16) “[...] esta
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avaliação deve comportar um processo contínuo para verificar constantemente o
progresso dos estudantes e estimulá-los a serem ativos na construção do
conhecimento”.
Quanto aos pontos de satisfação parcial dos professores, é

interessante

observar que estão relacionados à autonomia na escolha das atividades, embora
reconheçam que os processos de avaliação pré-determinados são variados. É
preciso ressaltar o ensinamento de Moran (2005, p. 148), da necessidade de
“respeitar os estilos de aprendizagem e as diferenças de estilo de professores e
alunos”, permitindo ao docente desenvolver sua maneira pessoal de realizar as
atividades de ensino, de forma competente e consiga realizar melhor os objetivos,
com avaliação contínua aberta, transparente e emancipatória.
Com relação ao material didático, o relato dos estudantes e professores
demostrou satisfação. No entanto, o desenvolvimento dos materiais deve ser
contínuo, tendo em vista a orientação dos Referenciais de Qualidade para a
Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007c, p. 13-14) de que “os docentes responsáveis pela produção dos conteúdos trabalhem integrados a uma equipe multidisciplinar, contendo profissionais especialistas em desenho instrucional, diagramação, ilustração, desenvolvimento de páginas web, entre outros”. Essa orientação se
encontra presente na sugestão apresentada por professores de que exista dentro do
Nead/AEDB um setor especializado em criação de objetos de aprendizagem, tais
como desenhos, imagens, gravação de som e vídeos, principalmente com legendas
nos vídeos voltados para a educação em rede.
No que diz respeito à mediação pedagógica, o estudo aponta índices de satisfação entre os estudantes e plena satisfação dos professores. Dentre as insatisfações esboçadas pelos estudantes, constam disponibilidade de atendimento, comunicação, apoio presencial e a distância e estímulo a estudos complementares com autonomia. Sobre isso, os professores justificaram que “não está previsto plantão de
atendimento presencial ao aluno por parte dos professores. Os atendimentos podem
ser feitos de forma online ou o estudante deverá marcar encontro presencial com o
professor mediador/tutor”. Trata-se, portanto, de aspectos a ser revisto no projeto
pedagógico do curso.
A análise mostra incoerência constatada nas respostas dos estudantes, que
foram mais benevolentes com a interatividade do que com a mediação. No entanto,
a mediação é fundamental para a interatividade. Pode-se pensar que um dos
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obstáculos à satisfação dos estudantes no quesito mediação talvez seja a carga
horária do professor, uma vez que, de acordo com os Referenciais de Qualidade
para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007c, p. 22) “a previsão para o
processo

de

mediação

pedagógica

deve

especificar

a

relação

numérica

estudantes/tutor capaz de permitir interação no processo de aprendizagem”.
Por fim, possivelmente pode-se inferir que a maneira como estão organizadas
as disciplinas em rede nesse curso, com quatro Fóruns e apenas um chat contribua
para a fragilidade da interatividade, pois os estudantes entendem o chat como
espaço de tirar dúvidas. Além disso, o chat não tem sido considerado como a melhor
ferramenta para tirar dúvidas porque exige a presença, no mesmo horário, de todo o
grupo, o que vai diretamente ao oposto dos conceitos de educação em rede, sendo
o Fórum o lugar mais adequado para tais trocas. Pode-se atentar para outras
competências, como as detectadas, como possível falta de maior conhecimento por
parte de professores e estudantes destas interfaces.
Um fato importante a se destacar neste estudo avaliativo é que os
questionamentos surgiram à medida que o estudo se desenvolveu, na sua real
inserção na realidade do curso, tendo inclusive provocado mudança nas estratégias
metodológicas pelas reflexões iluminativas dos próprios participantes.
Durante a observação não estruturada, participante e pública, houve troca de
informações no ambiente virtual de aprendizagem, em aulas presenciais e no
espaço institucional, que permitiu verificar as necessidades, dúvidas e a interação
entre os participantes, de modo que no 4º bimestre letivo foram constatados frutos
dessa avaliação, entre eles o estabelecimento prévio, por um dos professores, de
critérios para formação dos grupos de estudos, incluindo fóruns temáticos de cada
grupo, como momentos de discussão e de tirada de dúvidas específicas; e o chat
como momento de culminância em que o grupo deve debater os pontos mais
importantes

que

foram

apresentados

e

discutidos

nos

fóruns

sob

sua

responsabilidade.
É relevante destacar que a educação a distância, na instituição, tem seguido
as diretrizes legais e as sugeridas pela literatura para a implantação das disciplinas
em rede na graduação. O processo vem se desenvolvendo de forma gradual,
inicialmente nas disciplinas com alto índice de reprovação dentro do modelo
presencial e, posteriormente, buscou-se a implementação das disciplinas em rede,
com o objetivo de alinhar disciplinas dos cursos de graduação ao novo modelo de
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ensino aprendizagem, um modelo semipresencial, de acordo com a Portaria nº.4.059
(BRASIL, 2004).
Nesse contexto, esta avaliação revelou-se positiva para essa experiência
embrionária, pois as fragilidades encontradas podem ser facilmente corrigidas, uma
vez que toda a equipe parece estar receptiva a melhorias, conforme as observações,
entrevistas e a avaliação final.
Além disso, foram mínimas as fragilidades encontradas e que ocorrem
mesmo nos cursos mais experientes. Assim, muito embora a EaD/AEDB seja muito
recente, há uma preocupação muito grande com a infraestrutura, formação do
professor e credibilidade que estão embutidos em todo o processo de avaliação, de
tal forma que essa modalidade de ensino é um caminho sem volta, como afirmaram
os participantes.

5.3 RECOMENDAÇÕES
Essa inserção no próprio meio virtual na vivência durante o ano letivo de 2011
com os participantes das disciplinas em rede do curso de Tecnologia em Logística,
possibilitou a autora compreender o que pretendia avaliar: a satisfação dos
estudantes e docentes dessas disciplinas.
Os resultados finais da avaliação revelam aspectos importantes não só em
relação

à

satisfação

desses

estudantes

e

docentes,

mas

também

ao

desenvolvimento de um sistema de educação a distância diferenciado, envolvendo
múltiplos atores, projeto pedagógico, modelo de curso, formação continuada de toda
a equipe. Revelam ainda a possibilidade de contribuir na organização e no
funcionamento de um sistema de educação a distância de qualidade, focalizado na
aprendizagem do estudante e na excelência da formação profissional.
Como primeira contribuição, esta autora apresentou para o coordenador de
EaD, um acervo eletrônico e em suporte de papel, contendo legislação pertinente e
documentos oficiais analisados, para fazer parte do acervo do NEAD. Entre outras,
as fontes selecionadas foram: LDB (BRASIL, 1996), o documento Referencial de
Qualidade para Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007c), do MEC como:
Portarias, Decretos e do Conselho Nacional de Educação, Resoluções e Pareceres.
Diante do exposto, recomenda-se que
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1) Sejam revistos a plataforma e o ambiente virtual nos pontos considerados
frágeis por professores e estudantes e destacados como importantes pelos
coordenadores.
2) Seja otimizado o processo de avaliação da aprendizagem que, embora elogiado, ainda apresenta pontos a serem considerados, de acordo com depoimentos
de professores e estudantes.
3) Seja elaborado um Guia Geral do Curso – impresso e/ou em formato digital
conforme preconizam as diretrizes dos Referenciais de Qualidade para a Educação
Superior a Distância (BRASIL, 2007c).
4) Seja replanejada a relação professor mediador e número de estudantes,
aspectos que ainda merecem atenção.
5) Sejam proporcionados, com mais frequência, programas de formação
continuada em Educação em Rede para os professores já que, segundo os
coordenadores, o corpo docente ainda não pode ser considerado como nativo
digital.
A autora vale-se da fala de Bogdan e Biklen (1994, p. 251) “Eis o que eu
encontrei e também os detalhes que apoiam esta perspectiva”, na certeza de que as
interações vivenciadas no decorrer desta avaliação trouxeram reflexões que podem
iluminar o processo de ensino aprendizagem das disciplinas em rede do curso de
Tecnologia em Logística da AEDB. E, reportando-se ao início de tudo, quando “Os
sonhos da avaliação encheram essa sala” (informação verbal)8, deseja-se que os
pilares de utilidade, viabilidade, ética e precisão propostos no Joint Committe on
Standards for Educational Evaluation (1994, apud WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p. 443), sejam o alicerce no crescimento dessa experiência
que se inicia, dessa nova modalidade, na AEDB.

8

Fala da profa. Ligia Gomes Elliot durante a aula da disciplina “Metodologia da Avaliação”, no Curso
de Mestrado Profissional em Avaliação, da Fundação Cesgranrio, em maio de 2010.
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APÊNDICE A - Questionário do Estudante
Caro Aluno
Estou realizando uma avaliação sobre a satisfação dos estudantes de graduação,
com as disciplinas oferecidas em rede/online do curso de Tecnologia em Logística, da
Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e da Computação Dom Bosco da
AEDB, para a dissertação de Mestrado em Avaliação, na Fundação Cesgranrio, sob a
orientação da Professora Dra. Angela Carrancho da Silva.
O questionário a seguir faz parte de um conjunto de instrumentos a ser utilizado.
A sua opinião é de grande importância e conto com sua colaboração.
Angela Maria da Silva Campos
e-mail: angelasilva.educar@yahoo.com.br
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
1. Sexo
( ) Feminino
( ) Masculino
2. Idade
( ) 19 anos ou menos
( ) de 20 a 29 anos
( ) de 30 a 39 anos

5. Você acessa Internet em casa?
( ) Sim
( ) Não

( ) de 40 a 49 anos
( ) 50 anos ou mais

3. Você trabalha?
( ) Sim
( ) Não
4. Você utiliza computador
Em casa?
No trabalho?
( ) Sim
( ) Sim
( ) Não
( ) Não

6. Local de seu acesso à internet, com
maior
frequência:
( ) Faculdade
( ) Lan House
( ) Trabalho
( ) Casa
7. Escolha uma disciplina em rede/online
que cursa para responder ao questionário.
( ) Introdução ao Direito
( ) Qualidade de Processos
( ) Gestão de Pessoas I
( ) Sistemas de Informação Gerenciais
8. Já teve experiência
distância anteriormente?
( ) Sim
( ) Não

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
Quanto à organização didático-pedagógica das disciplinas em
rede/online que você cursa
9. Existe clareza de informações sobre a estrutura, os conteúdos
que serão desenvolvidos e os seus objetivos?
10. Os conteúdos são apresentados de forma clara e correta?
11. Os conteúdos trabalhados nas disciplinas em rede/online são
contextualizados, atualizados, integrados e relacionam teoria a
prática?
12. A medida que novos assuntos e fatos surgem, eles se somam
de forma clara e suficiente ao conteúdo anteriormente apresentado?

Sim

Não

de

ensino

a

Parcialmente
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13.As atividades estão bem distribuídas e apresentadas no
momento adequado, aumentando a motivação para o estudo?
14. A forma de apresentação das atividades são criativas e mantêm
sua atenção focada nos assuntos a serem estudados?
15. As atividades incentivaram a colaboração e a cooperação como
forma de aprendizagem?
16. Os prazos para a realização das atividades estão adequados e
são suficientes para o domínio do conteúdo?
O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA
Quanto ao ambiente virtual de aprendizagem - AVA
17. O AVA oferecido pelo Portal de Educação a Distância da AEDB
garante uma navegação com autonomia?

Sim

Não

Parcialmente

Sim

Não

Parcialmente

Ótimo

Bom

Inadequado

18. O AVA fica disponível para o estudante durante 24 horas?
19. Há uma agenda com a programação das atividades propostas,
cronograma, calendário etc. para os estudantes no AVA?
20. As informações disponibilizadas no AVA são objetivas e
atualizadas?
21. As ações disponíveis no AVA são úteis e apresentadas de forma
clara e agradável?
22. Durante o acesso às disciplinas, você já detectou algum
problema técnico na utilização do AVA?
23. O Manual de orientação sobre a utilização do AVA contêm todas
as informações necessárias para o uso da plataforma
AVA/AEDB?
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Com relação à avaliação da aprendizagem presencial e online é
possível afirmar que
24. A avaliação da aprendizagem foi coerente com os conteúdos
apresentados na disciplina que você cursa?
25.A avaliação das atividades mostrou ao estudante a evolução do
seu desempenho?
26. Os processos de avaliação da aprendizagem são variados em
sua forma: provas, trabalhos, trabalho coletivo etc.?
27. Os critérios de avaliação da aprendizagem são claros e usados
como fator importante para avanço de estudos?
28. Os itens de avaliação mostram equilíbrio nas dificuldades e
coerência no tempo de resolução?
29. Após o processo de avaliação, houve retorno, efetivamente útil,
do professor tutor para o estudante, de modo a contribuir para o
processo ensino aprendizagem?
30. Houve atividades de reposição de conteúdos?
31. Foi oferecida a possibilidade de autoavaliação?
MATERIAL DIDÁTICO
Como você classifica o material didático utilizado para as
disciplinas em rede/online, com relação aos aspectos
listados a seguir
32. Orientações adequadas para trabalhar com os conteúdos dos
capítulos/módulos
33. Duração dos capítulos/módulos atende ao nível de dificuldade e de aprendizagem
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34. A sequência escolhida para apresentação dos itens do
conteúdo nos capítulos/módulos favorecem o entendimento e
a aprendizagem
35. Clareza de objetivos de cada capítulos/módulos trabalhados
36. Promove
a
interdisciplinaridade
evitando
proposta
fragmentada e descontextualizada do conteúdo
37.Mobilização de seus conhecimentos anteriores
38. Integração das diferentes linguagens de comunicação:
fotografia; vídeos; etc ajustado com a proposta da disciplina
em rede/online.
39. Clareza da Linguagem
40. Formatação
41. Utilização de Ícones/símbolos
42. Qualidade das Imagens e dos Desenhos
43. Qualidade dos Textos
44. Programação Visual
45. Indicação de bibliografia e sites complementares de maneira
a incentivar o
aprofundamento e complementação da aprendizagem
46. A existência de manual de utilização do material didático
contribuindo de forma prática para o desenvolvimento das
atividades
MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA (TUTORIA)
Como você classifica a orientação pedagógica fornecida pelo
Professor Tutor com relação a (ao):
47. Apoio presencial e a distância
48. Capacidade de comunicação
49. Disponibilidade para orientação e acompanhamento da
aprendizagem
50. Relacionamento interpessoal nos encontros presenciais
51. Objetividade na mediação através de troca de mensagem
52.Valorização das atividades realizadas pelos estudantes e que
tragam contribuição para o grupo
53. Orientação precisa para lidar com questões ligadas ao uso da
plataforma
54.Incentivo para o envolvimento e cumprimento das atividades
propostas
55. Estímulo para desenvolver estudos complementares com
autonomia (autoestudo)
INTERATIVIDADE
Como você se sente com relação aos aspectos que
garantem a interatividade em sua disciplina?
56. Orientação de navegação no início da disciplina em
rede/online
57.Orientação para utilização das ferramentas da na
plataforma AVA/AEDB
58.Prontidão de respostas dos professores tutores às
solicitações dos estudantes, não ultrapassando às 48
horas estipuladas
59. Informação sobre como se dará a interação entre
estudantes e colegas e também entre estudantes e
professores tutores, ao longo do período em que
cursa a disciplina em rede/ online
60. Informação aos estudantes, desde o início da
disciplina, sobre o nome de usuário, senha, horários,

Ótimo

Plenamente
Satisfeito

Bom

Satisfeito

Inadequado

Insatisfeito
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formas de comunicação com professores tutores e
equipe de EaD/AEDB
61. Interação entre os estudantes na realização de
atividades
62. Facilidade para a solução de situações problemas
através de interação entre os estudantes
63. Flexibilidade
no
atendimento
ao
estudante,
oferecendo horários ampliados e/ou plantões de
atendimento através do suporte da equipe de
EaD/AEDB
64. Uso de meios síncronos de comunicação (Chat,
reuniões online) favorecendo a interação entre os
participantes, o ambiente utilizado e a construção do
conhecimento
65. Facilidade na interação entre estudantes, sugestão de
procedimentos e atividades, abrindo sites e espaços
que incentivem a comunicação entre colegas das disciplinas em rede/ online
66. Disponibilização
de
meios
assíncronos
de
comunicação (e-mail, fórum) de acordo com tópicos
do conteúdo, interesses, dúvidas ou com o objetivo de
compartilhar informações e discussões.
67. Percepção de dinâmicas envolvendo trabalho
colaborativo em equipe coerentes com as atividades
propostas
68. Participação em encontros presenciais construindo
novos conhecimentos, dentro de uma perspectiva
colaborativa
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APÊNDICE B - Instruções de Preenchimento
O questionário para os professores mediadores/tutores seguiu os parâmetros
do questionário aplicado aos estudantes, com adaptações concernentes às funções
de mediação pedagógica (tutoria).
Os itens do questionário descrevem práticas e/ou posturas próprias do
trabalho em disciplinas em rede e admitem uma escala de julgamento com três
padrões de referência para cada categoria. Recomenda-se que seja assinalado
apenas uma opção.

Padrões de referência
A) "3- concordo","2- não concordo", "1- concordo parcialmente", para as
questões relativas à organização didático-pedagógica, ao ambiente virtual de
aprendizagem (AVA) e à avaliação da aprendizagem presencial e virtual.
B) "3- plenamente adequado", "2- adequado", "1- inadequado", para a
classificação do material didático utilizado e também relativamente à orientação
pedagógica recebida pelo professor tutor.
C) "3- atende plenamente " , "2- atende",

"1- não atende", quanto ao

sentimento em relação à Interatividade e aos aspectos que a garantem.
Ao final do conjunto de indicadores, um espaço é destinado à observações.
Por favor, se possível, solicito aos senhores professores que esclareçam os motivos
de escolha das opções (2).
Contando com o retorno deste instrumento no prazo de 10 dias, agradeço
pela atenção e tempo dispensados ao trabalho.

Atenciosamente,

Angela Maria da Silva Campos
e-mail: angelasilva.educar@yahoo.com.br
Tel.: (24) 99985798
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1. CARACTERIZAÇÃO
Sexo ( ) M

( )F

Idade: (

) 20 – 29

( ) 40 - 49

(

) 30 – 39

( ) 50 ou mais

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
( ) Curso Superior Qual?______________________________________________
( ) Especialização/Pós-Graduação-Em que? _______________________________
( ) Mestrado -Em que? ________________________________________________
( ) Doutorado-Em que? ________________________________________________
( ) Você possui alguma formação em Educação a Distância (EaD)-Especifique: ___
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Tempo total, considerando todos os locais de trabalho no magistério superior ____
anos.
Tempo total de experiência como Professor Tutor ____ anos.
3.1 Você se atualiza profissionalmente?
( ) Sim. De que maneira? __________________________________________
( ) Não. Por quê? _________________________________________________

3.2 Você participou, como estudante, nos últimos 5 anos de cursos, na modalidade
EaD, utilizando Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)?
( ) Sim. Temas___________________________________________________
( ) Não. Por quê?_________________________________________________
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
Quanto à organização
disciplina de sua tutoria

didático-pedagógica

da

3
Concordo

2
Não
concordo

1
Concordo
parcialmente

3
Concordo

2
Não
concordo

1
Concordo
parcialmente

3
Concordo

2
Não
concordo

1
Concordo
parcialmente

Existe clareza de informações sobre a estrutura, os
conteúdos que serão desenvolvidos e os seus objetivos?
Os conteúdos são apresentados de forma clara e correta?
Os conteúdos trabalhados nas disciplinas em rede/online
são contextualizados, atualizados, integrados e relacionam
teoria a prática?
A medida que novos assuntos e fatos surgem, eles se
somam de forma clara e suficiente ao
conteúdo
anteriormente apresentado?
As atividades estão bem distribuídas e apresentadas no
momento adequado, aumentando a motivação para o
estudo?
A forma de apresentação das atividades são criativas e
mantêm a atenção do estudante focada nos assuntos a
serem estudados?
As atividades incentivaram a colaboração e a cooperação
como forma de aprendizagem?
Os prazos para a realização das atividades estão adequados e são suficientes para o domínio do conteúdo?
O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA
Quanto ao ambiente virtual de aprendizagem - AVA - de
sua disciplina
O AVA oferecido pelo Portal de Educação a Distância da
AEDB garante uma navegação com autonomia?
O AVA fica disponível para o estudante durante 24 horas?
Há uma agenda com a programação das atividades
propostas, cronograma, calendário etc. para os estudantes
no AVA?
As informações disponibilizadas no AVA são objetivas e
atualizadas
As ações disponíveis no AVA são úteis e apresentadas de
forma clara e agradável?
Durante o acesso às disciplinas, você já detectou algum
problema técnico na utilização do AVA?
O Manual de orientação para o estudante sobre a utilização
do AVA contêm todas as informações necessárias para o
uso da plataforma AVA/ AEDB?
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Com relação à avaliação da aprendizagem presencial e
online é possível afirmar que
A avaliação da aprendizagem foi coerente com os
conteúdos apresentados na disciplina em que você é o
professor mediador/ tutor?
A avaliação das atividades mostrou ao estudante a
evolução do seu desempenho?
Os processos de avaliação da aprendizagem são variados
em sua forma: provas, trabalhos, trabalho coletivo etc.?
Os critérios de avaliação da aprendizagem são claros e
usados como fatores importantes para avanço de estudos?
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Os itens de avaliação mostram equilíbrio nas dificuldades e
coerência no tempo de resolução?
Após o processo de avaliação, houve retorno, efetivamente
útil, do professor tutor para o estudante, de modo a
contribuir para o processo ensino aprendizagem?
Houve atividades de reposição de conteúdos?
Foi oferecida a possibilidade de autoavaliação?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
MATERIAL DIDÁTICO
Como você classifica o material didático utilizado
pelos estudantes, com relação aos aspectos listados
a seguir
Orientações adequadas para trabalhar com os
conteúdos dos capítulos/módulos
Duração dos capítulos/módulos atende ao nível de
dificuldade e de aprendizagem
A sequência escolhida para apresentação dos itens do
conteúdo
nos
capítulos/módulos
favorecem
o
entendimento e a aprendizagem
Clareza de objetivos de cada capítulos/módulos
trabalhados
Promove a interdisciplinaridade evitando proposta
fragmentada e descontextualizada do conteúdo
Mobilização de
conhecimentos anteriores dos
estudantes
Integração das diferentes linguagens de comunicação:
fotografia; vídeos; etc ajustado com a proposta da
disciplina em rede/online
Clareza da Linguagem
Formatação
Utilização de Ícones/símbolos
Qualidade das Imagens e dos Desenhos
Qualidade dos Textos
Programação Visual
Indicação de bibliografia e sites complementares de
maneira
a
incentivar
o
aprofundamento
e
complementação da aprendizagem
A existência de manual de utilização do material didático
contribuindo de forma prática para o desenvolvimento
das atividades
MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA (TUTORIA)
Como você classifica a orientação pedagógica que
exerce como professor mediador/tutor com relação
a (ao):
Apoio presencial e a distância?
Capacidade de comunicação?
Disponibilidade para orientação e acompanhamento da
aprendizagem?
Relacionamento interpessoal nos encontros presenciais?
Objetividade na mediação através de troca de mensagem?

3
Plenamente
adequado

2
Adequado

1
Inadequado

3
Plenamente
adequado

2
Adequado

1
Inadequado
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Valorização das atividades realizadas pelos estudantes e
que tragam contribuição para o grupo?
Orientação precisa para lidar com questões ligadas ao
uso da plataforma?
Incentivo para o envolvimento e cumprimento das
atividades propostas?
Estímulo para desenvolver estudos complementares com
autonomia (autoestudo)?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
INTERATIVIDADE
Como você se sente em relação aos aspectos que
garantem a interatividade na disciplina em que você é
professor mediador/tutor?
Orientação de navegação no início da disciplina em
rede/online
Orientação para utilização das ferramentas na plataforma
AVA/AEDB
Prontidão de respostas dos professores tutores às
solicitações dos estudantes, não ultrapassando às
48 horas estipuladas
Informação sobre como se dará a interação entre
estudantes e colegas e também entre estudantes e
professores tutores, ao longo do período em que cursa a
disciplina em rede/ online
Informação aos estudantes, desde o início da disciplina,
sobre o nome de usuário, senha, horários, formas de
comunicação com professores tutores e equipe de
EaD/AEDB
Interação entre os estudantes na realização de atividades

3
Atende
Plenamente

2
Atende

1
Não
Atende

Facilidade para a solução de situações problemas através
de interação entre os estudantes
Flexibilidade no atendimento ao estudante, oferecendo
horários ampliados e/ou plantões de atendimento através
do suporte da equipe de EaD/AEDB
Uso de meios síncronos de comunicação (Chat, reuniões
online) favorecendo a interação entre os participantes, o
ambiente utilizado e a construção do conhecimento
Facilidade na interação entre estudantes, sugestão de
procedimentos e atividades, abrindo sites e espaços que
incentivem a comunicação entre colegas das disciplinas
em rede/ online
Disponibilização de meios assíncronos de comunicação
(e-mail, fórum) de acordo com tópicos do conteúdo,
interesses, dúvidas ou com o objetivo de compartilhar
informações e discussões.
Percepção de dinâmicas envolvendo trabalho colaborativo
em equipe coerentes com as atividades propostas
Participação em encontros presenciais construindo novos
conhecimentos, dentro de uma perspectiva colaborativa
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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APÊNDICE C - Roteiro de Entrevista para Coordenadores
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO - Professores Coordenadores PC
Sexo

( )M

Idade ( ) 20 – 29
( ) 30 – 39

( )F
( ) 40 - 49
( ) 50 ou mais

2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
( ) Curso Superior Qual?
( ) Especialização/Pós-Graduação - Em que?
( ) Mestrado - Em que?
( ) Doutorado - Em que?
( ) Você possui alguma formação em Educação a Distância (EaD) - Especifique
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Tempo total, considerando todos os locais de trabalho no magistério superior ___
anos.
Tempo total de experiência EaD ____ anos.
4. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Qual a sua opinião sobre Educação a distância?
Que benefícios pode apontar sobre essa modalidade de ensino?
Acredita que o mercado está receptivo a EaD?
No seu entendimento, quais seriam as maiores causas do alto índice de
abandono no ensino a distância?
5. IMPLANTAÇÃO DA EAD EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIORES (IES)
Qual a sua opinião sobre a implantação da EaD em instituições de ensino
superior?
Quais os princípios que embasaram o processo de implantação da EAD na AEDB
Professor mediador/tutor
Equipe de suporte técnico
Perfil tecnológico do professor e estudantes
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
Que mudanças recomendaria e por quê?
Algo a acrescentar?
Como se sentiu em responder?
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APÊNDICE D - Roteiro de Observações

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO
O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
MATERIAL DIDÁTICO
MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA (TUTORIA)
INTERATIVIDADE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
IMPLANTAÇÃO DA EAD EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIORES (IES)

Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (BRASIL,
2007c, P. 7-8)
Projeto Político Pedagógico de um curso na modalidade a distância são os seguintes
tópicos principais:

(i) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem;
(ii) Sistemas de Comunicação;
(iii) Material didático;
(iv) Avaliação;
(v) Equipe multidisciplinar;
(vi) Infraestrutura de apoio;
(vii) Gestão Acadêmico-Administrativa;
(viii) Sustentabilidade financeira

