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RESUMO
O estudo teve por objetivo avaliar o uso de informática em um Curso de Graduação
em Turismo. As questões que nortearam o estudo foram: Até que ponto o software
Sabre pode ser considerado de boa qualidade? Quais são os aspectos, positivos e
negativos, da disciplina Informática aplicada ao Turismo, na opinião dos estudantes?
Até que ponto a disciplina Informática Aplicada ao Turismo contribui para a formação
adequada do futuro profissional de Turismo? Para a obtenção dos dados utilizou-se
uma Ficha de Avaliação de Software, dirigida a especialistas, e um questionário,
respondido por estudantes. A análise dos dados quantitativos foi feita por meio de
Estatística Descritiva. Com relação às questões abertas dos instrumentos, fez-se
uma

análise

qualitativa,

procurando-se

identificar

categorias

de

respostas

evidenciadas nas falas dos respondentes. Os resultados obtidos indicaram que o
software Sabre constituía um recurso importante para utilização na disciplina
Informática Aplicada ao Turismo. A referida disciplina apresentou, como pontos
fortes, sua qualidade e importância para a formação do futuro profissional de
Turismo, o domínio do professor e a qualidade do software Sabre. Os pontos fracos
apontados foram a carga horária e a infraestrutura do laboratório. A partir das
informações obtidas junto aos estudantes e aos especialistas, concluiu-se que a
disciplina constituía um diferencial no Curso de Turismo. A realização do estudo
revelou que, atualmente, faz-se necessário o uso de informática no Curso de
Turismo, a fim de se possibilitar uma formação adequada dos estudantes.
Palavras-chave: Avaliação. Informática. Graduação em Turismo.

ABSTRACT
The study aimed to evaluate the use of Informatics in an undergraduate Course in
Tourism. The questions that guided the study were: To what extent software Sabre
presented good quality? What are the aspects, positive and negative, of Informatics
Applied to Tourism, in the opinion of students? To what extent subject Informatics
Applied to Tourism contributes to the proper formation of the future professional of
Tourism? To obtain the study data it was used a Software Evaluation Sheet,
addressed to experts, and a questionnaire answered by students. The quantitative
data analysis was carried out using descriptive statistics. With respect to open
questions of instruments, it was made a qualitative analysis, seeking to identify
categories of responses perceived in respondents’ speeches. The results indicated
that the software Sabre was an important resource to be utilized in subject
Informatics Applied to Tourism. Such subject presented as strengths its quality and
importance to the formation of future professionals of Tourism, the domain of the
teacher and the quality of software Sabre. The weaknesses mentioned were the
laboratory infrastructure as well as the term hours to it dedicated. Based on
information obtained from students and experts, it was concluded that the subject
has made a difference in undergraduate course in Tourism. The conduct of the study
revealed that currently it is necessary to use Informatics in undergraduate Course in
Tourism, in order to enable a proper formation of students.
Keywords: Evaluation. Informatics. Undergraduate Course in Tourism.
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1 INTRODUÇÃO
Falar de globalização atualmente não é uma tarefa simples, embora se trate
de um termo muito utilizado tanto nos meios de comunicação como na linguagem
coloquial. Sampedro (2002, p. 60) entende que:

GLOBALIZAÇÃO é o nome dado a mais moderna, avançada e ampla
forma de mercado mundial. O sistema no qual se liberalizou ao
máximo a circulação de fluxos financeiros e monetários; com certas
limitações e controles também os movimentos de bens e, mais
restritas ainda, as substituições dos trabalhadores. Essa liberdade
financeira é decisiva para o sistema, pois fomenta suas operações
especulativas por quantias muito superiores ao valor total dos bens
trocados mundialmente. (tradução nossa)

Fernandez Sierra (2006) destaca a relação entre globalização e educação,
especialmente em aspectos como individualismo e consumismo. Neste sentido,
assinala alguns paradoxos que exercem influência na educação, dentre os quais:
- aumento das desigualdades intra e interpessoais na época de maior
avanço tecnológico.
- homogeneização cultural em contextos cada vez mais multiculturais;
- mundialização que aflora com grande impulso os nacionalismos;
- a abundância e o excesso do produtivo-consumista que aumentam o
pessimismo individualista.
Dois conceitos muito articulados se cobrem de um valor especial.
Atenção à diversidade como forma de projeção social da escola que se centra
em atender todos os discentes, independentemente de suas capacidades, de sua
procedência social ou do grupo a que pertencem. Esta igualdade de oportunidades
leva a um mesmo trato curricular e à intervenção. Em definitivo, é direito de todo
aluno receber educação adequada a seu perfil.
Escola inclusiva como a instituição capaz de oferecer uma educação de
qualidade a todos os discentes, independentemente de suas circunstancias sociais,
culturais, físicas ou cognitivas. Apresenta uma definição clara das diferenças
individuais, de qualidade de ensino e de desenvolvimento de melhorias sociais.
A sociedade da informação (SI) se caracteriza por um deslocamento de
paradigma nas estruturas industriais e nas relações sociais. Tal qual a revolução
industrial supôs uma profunda modificação das sociedades agrárias, a SI designa
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uma forma nova de organização da economia e da sociedade. Castells (2006, p. 57)
afirma:
A tecnologia da informação é nesta revolução o que as novas fontes
de energia foram às sucessivas revoluções industriais, do motor de
vapor aos combustíveis fósseis e inclusive à energia nuclear, já que
a geração e distribuição de energia foi o elemento–chave subjacente
na sociedade industrial.

Assim, observa-se uma transição caracterizada por três etapas consecutivas:
1) Sociedade industrial – definida por uma transferência muito primária de
informação e pelo uso de bens e serviços produzidos por outros.
2) Sociedade pós-industrial – prevalece o acesso aos serviços prestados por
outros.
3) Sociedade da informação – incorpora os avanços das etapas anteriores e
apresenta como diferencial o fato de que cada pessoa ou sua organização disponha
de armazenamentos próprios de informação.
Segundo Takahashi (2000), as tecnologias não transformam a sociedade por
si só, mas são utilizadas pelas pessoas em seus contextos sociais, econômicos e
políticos, criando uma nova comunidade local e global: a Sociedade da Informação.
Para Pantoja (2007) a SI se constitui como forma de evolução social baseada no uso
habitual das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) – que deverão ter
deixado de ser novas para a maioria da coletividade mundial – por todos os
cidadãos em nível individual e coletivo, público e privado, para obter, tratar e
compartilhar informação, de maneira instantânea, em qualquer lugar, tempo e forma
definidos previamente por seus usuários.
Uma das principais características da SI é o uso massivo e generalizado das
TIC. Hoje em dia, o progresso digital nos permite processar, armazenar, recuperar e
comunicar informação em diferentes formas: oral, escrita ou visual, com
independência da distância, tempo e volume. A educação, em geral, precisa se
adaptar às mudanças ocasionadas pela SI, pois desta forma estará mais próxima à
sociedade para a qual contribui com a formação de seus cidadãos, ao mesmo tempo
em que melhorará substancialmente todos os processos derivados do ensino e da
aprendizagem.
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A relação entre a SI e a educação em geral é complexa. A educação e o
educador têm diante de si um desafio cada vez maior: educar os docentes para a
diversidade. Isso depende da escola e da família, as quais devem colaborar em uma
autêntica educação compartilhada. A alfabetização digital confunde-se em ocasiões
com o simples fato de conectar-se ao computador, utilizá-lo adequadamente,
navegar basicamente na rede e estabelecer comunicações virtuais. O conceito é
muito mais complexo, pois nele intervêm componentes materiais, cognitivos e
sociais.
Apesar das inúmeras situações incontestavelmente excludentes, o mundo
digital já faz parte da realidade mundial, vislumbrando, neste início de século, um
contexto desafiador e uma busca constante pelo equilíbrio entre as prospecções
otimistas de futuro – vantagens, expectativas, desafios e conquistas - e a
perplexidade diante do novo, do incerto, do abstrato. Nesse contexto, as
competências e habilidades do Mundo Analógico já não são suficientes para que o
ser humano transite com tranquilidade no Mundo Digital. O surgimento sistemático
de novas tecnologias mais complexas e mais potentes exige das pessoas a
apropriação de possibilidades para explorá-las, para incorporá-las e fazer gerar de
seu uso as condições para melhorar sua vida no planeta. Para usufruir as mesmas,
é necessário que os processos educativos contemplem essas novas possibilidades,
evitando/minimizando a exclusão digital (ZWIEREWICZ, 2007).
Precisamente cabe a escola, como entidade formadora dos homens e
mulheres de amanhã, uma tarefa de grande responsabilidade: servir de entrada à
sociedade da informação. Motivo pelo qual as TIC devem fazer parte das atividades
de docentes e discentes nos centros educativos, passando da integração pontual,
que prevalece atualmente, a ferramentas das quais se servem para trabalhar,
aprender, comunicar-se e para realizar, em suma, todas as tarefas cotidianas. Ao
invés de memorizar informação, os estudantes devem ser ensinados a buscá-la e a
utilizá-la. Estas mudanças podem ser introduzidas com a presença do computador,
que deve propiciar as condições para os estudantes exercitarem a capacidade de
procurar

e

selecionar

independentemente.

informação,

resolver

problemas

e

aprender
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O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é considerado por Valentini e
Soares (2010, p. 56) como o espaço social formado de interações cognitivo-sociais
sobre ou em torno de um objeto de conhecimento.

Deve ser projetado de forma a favorecer a construção de conceitos,
por meio da interação entre alunos, professores e objeto de
conhecimento. A educação, o papel do educador e o estudante: um
elo do eterno aprendizado.

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 nova
realidade destaca-se o papel fundamental do professor onde apenas o saber não
basta, mas sim a capacidade de transmitir os saberes.
Para Moran (2012), educar e ensinar são palavras distintas. O ensino está
relacionado a 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. No que se refere à educação, além de
ensinar, é necessário integrar o ensino ao cotidiano do estudante, acrescentando
noções de ética, ação e reflexão, a fim de que ele desenvolva a competência de
visualizar o todo para compreender o mundo em que vive.
A respeito da importância do domínio de gerenciamentos computacionais,
Borba e Penteado (2001, apud BIRENBAUM, 2008, p. 16) argumentam:
É importante o uso da informática em educação para preparar o
jovem para o mercado de trabalho. É razoável pensar que aquele
que possui conhecimentos nessa área esteja mais preparado para o
mercado de trabalho. É praticamente certo que alguém que possua
conhecimento em informática tenha mais facilidade de conseguir
empregos do que alguém que não consiga ligar o computador e
trabalhar com alguns aplicativos básicos.
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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. Nesse sentido, Maggio (2001) entende que o bom professor cria propostas de
atividades para a reflexão, apoia sua resolução, sugere fontes de informação
alternativas, oferece explicações, facilita os processos de compreensão; isto é, guia
e orienta. É um desafio para o professor ganhar a confiança do aluno, garantindo a
sua participação para que ele adquira autonomia e se sinta acolhido perante os
desafios na construção e na troca dos saberes. A capacitação do docente é
imprescindível, principalmente através das próprias instituições de ensino, onde o
domínio da informática é pressuposto. Mas nem sempre o profissional tem esse
domínio. Ele precisa estar apto, para se sentir capacitado para usar as TIC e com
isso instigar o aluno à interatividade, facilitando o alcance do ensinoaprendizagem.
É fato que a maneira como o professor ensina se reflete na aprendizagem do
aluno. Ele é o responsável pela capacitação e pelo aproveitamento do mesmo, por
isso deve fazer do exercício da docência um ato acima de tudo de ética profissional
onde todos os esforços estejam concentrados no equilíbrio, na postura e na
disciplina. É importante que ele acredite na sua capacidade e que, acima de tudo,
passe a imagem que gosta do que faz e que está em constante reciclagem. Essa
atitude será um estímulo perante seus alunos.
Os docentes são seres humanos passíveis de erros, que podem ser
transformados em oportunidades de crescimento, visando que os alunos aprendam
a aprender e aprendam a fazer. A educação é um processo contínuo que se
prolonga por toda a vida produtiva do ser humano, sendo necessária para atender
às exigências do mercado de trabalho, altamente competitivo, que requer um
profissional cada vez mais bem preparado. A fim de que a tecnologia possa ser
utilizada a favor do processo de ensino-aprendizagem, o docente precisa saber
utilizá-la adequadamente, de maneira que a mesma seja um meio de interação entre
estudantes e docentes, facilitando a construção do conhecimento.
Os Cursos de Graduação têm como missão preparar e formar profissionais
para o futuro e, para isso, precisam contar com professores qualificados e com
domínio das TICs. Nos Cursos de Graduação em Turismo os discentes são
preparados para entender o funcionamento administrativo e operacional do setor e,
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também, para propor mudanças capazes de aprimorar os serviços turísticos. A fim
de exercerem suas funções em sintonia com as demandas do mercado atual,
necessitam estar aptos a utilizar as ferramentas computacionais. Por exemplo,
desde os anos de 1990 as reservas de passagens aéreas são feitas por meio digital,
com uso de softwares específicos, tais como: Sabre - Semi-Automatic Business
Research Environment e Amadeus.
Em particular, o Curso de Graduação em Turismo do Centro Universitário da
Cidade-UniverCidade oferece a disciplina “Informática Aplicada ao Turismo”, de
caráter obrigatório, que é ministrada com o auxílio do software Sabre. O referido
software utilizado, entre outras coisas, para o gerenciamento de passageiros em
empresas aéreas, foi adquirido pelo Coordenador do Curso de Turismo, e os
professores responsáveis pela disciplina “Informática Aplicada ao Turismo” foram
capacitados para utilizá-lo. Antes de sua implementação em rede, no Curso de
Turismo, o software Sabre foi testado nos laboratórios de informática da Instituição.
A autora do estudo, professora há 12 anos, na UniverCidade, possui
formação em Jornalismo e Relações Públicas, com especialização em Marketing,
Administração Hospitalar, Turismo e Eventos. Na referida instituição, ministra, nos
Cursos de Turismo e Hotelaria, as seguintes disciplinas: Hotelaria Hospitalar,
Eventos, Cerimonial e Protocolo. Nos últimos anos, vem observando uma atitude
desfavorável por parte dos estudantes com relação à utilização da Informática no
Curso de Graduação em Turismo. Nesse sentido, por inúmeras vezes, presenciou
manifestações verbais questionando a obrigatoriedade de terem aulas práticas nos
laboratórios de Informática. Além disso, o software Sabre é utilizado há mais de dez
anos, sem nunca ter sido avaliado por especialistas, nem por seus usuários.
Pelos motivos anteriormente mencionados, julgou-se necessário realizar um
estudo para avaliar o uso de Informática na disciplina “Informática Aplicada ao
Turismo”.

1.1 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Tendo em vista o exposto, o estudo teve por objetivo avaliar o uso de
informática na disciplina Informática Aplicada ao Turismo oferecida no Curso de
Graduação em Turismo da UniverCidade, levando-se em consideração a opinião
dos usuários (estudantes) e de especialistas.
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A fim de que os objetivos da disciplina sejam plenamente atingidos, é
imprescindível que o software Sabre, utilizado nos laboratórios de Informática,
apresente boa qualidade e auxilie efetivamente na formação do futuro profissional.
Espera-se que os resultados obtidos no estudo possam trazer contribuições teóricas
e práticas. No primeiro caso, têm-se os instrumentos que foram elaborados para o
estudo e que poderão ser utilizados por outros avaliadores. As informações
produzidas

pelo

estudo

poderão

ser

usadas

pela

Coordenação

para

o

aprimoramento do curso, atendendo melhor as expectativas dos estudantes, pois a
satisfação dos mesmos é um fator importante para a sua consolidação.

1.2 QUESTÕES AVALIATIVAS
As questões que nortearam o estudo foram as seguintes:
1) Até que ponto o software Sabre pode ser considerado de boa qualidade?
2) Quais são os aspectos, positivos e negativos, da disciplina Informática
aplicada ao Turismo, na opinião dos estudantes?
3) Até que ponto a disciplina “Informática Aplicada ao Turismo” contribui para
a formação adequada do futuro profissional de Turismo?

2 O CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE E O CURSO DE TURISMO
A partir de informações disponibilizadas no site do Centro Universitário da
Cidade – UniverCidade (UNIVERCIDADE, 2013a), apresenta-se um breve histórico
sobre a instituição. Fundado em 29 de julho de 1969, devidamente registrado no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob o nº. 26.188, com caráter
beneficente, filantrópico, educacional e cultural sem fins lucrativos diretos ou
indiretos e com a finalidade de criar, manter, administrar e dirigir estabelecimentos
de ensino, em qualquer grau ou nível, e instituições culturais e de assistência social,
voltadas para realização dos objetivos sociais constitucionalmente definidos,
colaborando com as ações do Poder Público direcionado para a promoção
humanística, científica e tecnológica do País.
A UniverCidade é uma instituição multicampi de Ensino Superior situada no
município do Rio de Janeiro e oferece diferentes cursos de graduação, pósgraduação e de extensão. A instituição reúne um corpo docente qualificado,
incluindo mestres e doutores. Os Cursos da UniverCidade mantêm convênios com
empresas e instituições, entre as quais, Microsoft, Cisco Systems, Centro Integrado
de Estudos em Turismo e Hotelaria (CIETH) e Teatro Municipal do Rio de Janeiro,
dentre outros.
O início de um projeto educacional ocorreu na residência da família do
Maestro e Compositor Tom Jobim, com frente para a Rua Saddock de Sá, 276 e
teve sua construção concluída em 31 de dezembro de 1926. Com a fundação do
Colégio Brasileiro de Almeida, em 1940, a casa de dois andares sofreu modificações
para se adaptar ao número cada vez maior de alunos. A primeira grande reforma
aconteceu em novembro de 1959, quando a escola já pertencia à professora Edília
Coelho Garcia. A partir de 1962, iniciou-se a construção de dois blocos de prédios
interligados: um com seis pavimentos com frente para a Avenida Epitácio Pessoa; e
o outro com quatro pavimentos virados para a Rua Saddock de Sá. A obra foi
concluída e aprovada pela Prefeitura em agosto de 1966 quando os dois prédios
novos começaram a funcionar como instituição de ensino de alfabetização,
fundamental e médio.
O térreo do prédio foi ocupado por um auditório, transformado em teatro em
1973, que funciona até hoje. No segundo bloco, foram construídos um bar e um
ginásio e, no subsolo, uma oficina de carpintaria, cerâmica e tipografia para os
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alunos, que agora têm aulas práticas de Desenho Industrial. Em 1982, com a fusão
da Faculdade Brasileira de Almeida, pertencente à família do Maestro e Compositor
Tom Jobim, e o Centro Unificado Profissional, nasceu a Faculdade da Cidade.
Sete anos mais tarde, foi incorporada à instituição a Faculdade São Paulo
Apóstolo, do professor Carlos Potsch, sediada no Méier. Em 1990, a Faculdade da
Lagoa, uma pequena instituição que funcionava também em Ipanema, foi anexada à
Faculdade da Cidade. Foi em 1995 que aconteceu a maior de todas as fusões, com
a incorporação das Faculdades Reunidas Professor Nuno Lisboa, conhecidas pela
qualidade de seus cursos de Engenharia, e que funcionava nos bairros de Madureira
e do Recreio dos Bandeirantes.
Um ano após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, que estabeleceu uma nova modalidade de instituição superior, o centro
universitário -- com autonomia para criar cursos, remanejar vagas e expandir seus
domínios --, a direção da então Faculdade da Cidade submeteu ao Ministério da
Educação e ao Conselho Nacional de Educação um projeto visando o
credenciamento em centro universitário. Por decreto do Presidente da República, a
instituição foi credenciada em 30 de setembro de 1998, passando a se chamar
Centro Universitário da Cidade, e tendo como marca, UniverCidade.
Com a expansão geográfica e a política de mensalidades compatíveis com o
poder aquisitivo de seus alunos --, possível graças a convênios firmados com
colégios tradicionais da rede privada do município do Rio, que não utilizavam
integralmente seus espaços -, a UniverCidade seguiu sua missão de também
atender a população de baixa renda, das classes C e D, que antes não tinham
acesso ao Ensino Superior. Mais de 80% desses estudantes trabalham durante o dia
e estudam à noite, sendo uma parcela significativa beneficiada com o programa de
bolsas de estudo parciais ou integrais, assim como FIES (Fundo de Financiamento
Estudantil) e o ProUni ( Programa Universidade para todos).
O Curso de Turismo tem duração de três anos e meio e pretende capacitar o
profissional de turismo para atuar na gestão de empresas do setor. O aluno tem a
possibilidade de obter uma complementação pedagógica para a certificação de guia
de turismo, na categoria guia regional. A missão do Curso de Turismo é formar um
profissional à frente do seu tempo, de acordo com as características exigidas pelo
mercado.
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O Curso de Turismo possui como diferenciais a Acadetur -- Agência
Acadêmica de Turismo; a Eventur - Empresa Acadêmica de Eventos; o Ipetur -Instituto de Pesquisas e Estudos do Turismo e da Hotelaria da UniverCidade,
considerado o maior centro de pesquisas do Brasil; o Hotelab - Laboratório de
Hotelaria, que funciona nos hotéis Everest e Pestana Atlântica para a realização de
aulas práticas, além de contar com um hotel escola na Unidade Ipanema e o
laboratório de informática onde ocorrem as aulas da disciplina “Informática Aplicada
ao Turismo” através do sistema Sabre - Semi-Automatic Business Research
Environment (SABRE HOLDINGS, 2013).

2.1 A DISCIPLINA INFORMÁTICA APLICADA AO TURISMO
A disciplina é ministrada em laboratórios de informática com a utilização do
software Sabre. Esses laboratórios funcionam nas duas unidades onde o Curso de
Turismo é oferecido (Ipanema e Gonçalves Dias). Além dos computadores, a sala
tem um quadro branco onde o professor fornece explicações aos alunos durante a
aula. O ambiente é bem iluminado e com refrigeração própria. O apoio técnico é feito
pelo help-desk de cada unidade, composto de profissionais com experiência em
Informática. Quando o problema diz respeito ao software, os técnicos do sistema são
acionados.
No que se refere à metodologia, são empregadas aulas expositivas e
atividades práticas visando à utilização do software. A disciplina é oferecida uma vez
por semana, com duração de 100 minutos, e ao usarem os computadores os
estudantes trabalham em duplas. Tem-se em média 40 estudantes por turma.
O professor procura chamar a atenção para a necessidade da aquisição de domínio
na utilização do software Sabre, bem como para a importância do mesmo em sua
formação. No entanto, nos computadores são liberadas consultas a sites, e, dessa
forma, o professor precisa estar atento para evitar que os estudantes não se
dispersem. Durante o semestre são feitas duas avaliações em dupla, com o auxílio
do computador. As provas de recuperação são feitas de forma individual.
Nas aulas são abordados os seguintes conteúdos programáticos:
 Módulo 1
- Iniciar e finalizar uma sessão do Sabre;
- Identificar as teclas mais importantes no teclado Sabre;
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- Codificar e decodificar cidades, companhia aéreas, aeroportos, tipos de
aeronaves, países e estados americanos;
- Solicitar disponibilidade de voos dentro e fora do Total Acesso;
- Visualizar detalhes de um voo.
 Módulo 2
- Fazer uma reserva aérea;
- Cancelar reservas;
- Atualizar o Status de uma reserva.
 Módulo 3
- Inserir informações para a Companhia aérea;
- Solicitar um Serviço Especial;
- Inserir passageiro frequente e e-mails em uma reserva;
- Inserir comentários;
- Sistema de Informações Antecipadas do Passageiro (APIS);
- Dividir um PassengerNameRecord (PNR);
- Rever partes de PassengerNameRecord (PNR);
- Cancelar e modificar campos de uma reserva;
- Leitura do histórico de uma reserva;
- Inserir segmento de retenção;
- Enviar um PNR para outro Pseudo City Code, um código alfanumérico de 4
caracteres pelo qual um cliente Sabre é identificado ( PCC).
 Módulo 4
- Exibir um mapa de assentos para um segmento aéreo;
- Atribuir assentos para um determinado segmento aéreo do itinerário;
- Cancelar atribuições de assentos.
 Módulo 5
- Comparar tarifas de todas as Cias. Aéreas;
- Cotar tarifas por Cia. Específica;
- Verificar regras tarifárias;
- Calcular tarifa para um itinerário aéreo;
- Armazenar a tarifa no PassengerNameRecord(PNR);
- Calcular a melhor tarifa disponível para um itinerário aéreo.
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 Módulo 6
- Assinar a impressora para imprimir uma tela do Sabre;
- Imprimir telas do Sabre;
- Assinar a impressora para imprimir Itinerários;
- Imprimir Itinerários
 Módulo 7
- Manual de Referência automatizada, manual organizado com um livro:
índice, título do capítulo e conteúdo (FOX).
- FormatFinder- consultar todos os formatos Sabre, além de marcar tópicos
que são frequentemente acessados;
- Star Universais - fontes de referência.
 Módulo 8
- Identificar a função das filas alfanuméricas;
- Processar uma fila;
- Enviar PassengerNameRecord (PNRs), para uma fila.
 Módulo 9
- Identificar as vantagens de trabalhar na plataforma de trabalho MySabre;
- Aprender a utilizar o recurso “Apontar e Clicar” para segmentos aéreos.

2.2 O SOFTWARE SABRE
De acordo com a Sabre Holdings, empresa criadora do software SABRE, “o
Sabre - Semi-Automatic Business Research Environment desenvolve inovações há
mais de 50 anos e transforma o negócio de viagens” (SABRE HOLDINGS, 2013). Do
sistema Sabre original criado, na década de 60, aos serviços móveis do Sabre
InformSM, um sistema avançado de envio de mensagens em tempo real aos
viajantes, o uso dessa tecnologia vem crescendo, em todo o mundo, atingindo todos
os pontos da indústria de viagens.
Em 1959, a American Airlines e a IBM anunciaram, em conjunto, os planos de
desenvolver o Sabre, considerado na época um sistema revolucionário, tendo sido o
primeiro aplicativo de negócios em tempo real para computadores. Na década de
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1950, a American Airlines passou a utilizá-lo para as informações de reservas de
passageiros, anteriormente escritas à mão.

O sistema Sabre foi instalado em uma agência de viagens pela
primeira vez em 1976, dando início à era da automação em viagens.
Em 1983, o Sabre lançou no Canadá o recurso de busca pela menor
tarifa, BargainFinder SM, que informava a classe de serviço mais
barata dos vôos. Em 1985, houve o lançamento do easySabre, que
permitia aos usuários de computadores pessoais entrarem no
sistema Sabre através de um serviço computadorizado on-line para
acessar reservas aéreas, de hotel e carro. Na década de 2000, o
Sabre passou a fornecer aos agentes de viagens e viajantes da
região do Sul do Pacífico maior acesso aos recursos globais e
tecnologia. (SABRE HOLDINGS, 2013).

O sistema Sabre é um Sistema de Distribuição Global (GDS – Global
Distribution System) e sua principal função é assessorar serviços de viagem. A
comunicação entre a agência de viagens e a base de dados do sistema Sabre se
encontra nos Estados Unidos, na cidade de Tulsa, Oklahoma. Para operar o
software Sabre é preciso uma assinatura de identificação, composta unicamente por
números, e também de uma senha (passcode).
Com a finalidade de se explicitar os procedimentos necessários para se
efetuar a reserva de uma passagem aérea, apresenta-se, a seguir, parte do material
didático utilizado na disciplina “Informática Aplicada ao Turismo”, do Curso de
Turismo da UniverCidade.
A Figura 1 detalha os primeiros passos para se iniciar uma sessão do Sabre e
se cadastrar uma nova senha.
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Figura 1 – Início de uma sessão de Sabre

Fonte: Sabre Holdings (2007).

As Figuras 2 e 3 exibem as teclas mais usadas no sistema Sabre e suas
funções na hora de elaborar uma reserva de passagem.
Figura 2 – O teclado Sabre

Fonte: Sabre Holdings (2007).
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Figura 3 – Teclas de Comando Sabre

Fonte: Sabre Holdings (2007).

As Figuras 4 e 5 mostram como finalizar uma sessão do Sabre e sair do
sistema.
Figura 4 – Códigos de Ação do Sabre

Fonte: Sabre Holdings (2007).
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Figura 5 – Códigos de Ação do Sabre

Fonte: Sabre Holdings (2007).

Na Figura 6 pode-se observar

como o profissional de turismo efetua o

bloqueio de um assento, visualizando o mapa de assentos, no momento de uma
reserva de passagem aérea.

Figura 6– Solicitação de assentos Sabre

Fonte: Sabre Holdings (2007).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados no
desenvolvimento do estudo, caracterizando as abordagens avaliativas, a coleta dos
dados, a instrumentalização e o tratamento dos dados.

3.1 ABORDAGENS AVALIATIVAS
As Abordagens utilizadas no estudo foram a “Centrada em Especialistas” e a
“Centrada nos Participantes”. A primeira abordagem, “depende basicamente dos
conhecimentos específicos de um profissional para julgar uma Instituição, um
programa, um produto ou uma atividade” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004; p. 179). A segunda abordagem, “dirige a atenção do avaliador para as
necessidades daqueles para quem a avaliação está sendo feita e enfatiza a
importância de um objetivo ambicioso: ver o programa de diferentes pontos de vista.”
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 240).

3.2 INSTRUMENTAÇÃO
Para a obtenção dos dados do estudo foram utilizados dois instrumentos, a
saber: (a) questionário, contendo questões abertas e fechadas, elaborado com a
finalidade de se obter a percepção dos estudantes quanto ao uso de Informática no
Curso de Turismo (APÊNDICE C); e (b) Ficha de Avaliação de Software, preenchida
pelos especialistas, englobando diferentes aspectos considerados relevantes ao se
avaliar a qualidade de um software (APÊNDICE B). Para a validação dos
instrumentos elaborados no estudo foram convidadas duas especialistas em
Avaliação da Fundação Cesgranrio. A Ficha de Avaliação de Software, originalmente
elaborada por Silva (2003), vem sendo periodicamente reformulada desde então, de
forma colaborativa, por sua autora e por alunos de Pós-Graduação do Programa de
Pós-Graduação em Educação da UFRJ e do Mestrado Profissional em Avaliação da
Fundação Cesgranrio.

3.3 COLETA DE DADOS
No período de 20 a 24 de maio de 2013, aplicou-se, presencialmente, um
questionário aos estudantes matriculados no Curso de Graduação em Turismo.
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O instrumento contém questões diversas sobre o uso de Informática no
referido curso, bem como sobre o software Sabre. No mês de junho de 2013, os
especialistas convidados a participarem do estudo receberam, por e-mail, um
instrumento para realizarem a avaliação do software Sabre (APÊNDICE B)
acompanhado de uma carta explicativa (APÊNDICE A). Após um período de quinze
dias, todos os especialistas enviaram os instrumentos devidamente preenchidos.

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS
A análise dos dados quantitativos foi feita por meio de Estatística Descritiva,
através da construção de tabelas e de gráficos. No que se refere às questões
abertas dos instrumentos, realizou-se uma análise qualitativa, buscando-se
identificar categorias de respostas evidenciadas nas falas dos participantes.

4 RESULTADOS
Nesse capítulo, são apresentados os resultados relativos à aplicação de: (a)
Questionário junto aos estudantes; e (b) Ficha de Avaliação do Software respondida
por especialistas.

4.1 RESULTADOS OBTIDOS JUNTO AOS ESTUDANTES
Foram coletados dados junto aos estudantes que responderam ao
instrumento (APÊNDICE C), totalizando 21 questionários válidos. Com base nos
dados obtidos, foram elaborados gráficos, que são apresentados e comentados a
seguir.
Ao opinarem sobre a importância da disciplina “Informática Aplicada ao
Turismo”, constatou-se que a maioria dos estudantes concordou plenamente que a
mesma é fundamental para o bom desempenho da sua profissão. Além disso,
nenhum estudante discordou (Gráfico 1).
Gráfico 1 – A disciplina é fundamental para o bom desempenho em sua profissão
4

0
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Plenamente

Concordo
Parcialmente
Discordo

17

Fonte: A autora (2013).

No que se refere à capacidade do professor em atrair a atenção dos
estudantes para as aulas (Gráfico 2), pode-se observar que as opiniões ficaram
divididas entre “concordo plenamente” e “concordo parcialmente”. Novamente,
nenhum aluno discordou.
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Gráfico 2 – O professor da disciplina consegue atrair a sua atenção para as aulas
0
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Fonte: A autora (2013).

O Gráfico 3 ilustra que a maioria dos estudantes reconhecia que o material
didático utilizado contribuiu para facilitar o aprendizado da disciplina. Mais uma vez,
nenhum estudante discordou.

Gráfico 3 – O material didático utilizado contribui para facilitar o aprendizado da disciplina
0
Concordo
Plenamente

8

Concordo
Parcialmente
13

Discordo

Fonte: A autora (2013).

A respeito da infraestrutura disponível, aproximadamente metade dos
estudantes discordou que o laboratório possuía a infraestrutura desejável. Apenas
dois estudantes concordaram plenamente (Gráfico 4).

Gráfico 4 – O laboratório de informática, onde é ministrada a disciplina, possui a
infraestrutura desejável
2
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Plenamente

10

Concordo
Parcialmente
9

Fonte: A autora (2013).

Discordo
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Conforme se pode verificar no Gráfico 5, com relação ao número de
computadores em funcionamento no laboratório, mais da metade dos respondentes
discordaram que esse fosse suficiente para atender aos estudantes matriculados na
disciplina. Somente cinco concordam plenamente.

Gráfico 5 – O número de computadores em funcionamento no laboratório é suficiente para
atender aos estudantes matriculados na disciplina
5

Concordo
Plenamente

Concordo
Parcialmente
13

3

Discordo

Fonte: A autora (2013).

No que concerne ao software Sabre, mais da metade dos estudantes
evidenciaram concordância parcial quanto ao fato deste possuir uma interface
amigável, facilitando a aprendizagem. Somente dois estudantes discordaram
(Gráfico 6).

Gráfico 6 – O software Sabre, utilizado na disciplina, possui uma interface amigável, o que o
torna fácil de aprender
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12
Fonte: A autora (2013).

Sobre o domínio do professor na utilização do software Sabre, uma parcela
expressiva dos estudantes concordou plenamente que o docente possuía esse
domínio. Nenhum estudante discordou (Gráfico 7).
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Gráfico 7 – O professor mostra domínio na utilização do software Sabre
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Fonte: A autora (2013).

De acordo com o Gráfico 8, observa-se que a Disciplina “Informática Aplicada
ao Turismo” atendeu, apenas parcialmente, às expectativas de mais da metade dos
estudantes.

Gráfico 8 – A disciplina atende às suas expectativas
4
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Fonte: A autora (2013).

No que se refere à análise das questões abertas do instrumento, procurou-se
identificar categorias de respostas evidenciadas nas falas dos respondentes.
No Quadro 1 são apresentados os pontos fortes e fracos da disciplina mencionados
pelos estudantes. Na opinião de nove deles, o curso é diferenciado perante os
demais do Rio: “Somos o único Curso de Turismo a ensinar o Sabre, através da
Disciplina Informática Aplicada ao Turismo”. Oito deles consideram o domínio do
professor como um ponto forte: “Nossos professores são muito bem capacitados”.
A qualidade da disciplina também foi enfatizada por cinco estudantes: “A disciplina é
fundamental para a nossa formação”.
Outros pontos fortes citados foram a qualidade do software Sabre e a
importância da disciplina: “O software é muito bom”. “Sem essa disciplina como
vamos atuar no mercado?”. “Aprendemos muito com o software.”
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No que se referem aos pontos fracos, 15 dos 21 estudantes mencionaram
que a carga horária da disciplina era baixa: “Tudo é forte menos a quantidade de
aulas por semana”. “Poderíamos ter mais dias de aula com essa disciplina.” Cinco
estudantes apontaram, também, que a infraestrutura do laboratório não era
adequada: “Acho que o laboratório deveria ser mais bem equipado”. “Não temos um
laboratório bem equipado”. Apenas um estudante se queixou da qualidade do
software: “Acho que o software não é de excelente qualidade”.
Os poucos estudantes que fizeram sugestões solicitaram novamente o
aumento da carga horária da disciplina.

Quadro 1 – Pontos fortes e fracos da disciplina na opinião dos estudantes
Fortes
Curso diferenciado
Domínio do professor
Qualidade da disciplina
Qualidade do software
Importância da disciplina

Fracos
Carga Horária
Infraestrutura do laboratório

Fonte: A autora (2013).

Ao responderem à última questão do instrumento, todos os estudantes
opinaram que a disciplina “Informática Aplicada ao Turismo” deveria continuar sendo
obrigatória. As explicações fornecidas revelaram que oito deles acreditavam que a
disciplina é fundamental para o Curso de Turismo e, na opinião de sete estudantes,
sem ela não estariam devidamente preparados para atuar no mercado de trabalho.
Além disso, seis ressaltaram a importância do uso do software Sabre como uma
ferramenta para auxiliá-los em sua formação profissional.
A seguir, são apresentados alguns comentários julgados relevantes para o
presente estudo:
“Sem ela o curso ficaria incompleto”.
“Fico feliz por saber que o nosso curso é o único que tem o Sabre. Esse é um
diferencial.”
“Para trabalharmos no mercado sem o uso da tecnologia, seríamos
completamente ignorantes.”
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4.2 RESULTADOS ALCANÇADOS JUNTO AOS ESPECIALISTAS
Os cinco especialistas convidados a participarem do estudo preencheram a
Ficha de Avaliação (APÊNDICE B) disponibilizada por e-mail. Optou-se por convidar
profissionais da área do Turismo que trabalham com o sistema Sabre de reservas de
passagens há pelo menos 10 anos.
Para cada questão fechada do instrumento os especialistas deveriam
assinalar o valor que melhor representa o grau com que os critérios foram atingidos
(o algarismo1 representa a avaliação mais negativa e, o 5, a mais positiva). A partir
das notas dadas pelos especialistas nas 20 questões fechadas do instrumento,
elaborou-se a Tabela 1.

Tabela 1– Notas atribuídas pelos especialistas nas questões fechadas do instrumento
Questões
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total

E1 E2 E3 E4 E5
2
3
3
5
3
2
4
3
5
5
3
5
4
4
3
3
1
4
5
4
2
4
3
4
5
5
3
3
4
5
5
1
3
3
5
5
4
3
3
3
5
5
2
4
3
4
1
3
2
4
1
5
5
4
2
5
5
5
1
4
5
5
3
1
5
5
2
2
2
4
5
5
5
2
3
5
1
3
4
3
5
1
5
2
4
2
5
5
4
5
1
1
1
1
3
5
4
5
3
5
75 65 70 63 78

Mediana
3
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
5
5
2
5
3
4
5
1
5
-

Fonte: A autora (2013).

Na Tabela, as colunas 2 a 6 contêm a pontuação atribuída pelos especialistas
(E1 a E5) em cada questão. A última coluna corresponde à mediana dos pontos
atribuídos em cada questão pelos cinco especialistas. Utilizou-se a mediana, ao
invés da média, devido à natureza da variável que é mensurada em uma escala
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ordinal. Na última linha da tabela, encontram-se os totais de pontos atribuídos pelos
especialistas. Para a interpretação desses totais utilizou-se a Tabela 2.

Tabela 2 – Classificação do software segundo a pontuação total alcançada
Pontuação Total
90 a 100
73 a 89
48 a 72
31 a 47
20 a 30

Classificação
Excelente
Bom
Regular
Fraco
Péssimo

Fonte: A autora (2013).

Com base nos dados obtidos, software foi classificado como bom por dois
especialistas e como regular pelos outros três.
A Tabela 3, elaborada a partir da Tabela 1, apresenta as frequências
observadas da mediana das notas dadas pelos especialistas, nas 20 questões
fechadas do instrumento.

Tabela 3 – Frequência da mediana das notas atribuídas pelos especialistas
Mediana das Notas
5
4
3
2
1
Total

Frequência
5
8
5
1
1
20

Fonte: A autora (2013).

Nas questões em que a mediana foi 5 ou 4, considerou-se que os critérios de
avaliação foram atendidos. Os 13 aspectos contemplados por esses critérios foram:
facilidade de navegação, clareza das informações, facilidade de leitura das telas,
facilidade de instalação, acesso a ajudas, correção do conteúdo, existência de
diferentes níveis de dificuldade, integração com outros recursos, desenvolvimento do
indivíduo, adequação da faixa etária, controle exercido pelo usuário, trabalho
cooperativo e abordagem educacional.
Nas questões em que a mediana foi 3, considerou-se que os critérios foram
atendidos em parte. Esses critérios compreendem aspectos que podem ser
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melhorados, tais como: facilidade de uso, o uso de cores, ausência de erros na
navegação, existência de recursos motivacionais e contextualização do programa.
Finalmente, nas questões cuja mediana foi 1 ou 2, considerou-se que os
critérios não foram atendidos. Dessa forma, o fornecimento de realimentação e a
possibilidade de autoria constituem aspectos críticos que devem, necessariamente,
ser revistos.
A Ficha de Avaliação do software continha, também, questões abertas a
serem respondidas. Indagados sobre os aspectos mais interessantes do software,
todos os especialistas apontaram características que fazem com que o mesmo
tenha potencial para utilização na disciplina “Informática Aplicada ao Turismo”, no
sentido de preparar adequadamente os alunos para desempenharem funções
exigidas pelo mercado de trabalho. Seguem algumas falas julgadas relevantes:
“O sistema utilizado, neste momento, oferece uma visualização muito
semelhante a que as empresas aéreas e seus funcionários obtêm ao utilizarem os
seus GDS” (Especialista 1);
“O software ajuda o aluno a melhor entender as informações analisadas e
necessárias na construção de uma reserva aérea” (Especialista 2);
“O programa é completo, atual, confiável e de rápida resposta e agiliza o
processo de reserva e emissão de passagens aéreas e outros serviços turísticos”
(Especialista 3);
A seguir, são elencadas algumas considerações com relação aos aspectos
desfavoráveis do software:
Custo de aquisição: “o software é caro” (Especialista 4);
Interface do usuário: “a versão utilizada em sala de aula é a versão nativa e
baseada somente em comandos; já existem outras versões do tipo apontar e clicar
que são mais amigáveis, com um visual mais adequado a realidade atual”
(Especialista 5);
Requisitos computacionais para o funcionamento adequado do software: “o
software necessita de conexão rápida com a internet”; “o profissional precisa de
treinamento prévio para operar” (Especialista 1);
Não possibilidade de acesso da plataforma fora do ambiente da sala de aula:
“o aluno não tem uma plataforma de auto treinamento a distância, seria interessante
ter uma plataforma onde os alunos pudessem treinar em casa e a apostila de
treinamento poderia ser melhorada” (Especialista 2);.
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Todos os especialistas foram de opinião que a utilização do software Sabre
na disciplina “Informática Aplicada ao Turismo” contribui para a formação adequada
do futuro profissional de Turismo. Seguem algumas considerações:

Atualmente, o conhecimento de pelo menos uma linguagem de GDS
é necessária, para que o aluno tenha uma vantagem competitiva no
momento de concorrer a uma vaga em uma agência de turismo,
mesmo que a mesma não utilize o SABRE. O fato de já ter visto uma
das linguagens utilizadas pelos GDS, indica ao contratante que o
candidato terá mais facilidade de se adaptar a rotina da agência de
viagens. (Especialista 3).

“É a ferramenta do passado e do futuro, em idioma universal.” (Especialista
4);
“Como qualquer sistema com esta proposta o Sabre alia conhecimento prático
e teórico, trazendo para a sala de aula o universo de mercado de trabalho.”
(Especialista 5);
“Acredito que a utilização do software é de grande importância para os alunos
que, ao término do curso, podem operar o sistema sozinho. É um diferencial para
aqueles que vão trabalhar com agenciamento e reservas” (Especialista 1);.
Parte dos entrevistados sugeriu que a carga horária da disciplina fosse
aumentada, corroborando as sugestões feitas por diversos estudantes, ao
responderam ao questionário.

4.3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Nesse momento passa-se a responder as questões que nortearam o estudo.
Com relação à primeira questão, a saber, até que ponto o software Sabre pode ser
considerado de boa qualidade, constatou-se que as opiniões dos especialistas
ficaram divididas entre Bom e Regular. Os critérios de avaliação foram atingidos em
treze dos vinte aspectos avaliados. Tais aspectos constituem pontos fortes do
software. Na opinião dos especialistas, existem aspectos que podem ser melhorados
tanto em nível de interface do usuário, quanto em nível de utilização pedagógica.
Apenas dois aspectos foram considerados críticos: o não fornecimento de
realimentação e a não possibilidade de autoria. Baseada na indicação feita pelos
especialistas, a respeito da inexistência de realimentação, a autora do estudo
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considera que esta funcionalidade necessariamente deveria ser incluída em futuras
versões do software. Todos os especialistas concordaram que o software Sabre
constitui um recurso importante para utilização na disciplina “Informática Aplicada ao
Turismo”.
Na segunda questão do estudo procurou-se identificar os pontos fortes e
fracos da disciplina. Foram citados pelos estudantes, como pontos fortes: o domínio
do professor, a qualidade da disciplina, a qualidade do software Sabre e a
importância da disciplina para a sua formação. Já os pontos fracos foram: a carga
horária e a infraestrutura do laboratório.
Na última questão buscou-se investigar até que ponto a disciplina Informática
Aplicada ao Turismo contribui para a formação adequada do futuro profissional de
Turismo. A partir das informações obtidas junto aos estudantes e aos especialistas,
concluiu-se que, frente às exigências do mercado de trabalho atual, a referida
disciplina é fundamental, constituindo um diferencial no Curso de Turismo. É
importante enfatizar que, no Rio de Janeiro, o curso citado é o único a empregar o
software Sabre.
Tendo em vista os resultados alcançados com a realização do estudo,
recomenda-se:
Aumentar a carga horária da disciplina “Informática Aplicada ao Turismo”;
Adequar a infraestrutura dos laboratórios de informática, principalmente no
que se refere à aquisição de mais computadores, com uma configuração adequada
às necessidades da disciplina, ou ao menos a realização de upgrade dos
equipamentos já disponíveis;
Adquirir a versão mais atual do software Sabre, pois esta apresenta uma
interface mais amigável, o que facilitará a sua utilização e aprendizagem pelos
estudantes e professores;
Ampliar o acesso dos estudantes ao software Sabre, que atualmente está
restrito à rede interna da instituição. Dessa forma, os mesmos poderão treinar a
utilização do software em outros ambientes.
A realização do estudo revelou que, atualmente, o uso de informática no
Curso de Turismo é necessário para possibilitar uma formação adequada dos
futuros profissionais. Constatou-se também que, apesar dos pontos fracos da
disciplina apontados pelos estudantes, estes reconheceram o relevante papel dos
professores no sentido de auxiliarem a sua aprendizagem. Portanto, os professores

40

devem buscar dominar ferramentas computacionais a fim de facilitar sua
comunicação com os discentes, além de exercerem o papel de motivadores,
esclarecendo dúvidas e estimulando competências.
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APÊNDICE A - Carta ao Especialista

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2013.

Prezado Especialista,
Tendo em vista o desenvolvimento de minha Dissertação de Mestrado
intitulada: “O Uso de Informática no Curso Superior de Turismo”, gostaria de solicitar
a sua contribuição, no sentido de avaliar o software Sabre, utilizado na disciplina
“Informática Aplicada ao Turismo” do Curso de Turismo da UniverCidade. Para isso,
você está recebendo uma Ficha de Avaliação que contempla diferentes aspectos
considerados relevantes ao se avaliar um software.
Os resultados obtidos a partir da sua avaliação servirão para aprimorar a
disciplina, uma vez que a mesma é importante para a formação adequada do futuro
profissional de Turismo.

Atenciosamente,

Cristiane Costa Esteves
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APÊNDICE B- Ficha de Avaliação de Software Educacional1

IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES TÉCNICAS
1. NOME DO SOFTWARE:
2. FABRICANTE:
3. REGISTRO:
4. AUTOR:
5. OBJETIVO:
6. RESUMO:
7. IDIOMA:
8. CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA USO:
HARDWARE:
SOFTWARE:
9. ARMAZENAMENTO: ( ) CD-ROM ( ) DVD

( ) HTTP

10. MODALIDADE:
( ) EXERCÍCIO-E-PRÁTICA
( ) JOGO
( ) SIMULAÇÃO
( ) TUTORIAL
( ) HIPERMÍDIA
( ) OUTRA

1

QUAL?

A primeira versão desse instrumento de avaliação foi elaborada de forma cooperativa pela
professora e alunos da disciplina Informática na Educação - Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFRJ (2003). Desde então essa Ficha de Avaliação vem sendo periodicamente
reformulada.
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Nas questões a seguir, assinale na escala o valor que melhor representa o grau com
que os critérios foram atingidos (o número 1 representa a avaliação mais negativa e,
o 5, a avaliação mais positiva).
AVALIAÇÃO DA INTERFACE
FACILIDADE DE USO
Ao usar o programa pela primeira vez o usuário rapidamente entende as opções de
navegação, os comandos básicos e como buscar uma informação?
1 2 3 4 5
FACILIDADE DE NAVEGAÇÃO
A exploração das informações é feita de forma fácil, possibilitando ao usuário liberdade de
escolhas?
1 2 3 4 5
CLAREZA DAS INFORMAÇÕES
A quantidade de informações em cada tela facilita o seu reconhecimento e compreensão
pelo usuário?
1 2 3 4 5
FACILIDADE DE LEITURA DAS TELAS
A leitura é facilitada através do uso de diferentes fontes e estilos de formatação?
1 2 3 4 5
FACILIDADE DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO
O processo de instalação/desinstalação do software é prático?
1 2 3 4 5
ACESSO A AJUDAS (helps)
Existem telas com informações adicionais que esclarecem o usuário em caso de dúvida?
1 2 3 4 5
USO DE CORES
A disposição das cores é feita de forma equilibrada, sem agredir a visão do usuário?
1 2 3 4 5

AUSÊNCIA DE ERROS NA NAVEGAÇÃO
O software opera sem interrupções durante o seu uso?
1 2 3 4 5
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AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA
CORREÇÃO DO CONTEÚDO
As informações são apresentadas sem erros conceituais, gramaticais e/ou ortográficos?
1 2 3 4 5
EXISTÊNCIA DE RECURSOS MOTIVACIONAIS
O uso de imagens, sons e animações é feito de forma a favorecer a compreensão do
conteúdo eincentivar sua exploração?
1 2 3 4 5
EXISTÊNCIA DE DIFERENTES NÍVEIS DE DIFICULDADE
As informações são apresentadas em níveis gradativos de complexidade?
1 2 3 4 5
INTEGRAÇÃO COM OUTROS RECURSOS
O software pode ser integrado com outros recursos educacionais?
1 2 3 4 5
DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO
O uso do software possibilita o desenvolvimento de habilidades e potencialidades?
1 2 3 4 5
FORNECIMENTO DE REALIMENTAÇÃO
O software fornece caminhos ou indica a resposta correta no caso de uma resposta errada
do usuário?
1 2 3 4 5
ADEQUAÇÃO Á FAIXA ETÁRIA
A linguagem utilizada é adequada à faixa etária do usuário a quem o programa se destina?
1 2 3 4 5
CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA
O software pode ser usado em diferentes contextos sociais, culturais e econômicos?
1 2 3 4 5
CONTROLE EXERCIDO PELO USUÁRIO
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O software permite a participação ativa do usuário?
1 2 3 4 5
TRABALHO COOPERATIVO
Há possibilidade de duplas ou pequenos grupos usarem o software para atingir metas comuns?

1

2 3 4 5

POSSIBILIDADE DE AUTORIA
O software permite que o usuário possa agregar novos elementos ao programa?
1 2 3 4 5

ABORDAGEM EDUCACIONAL
A abordagem utilizada favorece a construção do conhecimento?
1 2 3 4 5

CLASSIFICAÇÃO DO SOFTWARE
Some os pontos obtidos nos itens anteriormente avaliados e faça a classificação do software
de acordo com a escala a seguir:
( ) 20 a 30

péssimo

( ) 31 a 50

fraco

( ) 51 a 69

regular

( ) 70 a 89

bom

( ) 90 a 100 excelente
QUESTÕES ADICIONAIS
1-Considerações sobre os aspectos mais interessantes do software.
2-Considerações sobre os aspectos desfavoráveis do software.
3- Em sua opinião, o software SABRE constitui um recurso importante para utilização na
disciplina Informática Aplicada ao Turismo? ( ) Sim ( ) Não. Explique.

Avaliado por:

Em:
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE
Por favor, preencha o questionário abaixo. Suas respostas contribuirão para o
aprimoramento da disciplina Informática Aplicada ao Turismo.
1. A disciplina é fundamental para um bom desempenho em sua profissão.
Concordo Plenamente

Concordo parcialmente

Discordo

2. O professor da disciplina consegue atrair a sua atenção para as aulas.
Concordo Plenamente

Concordo parcialmente

Discordo

3. O material didático utilizado contribui para facilitar o aprendizado da disciplina.
Concordo Plenamente

Concordo parcialmente

Discordo

4. O laboratório de informática, onde é ministrada a disciplina, possui a infraestrutura
desejável.
Concordo Plenamente

Concordo parcialmente

Discordo

5. O número de computadores em funcionamento no laboratório é suficiente para
atender aos alunos matriculados na disciplina.
Concordo Plenamente

Concordo parcialmente

Discordo

6. O software Sabre, utilizado na disciplina, possui uma interface amigável, o que o
torna fácil de aprender.
Concordo Plenamente

Concordo parcialmente

Discordo

7. O professor mostra domínio na utilização do software Sabre.
Concordo Plenamente

Concordo parcialmente

Discordo

8. A disciplina atende às suas expectativas.
Concordo Plenamente

Concordo parcialmente

Discordo

9. Cite os pontos fortes e os pontos fracos da disciplina. Quais são as suas
sugestões para que ela possa ser aprimorada?
10 . Em sua opinião, a disciplina “Informática Aplicada ao Turismo” deveria continuar
sendo obrigatória?
( ) Sim
( ) Não. Explique.

