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RESUMO
Este estudo avaliativo teve por objetivo construir um instrumento de avaliação dos
cursos de pós-graduação lato sensu da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO), ofertados na modalidade à distância. Para tanto, baseou-se nos
Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância do Ministério da
Educação e no Regimento Geral dos cursos de Pós-graduação lato sensu da
UNIRIO. Tendo como justificativa a inexistência de instrumentos específicos, válidos
e confiáveis, para realizar a proposta em tela, buscou-se, com apoio das abordagens
centradas em objetivos e em especialistas, elaborar um instrumento aplicável a
qualquer curso na modalidade mencionada. Foram elaborados dois instrumentos de
avaliação: um destinado a avaliar o projeto de curso e outro para avaliar o curso já
implementado. A versão preliminar dos instrumentos foi submetida à análise de
cinco especialistas com experiência em cursos de pós-graduação lato sensu e/ou
em educação superior à distância. Através de uma ficha de registro da análise, cada
especialista avaliou a adequação, ou não, dos itens ao objetivo do estudo, à questão
avaliativa e aos critérios, indicadores e padrões propostos. Após a compilação dos
dados, foram seguidas todas as recomendações dos especialistas, a fim de se
elaborar a versão final dos instrumentos. Como desdobramento deste estudo,
recomenda-se a aplicação dos instrumentos construídos, para que os resultados
aqui expressos possam ser avaliados no seu confronto com a empiria.
Palavras-chave: Educação a Distância. Avaliação da Pós-graduação lato sensu.
Instrumentos de Avaliação.

ABSTRACT
This evaluative study aimed to build an instrument for assessing post-graduation lato
sensu courses at the State Federal University of Rio de Janeiro (UNIRIO), offered in
distance mode. It was based on the Quality Benchmarks for Higher Distance
Education of the Ministry of Education and the General Rules for graduate courses at
UNIRIO. The relevance of this study relies on the absence of specific, valid and
reliable instruments to carry out the evaluation of this kind of distance education
courses, and it utilizes the approaches based on objectives and experts to draw up
an evaluative instrument applied to any course in this mode. Two assessment tools
were developed: one to assess the project of the course and another to evaluate the
already implemented course. The preliminary version of the instrument was
subjected to the analysis of five experts with experience in lato sensu post-graduation
courses and / or higher distance education courses. Each expert assessed the
suitability of the items to the purpose of the study, the evaluative question of the
study and the criteria, with the proposed indicators and standards. After compiling the
data, all the expert advices were followed, in order to complete the final version of the
instruments. As an extension of this study, it is recommended to implement the
instruments constructed so that the results expressed here may be assessed in its
confrontation with empiricism.
Keywords: Evaluation. Evaluative instrument. Lato sensu post-graduation course.
Distance Education.
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1 A PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
O cenário globalizado, no qual as tecnologias da informação e comunicação
(TIC) são propulsoras, reproduz uma dicotomia na opinião de Chagas (2011). Por
um lado têm contribuído para o bem-estar da humanidade, mediante o intercâmbio
de informações e serviços; contudo, por outro lado, vêm acentuando as disparidades
entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, gerando desigualdades que se
refletem, principalmente, no número elevado de excluídos digitais.
A celeridade das mudanças enfrentadas pela sociedade em que vivemos nos
leva a desenvolver soluções para as mais diferenciadas situações. Neste sentido,
Oliveira (2010) afirma que as mudanças profundas em nível global têm afetado
diretamente a educação, produzindo grande impacto nesse segmento.

Souza (2008) expõe que, nos últimos 25 anos, estamos vivendo uma
revolução científica e tecnológica, sem precedentes na história da
humanidade. Sua singularidade pode estar associada a três fatores.
Em primeiro lugar, pela sua abrangência. O avanço científico e
tecnológico, simultaneamente, envolvendo quase todos os campos
do saber e do conhecimento. Em segundo lugar, ela é singular pela
sua velocidade. A rapidez com que as novas tansformações do
conhecimento da tecnologia são incorporados pela sociedade. O
conhecimento torna-se obsoleto em nossos dias a cada cinco ou dez
anos. A terceira dimensão da singularidade é a sua disseminação.
Processos de avanços científicos e tecnológicos que se disseminam
rapidamente, que afetassem a vida das pessoas em qualquer lugar
do mundo, independentemente da sua classe social e de sua
inserção na sociedade. (OLIVEIRA, 2010, p. 1).

Neste processo têm papel fundamental as TIC. Para Liguori (1997 apud
OLIVEIRA, 2008, p. 18), “[...] o desenvolvimento das novas tecnologias da
informação e comunicação [...] constitui um dos fatores-chave para compreender e
explicar as transformações econômicas, sociais, políticas e culturais das duas
últimas décadas.”
E é no campo educacional que as mudanças de ordens social e cultural
produzidas pelas TIC têm maior repercussão, segundo Litwin (1995 apud OLIVEIRA,
2008).
Consonante a essa perspectiva, Brennand e Brennand (2012) afirmam que,
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Educar para a sociedade do conhecimento [...] supõe o estímulo à
utilização das TIC na universalização do acesso à educação
científica e tecnológica; o incentivo ao envolvimento dos meios de
comunicação para modernizar e aperfeiçoar o ensino e a construção
de uma sociedade em que o conhecimento seja o propulsor de
conquistas culturais, sociais e econômicas. (BRENNAND;
BRENNAND, 2012, p. 181).

Na era da Sociedade do Conhecimento, a educação tem papel fundamental, e
as tecnologias apoiam sua propagação. Segundo Khan (2005 apud DZIEKANIAK;
ROVER, 2011), a base das sociedades do conhecimento é a sociedade da
informação, uma vez que esse conceito está atrelado à ideia de inovação
tecnológica, enquanto o conceito de “Sociedade do conhecimento” abrange um
panorama de tranformação em vários campos – social, cultural, econômico, político
e institucional. Afirma ainda que o conceito de “Sociedade da Informação” exprime
adequadmente a celeridade e a complexidade das mudanças vigentes. Ademais,
salienta que o conhecimento em questão é imprescindível tanto para o crescimento
econômico quanto para o desenvolvimento de todos os setores da sociedade.
Na educação superior, a pós-graduação é o locus fundamental na geração da
informação que alimenta a Sociedade do Conhecimento, sendo desenvolvida em
duas vertentes: stricto sensu e lato sensu.

De acordo com Silva (2003) os cursos lato sensu [...] têm como
objetivo preparar profissionais para atuar no mercado de trabalho, de
forma alinhada com os recentes desenvolvimentos científicos e
tecnológicos. Os cursos stricto sensu, como salienta Áragon (1998),
pretendem ser muito mais sistemáticos que aqueles, sendo em geral
orientados à formação de pesquisadores ou altos especialistas.
(OLIVEIRA, 2008, p. 68).

A pós-graduação lato sensu, que engloba cursos de especialização –
inclusive os designados como MBA (Master Business Administration) – são
oferecidos exclusivamente por instituições de ensino superior (IES) já credenciadas
pelo Ministério da Educação (MEC).
De acordo com a legislação preconizada pelo MEC, o funcionamento dos
cursos de especialização em nível de pós-graduação lato sensu devem observar e
atender aos seguintes critérios:
1. Somente as IES credenciadas no MEC poderão oferecer cursos de
especialização nas áreas nas quais possuem autorização;
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2. Somente a IES credenciada é responsável pelo curso, sendo impedida de
delegar essa atribuição a outra entidade e de validar ou chancelar certificados
emitidos por terceiros, pois não é possível a terceirização da sua responsabilidade e
competência acadêmica;
3. A composição do corpo docente deverá ter, no mínimo, 50% de portadores
de título de mestre ou de doutor, obtido em programa de pós-graduação stricto
sensu reconhecido. Os demais docentes devem possuir, no mínimo, também
formação em nível de especialização;
4. Para ser considerado como pós-graduação lato sensu, em nível de
especialização, o curso deve ter duração de 360 horas, no mínimo;
5. A IES responsável pelo curso emitirá os certificados de conclusão, devendo
mencionar a área de conhecimento do curso e ter seu registro na própria instituição
promotora.
Neste âmbito, a modalidade de Educação à Distância (EaD), aliada ao rápido
desenvolvimento das TIC, tem ocupado um espaço cada vez maior na promoção e
na expansão da educação superior.
A EaD se conceitua como uma modalidade de ensino pautada na separação
física entre alunos e educadores, cuja mediação pedagógica se dá através da
comunicação síncrona ou assíncrona. Para tal,

Essas características sugerem o uso de ferramentas tecnológicas
para que os processos educacionais, baseados em agentes
dispostos espacialmente separados, e a disseminação de informação
implicada, possam ser concretizados. (SCORSOLINI-COMIN et al.,
2010, p. 259).

A disseminação e uso das TIC impulsionam a ampliação do locus
educacional, no qual a EaD se apresenta como uma possibilidade bastante clara e
realizável,

na

qual

os

ambientes

digitais

ou

virtuais

de

aprendizagem,

potencializados pela internet, servem como plataforma para a realização desse
aprendizado. Isso requer do educador o desenvolvimento de novas habilidades, o
domínio de interfaces e comunicação eficiente.
Nos últimos anos muitas instituições de ensino iniciaram a produção de
sistemas computacionais para oferecimento de cursos a distância. Esses sistemas,
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que agregam ferramentas que servem à EaD, são normalmente conhecidos como
Plataforma de EaD ou Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
De acordo com Amidani e Inocente (2006 apud OLIVEIRA, 2010), pode-se
compreender um AVA como um conjunto de elementos tecnológicos, disponíveis na
internet e utilizados para fins educacionais. É um espaço virtual em que estão
disponíveis as ferramentas e material didático para execução das atividades, bem
como permite a interação entre a comunidade envolvida no processo de ensinoaprendizagem.
De forma sucinta, Rayol (2010) define um AVA como sendo um,

Sistema de arquitetura aberta, contendo interfaces síncronas (chat e
vídeo conferência) e assíncronas (e-mail, fórum, entre outras). As
interfaces síncronas apresentam comunicação em tempo real,
enquanto as assíncronas possibilitam uma comunicação não
simultânea. (RAYOL, 2010, p. 15).

Em relação à questão da relevância social do ensino superior, Brennand e
Brennand (2012) afirmam que,
A universidade tem tido um papel fundamental no Brasil, como
indutora dos processos de inovação. O papel cada vez mais
importante atribuído à ciência e tecnologia coloca esta instituição
com diversos papéis: assegurar, por meio do tripé ensino, pesquisa e
extensão uma relação com sociedade fundada na busca de
respostas aos grandes problemas socioeconômicos e políticos, bem
como tornar-se pedra angular para o desenvolvimento das
organizações e do mercado. Ao mesmo tempo em que é desafiada a
produzir e divulgar um conhecimento crítico que venha contribuir
para o bem comum, tem, também, que oferecer respostas às
demandas do mercado por formação, geração de produtos, de
ciência básica aplicada e tecnologia.
O conhecimento é o insumo básico da inovação e da pesquisa
científica, um fator estratégico chave nos planos de desenvolvimento
de qualquer país. (BRENNAND; BRENNAND, 2012, p. 187).

No Brasil, o marco instituidor da EaD é a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). Essa define, em seu art. 80, que o poder
público deve incentivar o “desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a
distância, em todos os níveis e modalidades de ensino [...]”. (BRASIL, 1996).
A EaD no Brasil tem conquistado gradativamente papel de destaque no
cenário educacional, não somente em relação à oferta de cursos em diversos níveis
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e modalidades educacionais, mas também na formação continuada de profissionais
de diversas áreas.
No desenvolvimento da política de expansão da educação superior no País
pelo MEC, a EaD exerce um papel fundamental. Neste contexto, é lançado em 2003
a primeira versão dos Referenciais de Qualidade para a Educação Superior,
revisado em 2007. Esses referenciais, enquanto norteadores para a elaboração de
projeto de curso superior a distância, estabelecem que

Devido à complexidade e à necessidade de uma abordagem
sistêmica, referenciais de qualidade para projetos de cursos na
modalidade a distância devem compreender categorias que
envolvem, fundamentalmente, aspectos pedagógicos, recursos
humanos e infra-estrutura. Para dar conta destas dimensões, devem
estar integralmente expressos no Projeto Político Pedagógico de um
curso na modalidade a distância 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. (BRASIL, 2007, p. 7-8).

Segundo Alonso (2010), a EaD se configura como modalidade de ensino que
viabiliza a rápida expansão de vagas no ensino superior.

Se, com relação ao movimento mais amplo da expansão do ensino
superior, a natureza das instituições supõe organizações diversas
para a oferta de cursos com marcações específicas segundo seu
status – se universidades ou não – no caso da EaD, e, considerando
a documentação relacionada à sua institucionalização, percebe-se,
claramente, proposição de sistema que equaciona a oferta de vagas
fundamentada em determinados elementos que independem da
natureza jurídica e/ou institucional dos estabelecimentos de ensino
superior. [...] Sendo assim, a institucionalização da EaD em nosso
país consolida a lógica da expansão, nivelando ofertas que seriam
diferentes em razão da natureza das instituições (se públicas ou
privadas, universidades ou não), mas equalizadas quando da
organização de seus sistemas, considerando os elementos/ itens
postos como os particulares para a modalidade. (ALONSO, 2010, p.
1.322).

Nesta perspectiva Aragón (1998 apud OLIVEIRA, 2008) afirma que a franca
expansão da pós-graudação, na América Latina, tem propulsionado transformações
no modus operandi tradicional das IES. Nesta perspectiva, Cruvinel (2011, p. 17)
afirma que as universidades têm ampliado a oferta aos discentes de “informação e
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conhecimento acessível pela Internet. [...]. Na pós-graduação, por exemplo, práticas
no contexto do e-learning têm sido desenvolvidas tanto no Brasil quanto no exterior
desde o final dos anos 90.”
O MEC estabeleceu também, através do Decreto nº 5.622, de 19 de
dezembro de 2005, as regras para oferta de cursos a distância nas diversas
modalidades de ensino1.

Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância
como modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em
lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005, p. 1).

A partir deste Decreto, como parte de uma política pública, segundo
Schlünzen Junior (2009), houve um aumento nas ações governamentais a fim de
consolidar a EaD como modalidade educacional. Um exemplo deste processo foi a
criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), instituído pelo Decreto nº
5.800/06. Esse sistema, voltado para o desenvolvimento da modalidade de
educação a distância, tem a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e
programas de educação superior no País.
Com a extinção, em 2011, da Secretaria de Educação a Distância no MEC, as
políticas públicas em EaD para o ensino superior passam à responsabilidade da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
expandindo suas atribuições ao assumir uma visão sistêmica da educação.
Atualmente, além da UAB, os programas em execução são os seguintes:
1. Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica –
PARFOR a distância2;
2. Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP3.
1

O Decreto nº 5.622/05 define, em seu art. 2º, que a EaD poderá ser ofertada nos seguintes níveis e
modalidades educacionais: I - educação básica; II - educação de jovens e adultos; III - educação
especial; IV - educação profissional; V - educação superior, abrangendo cursos e programas
(sequenciais, de graduação, de especialização, de mestrado, e de doutorado).
2
O programa se destina a professores ou profissionais em exercício nas redes públicas de educação,
implantado em regime de colaboração com as Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e com as IES, para oferta de cursos no âmbito do Sistema UAB. São
oferecidos cursos para docentes, que estejam em exercício na rede pública da educação básica,
nos seguintes formatos: 1) formação pedagógica para docentes graduados e não licenciados; 2)
primeira licenciatura, para docentes que não tenham formação superior; 3) segunda licenciatura,
para os docentes que possuem licenciatura, mas atuam em área distinta desta formação.
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No Brasil, a política de expansão e avaliação da pós-graduação está muito
pautada no seguimento de cursos em nível stricto sensu, relegando à pósgraduação lato sensu uma posição inferior no cenário educacional de nível superior.
A esse respeito, o Plano Nacional de Pós-graduação 2011-2020 (2010) considera
que

Se foi pensada como uma estrutura com dois eixos, a pós-graduação
brasileira decolou em uma direção predominante: a formação
acadêmica em cursos stricto sensu. Como uma atividade
complementar, os cursos de especialização ocuparam espaço na
formação de profissionais para as empresas e o governo. Na década
de 60, desenvolveu-se o lato sensu e, nos anos 70 e 80, consolidouse a pós-graduação stricto sensu fortemente orientada à formação de
pesquisa, configurando o eixo acadêmico que se estruturou como
hoje o vivenciamos. (BRASIL, 2010, p. 263).

Sobre oferta da pós-graduação lato sensu, conforme estabelece a Resolução
CNE/CES nº 01/2007 (BRASIL, 2007), o MEC define que os cursos de
especialização independem de autorização, reconhecimento e renovação do
reconhecimento, desde que oferecidos por instituições credenciadas e que as
instituições que oferecem cursos de especialização devem fornecer todas as
informações referentes a esses cursos, sempre que solicitadas pelo órgão
coordenador do Censo do Ensino Superior, nos prazos e demais condições
estabelecidas.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), órgão responsável pelo Censo da Educação Superior, é também
encarregado pelo cadastro dos cursos regulares de pós-graduação lato sensu,
conforme estabelecido na Portaria MEC nº 328, de 01 de fevereiro de 2005
(BRASIL, 2005). Contudo, esse cadastro nunca esteve disponível do sítio eletrônico
deste órgão de supervisão.
É importante salientar que as informações coletadas para o Censo se
restringem aos cursos de graduação e sequenciais, não incluindo outros cursos
ofertados por IES, nos quais se enquandram os de pós-graduação lato sensu.

3

A adesão das IES públicas foi através de edital lançado em 2012, com o objetivo de selecionar
propostas de cursos na área de Administração Pública: bacharelado em Administração Pública,
especialização em Gestão Pública, especialização em Gestão Pública Municipal e especialização
Gestão em Saúde. Os cursos são oferecidos no âmbito do sistema UAB e visam a qualificação de
recursos humanos para o exercício de atividades gerenciais. (BRASIL, 2005).
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No intuito de tornar acessíveis essas informações, o MEC instituiu, através da
Resolução CNE nº 02/2014 (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2014), o
cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização)
oferecidos nas modalidades presencial e a distância por instituições credenciadas no
Sistema Federal de Ensino.
Para ilustrar esse cenário, se pensou em incluir neste estudo uma linha do
tempo dos cursos de pós-graduação lato sensu em EaD existentes no País.
Contudo, o cadastro destes cursos disponibilizado pelo sistema e-MEC só fornece
informações dos cursos ofertados a partir de 2012, inviabilizando um retrato fiel
desta realidade.
Através desse sistema é possível consultar as IES credenciadas pelo MEC e
os respectivos cursos reconhecidos e autorizados para funcionamento. Ademais, é
possível acessar informações gerais sobre a IES, ato regulatório da instituição,
andamento dos respectivos processos cadastrados no sistema, além de informações
sobre os cursos de graduação credenciados e dos cursos de especialização, em
nível de pós-graduação lato sensu, que estão ativos.

Em fevereiro de 2016, o

cadastro possuía 3.784 cursos de especialização na modalidade EaD ativos, entre
os quais se situam os oferecidos pela Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO).
No entanto, como defende Oliveira (2010), é primordial que se amplie a
pesquisa sobre o processo de avaliação dos sistemas de EaD no Brasil, tendo em
vista a sua rápida disseminação, principalmente na Educação Superior, e do seu
impacto socioeconômico.

Na atualidade o Brasil está em franco crescimento e consolidação da
educação a distância, principalmente no nível superior de ensino e
em cursos de pós-graduação. Algumas das razões principais para
esse crescimento rápido é a demanda reprimida de alunos não
atendidos [na modalidade presencial], principalmente por motivos
econômicos e pela flexibilidade de tempo e acesso geográfico ao
local de aprendizado.
A importância de um rigoroso acompanhamento e avaliação é
necessária, tanto para o aprimoramento das técnicas e metodologias
utilizadas, como também para a consolidação e credibilidade da
própria Educação a Distância no Brasil. (OLIVEIRA, 2010, p. 6).
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A ausência de um processo de avaliação externa, por parte de órgãos
incumbidos da supervisão da pós-graduação lato sensu, enfraquece a autoavaliação destes cursos de especialização pelas IES promotoras.

A pós-graduação brasileira vem, cada vez mais, extravasando o
alcance da CAPES e seus sistemas de avaliação. Como já foi
indicado, existe um segundo sistema de pós-graduação (lato sensu),
tão grande ou maior do que o primeiro [stricto sensu], que funciona
sem qualquer avaliação ou mesmo informação sistemática sobre sua
existência. (BRASIL, 2010, p. 51)

Diante do cenário político existente no País para a gestão, indução e
promoção da pós-graduação e, tendo em vista a importância da pós-graduação lato
sensu para o aperfeiçoamento de profissionais para o mercado de trabalho, faz-se
necessária a adoção, por parte das instituições promotoras de cursos nesta
modalidade, de medidas para avaliar os cursos ofertados, a fim de verificar se os
mesmos atendem aos referenciais de qualidade para a educação superior a
distância.
Neste sentido, considerando que a UNIRIO é uma IES promotora de cursos
de pós-graduação lato sensu e da qual a autora é integrante do quadro de
servidores, atuando na gestão de cursos de pós-graduação, fez-se necessário a
elaboração de um estudo avaliativo sobre a pós-graduação lato sensu a distância da
instituição.

1.1 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Face ao exposto, o desenvolvimento de estudos

avaliativos da pós-

graduação lato sensu na UNIRIO é necessário, de modo que os resultados obtidos
sirvam de referência para a elaboração de um modelo de avaliação interna e, assim,
subsidiem as propostas de criação de cursos novos na modalidade EAD. Tais
estudos podem também orientar a tomada de decisão sobre a modificação,
manutenção ou fechamento dos existentes, contribuindo para a missão da UNIRIO.
Neste sentido, o presente estudo avaliativo teve por como objetivo construir e
validar um instrumento de avaliação dos cursos de pós-graduação lato sensu da
UNIRIO, ofertados na modalidade à distância, com base nos Referenciais de
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Qualidade para a Educação Superior a distância do MEC e no Regimento Geral dos
cursos de Pós-graduação lato sensu da UNIRIO.
O instrumento aqui apresentado pode ser visualizado como subsídio à
elaboração do modelo de avaliação interna mencionada.

1.2 QUESTÃO AVALIATIVA
Tendo em vista a importância da avaliação dos cursos de especialização
oferecidos a distância pela UNIRIO, a construção do instrumento visa reforçar a
cultura de avaliação dos cursos de pós-graduação lato sensu nessa Universidade.
Desta forma, a questão avaliativa proposta para este projeto é a seguinte:
 Em que medida o instrumento de avaliação, elaborado de acordo com os
referenciais de qualidade para a educação superior a distância definidos pelo MEC e
o Regimento Geral dos cursos de Pós-graduação lato sensu da UNIRIO, permite
aferir a qualidade da proposta e dos cursos de pós-graduação lato sensu na
modalidade a distância da UNIRIO?
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2 ASPECTOS DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE A
DISTÂNCIA
2.1 CONTEXTO DO ESTUDO AVALIATIVO
A UNIRIO é uma fundação de direito público integrante do Sistema Federal de
Ensino Superior, que se originou da Federação das Escolas Isoladas do Estado da
Guanabara (FEFIEG), criada pelo Decreto-Lei nº 773 de 20 de agosto de 1969
(BRASIL, 1969), que reunia estabelecimentos isolados de ensino superior que
anteriormente pertenciam a três ministérios: Ministério do Trabalho, Comércio e
Indústria (Escola Central de Nutrição), Ministério da Saúde (Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto) e Ministério da Educação e Cultura (Conservatório Nacional de Teatro,
Instituto Villa-Lobos, Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e
Curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional). Com a fusão dos estados da
Guanabara e do Rio de Janeiro, em 1975, a FEFIEG passou a denominar-se
Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro (FEFIERJ).
Em 5 de junho de 1979, pela Lei nº 6.555 (BRASIL, 1979), a FEFIERJ foi
institucionalizada com o nome de Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO). E, em
24 de outubro de 2003, a Lei nº 10.750 (BRASIL, 2003) alterou o nome para
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mas a sigla foi mantida (UNIRIO,
2011).
Para a gestão acadêmica e administrativa, a UNIRIO conta com o seguinte
organograma institucional: Reitoria, Vice-Reitoria, 2 órgãos colegiados (Conselho
Universitário – CONSUNI; Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE);
6 Pró-reitorias (Pró-Reitoria de Administração; Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas;
Pró-Reitoria de Planejamento; Pró-Reitoria de Graduação; Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura e Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa); 7 órgãos de apoio
(Auditoria Interna; Procuradoria Geral; Coordenação do Plano de Reestruturação e
Expansão da UNIRIO; Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis;
Coordenação de Comunicação Social; Coordenadoria de Educação a Distância;
Coordenação de Relações Internacionais); 3 unidades suplementares (Biblioteca
Central, Arquivo central e Hospital Universitário Gaffrée e Guinle); 5 Centros de
Ensino (Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; Centro de Ciências Exatas e
Tecnologia; Centro de Ciências Humanas e Sociais; Centro de Ciências Políticas e
Jurídicas; Centro de Letras e Artes).
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A UNIRIO atua nas áreas de ensino de Graduação (modalidades presencial e
a distância), Pós-Graduação Stricto sensu e Lato sensu (esta nas modalidades
presencial e a distância), Pesquisa e Extensão.
A universidade concebida como instituição social é caracterizada por possuir
a missão de proporcionar o desenvolvimento do conhecimento e de assegurar à
sociedade e aos cidadãos a prerrogativa de construção da cidadania. A UNIRIO,
contexto deste estudo avaliativo, e em consonância com esta perspectiva, apresenta
no Art. 2º de seu Estatuto a seguinte missão:

Produzir e disseminar o conhecimento nos diversos campos do
saber, contribuindo para o exercício pleno da cidadania, mediante
formação humanista, crítica e reflexiva, preparando profissionais
competentes e atualizados para o mundo do trabalho e para a
melhoria das condições de vida da sociedade (UNIRIO, 2001, p. 1).

A centralidade assumida pela produção e pelo progresso do conhecimento
científico na chamada “sociedade do conhecimento” reforçou o papel da
Universidade na formação de profissionais e de pesquisadores altamente
qualificados e na elevação de escala e do traço inovador de sua produção científica.
A pós-graduação nasce a partir do fortalecimento de grupos produtores de
conhecimento nas diversas áreas. Neste contexto, a Pró-reitoria de Pós-graduação e
Pesquisa da UNIRIO, através da sua Diretoria de Pós-graduação, promove o apoio e
o monitoramento dos mais diversos projetos, com o objetivo de contribuir
continuamente para a ampliação qualitativa e quantitativa da pós-graduação nesta
universidade, considerando que isto reverterá para a qualidade do ensino de
graduação e para a sociedade brasileira.
Atualmente, a pós-graduação da UNIRIO conta com 24 programas stricto
sensu, totalizando 33 cursos entre doutorado (10), mestrado acadêmico (13) e
mestrado profissional (10), e 112 cursos de especialização, em nível de pósgraduação lato sensu, ofertados nas modalidades presencial e a distância.
Neste estudo, o recorte será sobre a pós-graduação lato sensu na
modalidade à distância. A criação desses cursos segue um trâmite pedagógico e
administrativo específico, conforme o Regimento Geral dos Cursos de PósGraduação Lato sensu da UNIRIO, aprovado pela Resolução UNIRIO nº 3.502, de
17 de agosto de 2010 (UNIRIO, 2010).
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Art. 9º – A proposta de Curso de Pós-Graduação lato sensu, na
modalidade a distância, apresentada à Pró-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa (PROPG), antes de ser submetida à
aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão CONSEPE, deverá:
I. Ser apresentada em formulário próprio da Pró-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa (PROPG), com o Projeto do Curso,
regulamento específico, planilha de custos e de acordo com o
disposto neste Regimento Geral;
II. Ser aprovada pelo Colegiado da Unidade Acadêmica proponente;
III. Obter da CEAD proposta detalhada de gestão de pessoal e de
materiais que serão destinados ao funcionamento do curso, quando
o curso for na modalidade a distância;
IV. Obter parecer favorável da Câmara Técnica da CEAD,
detalhando as especificidades da EAD, quando o curso for na
modalidade a distância;
V. Obter parecer favorável da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa (PROPG) no que se refere ao disposto no presente
Regimento Geral;
VI. Ser aprovada pela Câmara de Pós-Graduação.
§ Único – O processo deverá ser devolvido à Unidade Acadêmica
proponente para atender exigências, caso seja observada alguma
incompletude ou pendência em sua constituição.
Art. 10 – A proposta de Curso de Pós-Graduação lato sensu, na
modalidade a distância, pode ser encaminhada para realização
mediante convênio/parceria com entidades públicas congêneres,
uma vez cumpridas as exigências legais.
Art. 11 – Os cursos objeto deste Regimento poderão ser realizados
em qualquer época do ano, mas somente serão iniciados depois de
aprovados e autorizados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão – CONSEPE. (UNIRIO, 2010, p. 5-6).

A EaD na UNIRIO foi iniciada com a adesão ao consórcio do Centro de
Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro (CEDERJ), e mais tarde
impulsionada com a adesão ao sistema UAB desde o seu início.
A modalidade EaD na UNIRIO é coordenada e organizada pela Coordenação
de Educação à Distância (CEAD), criada em 17 de março de 1994, através da
Resolução nº 1.168, na qual aprovou-se também o projeto de Educação a Distância
da Unirio (UNIRIO, 1994).
Inicialmente, a CEAD era vinculada ao Centro de Ciências Humanas
e Sociais. Contudo, a partir da Resolução nº 2.577, de 25 de outubro de 2004, a
CEAD passa a ser subordinada à Reitoria da UNIRIO (UNIRIO, 2004).
Em 15 de setembro de 2008, é aprovada a Ordem de Serviço GR 01 que
normatiza o funcionamento da CEAD. Segundo esta ordem de serviço, está
estabelecido que a CEAD promoverá a divulgação e zelará pelo cumprimento da
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legislação federal vigente sobre a EaD, observando as disposições da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/ 96), do Regimento Geral da
Universidade e das respectivas normas complementares, além de buscar o
atendimento aos Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância definidos
pelo MEC (BRASIL, 1996).
No desenvolvimento da EaD da UNIRIO é utilizado o e-UNI (Universidade
Eletrônica), um sistema computacional personalizado pela equipe da CEAD/
UNIRIO, baseado no projeto de software livre Moodle.
Segundo o “Manual de uso do ambiente de apendizagem e-UNI” destinado
aos discentes, o e-UNI tem a seguinte definição:
Em linhas gerais, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) se
propõe a criar condições para favorecer a interação entre todos os
protagonistas implicados no espaço em questão – agregando-se aqui
também não só docentes e discentes, mas a própria instituição.
Interatividade que os docentes – na EAD podem ser tanto o
Coordenador de Disciplina quanto os Professores-Tutores – deverão
estimular ao longo da disciplina ao propor a você, aluno, a utilização
de materiais didáticos e a realização de atividades, incentivando e
intermediando a sua relação com o conteúdo a ser estudado e sua
comunicação com o grupo para possibilitar a construção de
conhecimentos dos e entre os envolvidos.
O ambiente, dessa forma, funcionará como um site onde somente as
pessoas cadastradas poderão acessar determinadas áreas
dependendo do perfil assumido no curso, que de uma forma geral
pode ser:
 Coordenador de Curso – Responsável pelo andamento do curso;
 Coordenadores de Disciplina – Responsável pelo andamento de
uma disciplina específica. Elabora a didática para a sua matéria e
a dinâmica que os professores-tutores terão que exercer;
 Professores-Tutores – Professores que estarão em contato mais
direto com os alunos, fazendo a mediação aluno/conteúdo/grupo.
Existem vários tipos de AVAs, porém o mais utilizado até o momento
é o Moodle por ser um software gratuito e open source. Qualquer um
que queira pode modificar a sua programação. Dessa forma, quando,
em 2006, houve a vontade de se oferecer uma educação a distância
mediada através do uso de computadores na Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), a sua Coordenação de
Educação a Distância (CEAD-UNIRIO) montou uma equipe própria
com alguns desenvolvedores para realizar a customização desse
ambiente virtual de aprendizagem, adequando-o às necessidades da
Instituição e de seus cursos, nascendo assim o ambiente virtual de
aprendizagem da própria Instituição: o e-UNI.
Como já foi dito, será através do e-UNI que você participará das
atividades do curso no qual se inscreveu. Por isso a necessidade de
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entender o funcionamento desse ambiente. Assim, a partir dos
próximos capítulos você terá uma orientação passo a passo de como
navegar e participar das possíveis atividades que estarão presentes
em seu curso. X.

A seguir é apresentada a interface da plataforma e-Uni para os discentes.
Figura 1 – Interface da plataforma e-UNI para os discentes

Fonte: UNIRIO (2015).

Em relação ao aspecto normativo, a UNIRIO teve seu credenciamento para a
EaD autorizado pelo MEC em 2004, conforme Portaria MEC nº 3.637, de 09 de
novembro de 2004 (BRASIL, 2004). Nesta modalidade de ensino, a UNIRIO oferece
cursos de Licenciatura em Pedagogia, em Matemática, em História e em Turismo;
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cursos de Especialização, em nível de Pós-graduação lato sensu, em Gestão de
Organização Pública em Saúde, Gestão Pública Municipal – ambos vinculados ao
Programa Nacional de Administração Pública (PNAP) –, Saúde da Família e
Educação Especial, com habilitações nas seguintes especialidades: deficiência
visual, mental ou auditiva.
A partir deste marco, a UNIRIO iniciou a oferta de cursos em nível de pósgraduação lato sensu, tendo em vista a publicação do edital MEC nº 01, de 16 de
dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), que abre Chamada Pública para seleção de
pólos municipais de apoio presencial e de cursos superiores de Instituições Federais
de Ensino Superior, na modalidade de Educação a Distância, para o Sistema UAB.
Os pólos de apoio presencial da UNIRIO funcionam nas seguintes
localidades: Rio de Janeiro (municípios de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Bom
Jesus do Itabapoana, Cantagalo, Duque de Caxias, Itaocara, Itaperuna, Macaé,
Magé, Miguel Pereira, Natividade, Niterói, Paracambi, Petrópolis, Piraí, Resende, Rio
Bonito, Rio das Flores, Rio das Ostras, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo,
São Pedro da Aldeia, Saquarema, Três Rios e Volta Redonda); Minas Gerais
(município de Uberaba); São Paulo (municípios de Araras, Franca, São João da Boa
Vista, Tarumã e Votorantim).
Atualmente, a UNIRIO não possui nenhum curso de pós-graduação lato
sensu a distância sendo ofertado. A última oferta foi feita em 2013 para os cursos de
especialização em Educação Especial, nas habilitações em deficiência visual, mental
e auditiva, para os quais foram ofertadas, respectivamente, 400, 640 e 440 vagas.
Desta forma, não é possível incluir neste estudo as informações relativas ao
quantitativo de alunos, docentes e tutores destes cursos, uma vez que não estão
sendo ofertados pela instituição.

2.2 A AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE A
DISTÂNCIA
A falta de atenção da pós-graduação lato sensu perante a comunidade
acadêmica se reflete nos raros estudos e pesquisas publicadas sobre avaliação de
cursos deste nível de ensino. Por conseguinte, esse cenário se reflete nas políticas
públicas para a pós-graduação lato sensu no País.
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Até 2014, o MEC não possuía um cadastro dos cursos regulares deste nível,
conforme previa a Portaria MEC nº 328, de 01 de fevereiro de 2005 (BRASIL, 2005).
Após notícias veiculadas, em 2014, pela grande mídia, o MEC reconheceu que não
saberia informar quantos cursos deste nível existiam em todo o país e reconheceu
que precisaria aumentar o controle. Segundo reportagem on line publicada pelo
portal G1, em 08 de abril de 2014,

O Conselho Nacional de Educação estuda novas regras para o setor.
Pretende realizar avaliações periódicas e definir nota mínima para
garantir a continuidade dos cursos, como já acontece com o
mestrado, doutorado e também a graduação.
Ainda este mês [abril de 2015], o Ministério da Educação deve
começar a fazer o cadastramento de todos os cursos de
especialização. As instituições terão que informar quem são os
professores, qual é o projeto pedagógico e o método utilizado nos
cursos. Essas informações serão colocadas na página do ministério
na internet.
“Com a criação do cadastro, o estudante vai ter a certeza de que a
instituição é autorizada e de que o curso que está sendo oferecido ao
estudante também é um curso dentro de uma modalidade autorizado
pelo Ministério da Educação. Os cursos que não estarão cadastrados
nesse banco de dados eles serão considerados irregulares”, afirma o
secretário do ministério Jorge Messias. (CONSELHO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO, 2014).

A partir deste episódio, o MEC instituiu, através da Resolução CNE nº 02 de
2014 (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2014), o cadastro nacional de
cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) oferecidos nas modalidades
presencial e a distância por instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino.
É possível consultar o nome do curso, a IES e a unidade federativa (UF) de oferta, a
área de conhecimento, a carga horária, a modalidade de ensino (presencial ou a
distância) e a situação (ativo ou desativado).
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Gráfico 1 – Cursos de pós-graduação lato sensu em EaD ativos
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Fonte: BRASIL (2016).

O Gráfico 1 apresenta o quantitativo de cursos de pós-graduação lato sensu
em EaD ativos por região brasileira em fevereiro de 2016. Ele demonstra que a
maioria dos cursos em EaD ativos se concentra na região Sudeste do país, na qual
também estão localizados a maioria dos cursos presenciais.
Contudo, apesar do grande quantitativo de cursos de pós-graduação lato
sensu existentes, a avaliação desses cursos oferecidos nas modalidades presencial
e a distância por instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino não é
normatizada, relegando às instituições promotoras o papel primordial na avaliação
da qualidade dos cursos ofertados.
Sobre esse aspecto, Rodrigues, Oliveira e Rodrigues (2009) reforçam essa
necessidade demonstrando que,
As IES, consideradas como um tipo específico de organização,
também estão ao longo dos anos expostas às mudanças globais que
transformam a sua gestão em um processo dinâmico e desafiador. E,
neste panorama, encontram-se os cursos de pós-graduação lato
sensu que ainda merecem por parte das instituições e do governo
uma atenção especial tendo em vista que as regulamentações
existentes dizem respeito somente a normas de funcionamento, não
havendo, por exemplo, uma sistemática de avaliação própria para
esta modalidade, o que possui um agravante, em se tratando de
Educação a Distância (EaD), que requer atenção por parte das
instituições, por ainda ser um sistema incipiente. Tal sistemática de
avaliação requer a definição de indicadores capazes de medir e
avaliar tal ambiente, seja presencial ou a distância. (RODRIGUES,
OLIVEIRA, RODRIGUES, 2009, p. 2).

30

Na UNIRIO, não há uma cultura de avaliação dos cursos de pós-graduação
tanto stricto sensu – uma vez que este segmento é submetido à avaliação
quadrienal da CAPES – quanto lato sensu – que tão pouco é avaliado por qualquer
órgão de regulação e supervisão da Educação Superior no País.
Sobre esse aspecto, Oliveira (2010) traz uma importante contribuição, pois
avalia os cursos de pós-graduação lato sensu à distância da Universidade Federal
de Minas Gerais, a partir da opinião dos alunos. A pesquisa reproduz parcialmente
um estudo do The Institute for Higher Education Policy (IHEP)4. Para a realização
do estudo, foram utilizadas três categorias de análise: processos de ensino e
aprendizado on line, formato estrutural e suporte aos alunos. No total, foram
definidos 22 indicadores. Esses indicadores compuseram o instrumento de coleta de
dados, que neste caso foi um questionário estruturado com questões fechadas,
mensuradas por uma escala de seis pontos (concordo totalmente, concordo,
concordo em parte, discordo em parte, discordo, discordo totalmente), inserido na
plataforma AVA utilizada pelos alunos. De um modo geral, o estudo aponta que os
cursos avaliados têm atendido aos estudantes em suas necessidades e
expectativas, além de indicar os pontos que precisam ser melhorados.

4

“O The Institute for Higher Education Policy (IHEP), a partir de um debate público ocorrido na época,
sobre os méritos da educação a distância via internet, elaborou um estudo no qual foram listados os
24 indicadores considerados essenciais para garantir a excelência de um curso a distância via
internet. Esses 24 indicadores foram selecionados de um universo inicial contendo 45 indicadores
reunidos na literatura e foram agrupados em sete categorias. As 7 categorias definidas nesse
estudo são citadas a seguir: 1) Suporte institucional; 2) Desenvolvimento do curso; 3) Processo
ensino aprendizagem; 4) Estruturação do curso; 5) Serviço de suporte ao aluno; 6) Serviço de
suporte ao professor; 7) Avaliação de resultados.” (Phipps & Merisotis apud OLIVEIRA, 2010, p.47).
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Figura 2 – Indicadores de avaliação de cursos de pós-graduação a distância

Fonte: OLIVEIRA (2010).

Rodrigues (2009) também desenvolve uma pesquisa que contribui para o
estudo dos processos avaliativos para a pós-graduação lato sensu na modalidade a
distância. O objetivo geral de seu trabalho foi propor indicadores de desempenho
que embasem a gestão de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade em
EaD.
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Figura 3 – Modelo geral da pesquisa de cursos de pós-graduação a distância

Fonte: RODRIGUES (2009).

Segundo a autora, a pesquisa se caracterizou,
Pela natureza exploratório-descritiva, tendo como método adotado o
estudo de caso aplicado no Curso de Pós-graduação Lato sensu em
Educação Especial Modalidade a Distância da UFSM. [...] A coleta de
dados envolveu a realização de entrevistas semi-estruturadas junto
aos coordenadores do Curso, professores, tutores e alunos [...]. O
roteiro de entrevistas teve por base os referenciais de qualidade para
educação superior a distância propostos pelo Ministério da
Educação, sendo os relatos agrupados nas seguintes dimensões: (i)
organização didático-pedagógica; (ii) corpo social e, (iii) instalações
físicas. Os resultados apurados permitiram propor 19 temas
estratégicos com 95 indicadores de desempenho para serem
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gerenciados em cursos a distância, que foram explicitados em um
quadro resumo organizado de acordo com as perspectivas do
Balanced Scorecard – Financeira, Processos Internos, Clientes e
Aprendizado e Crescimento – proposto por Kaplan e Norton (1997
apud RODRIGUES, 2009), além da perspectiva Tecnológica
sugerida por Colombo (2004 apud RODRIGUES, 2009, p. 5).

Outro trabalho que traz uma importante contribuição para o tema em análise
foi o desenvolvido por Faller (2009). O estudo se caracterizou pela proposta de
parâmetros para a avaliação de cursos de ensino a distância voltados a instituições
de ensino superior de natureza pública ou privada, a partir do estudo de caso do
curso de graduação em Educação Especial. A questão norteadora para o
desenvolvimento da pesquisa foi a seguinte: que parâmetros propor para a avaliação
de cursos de ensino a distância que considere o gerenciamento e operacionalização
dos diversos recursos que envolvem o ambiente EaD?
Figura 4 – Modelo geral da pesquisa em EaD da UFSM

Fonte: FALLER (2009).
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Para responder o problema indutor da pesquisa foram contruídas oito
categorias e seus respectivos indicadores para a elaboração dos instrumentos da
avaliação.

Os

constructos

propostos

foram

os

seguintes:

professores

(10 indicadores), tutores (10 indicadores) e coordenadores de pólo e de curso
(2 indicadores) – compondo a dimensão Pessoas; Tecnologias da informação e
Comunicação (8 indicadores), formando a dimensão TIC; práticas pedagógicas
(17 questões), estrutura do pólo e do curso (10 indicadores) e avaliação (7
indicadores) – integrando a dimensão Estrutura. A coleta de dados se pautou na
aplicação de questionários aos alunos e de entrevistas os professores, tutores e
coordenadores.
Com exceção do trabalho de Oliveira (2010), os estudos ora apresentados
utilizaram os referenciais de qualidade para educação superior a distância definidos
pelo MEC para a elaboração dos critérios propostos para cada avaliação.
A maioria dos estudos sobre avaliação da EaD na Educação Superior se
restringe aos cursos de graduação. Não foram encontrados outros estudos ou
pesquisas cujo objeto fosse a avaliação de cursos de pós-graduação lato sensu
ofertados na modalidade da distância, o que justifica a relevância deste estudo para
a ampliação deste debate.

2.3 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO
SENSU NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
Os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância do MEC
definem oito categorias a serem consideradas nos projetos de cursos na modalidade
a distância oferecidos por IES, considerando aspectos pedagógicos, recursos
humanos e infraestrutura, sendo elas: 1) Concepção de educação e currículo no
processo de ensino-aprendizagem; 2) Sistemas de comunicação; 3) Material
didático; 4) Avaliação; 5) Equipe multidisciplinar; 6) Infraestrutura de apoio; 7)
Gestão acadêmico-administrativa; 8) Sustentabilidade financeira. E os dois trabalhos
identificados neste estudo, que se referem à elaboração de instrumento de avaliação
de cursos de pós-graduação lato sensu em EaD, utilizaram este referencial.
Na avaliação dos cursos de pós-graduação lato sensu à distância da
Universidade Federal de Minas Gerais, Oliveira (2010) utilizou um questionário com
questões fechadas, sendo uma parte com

13

itens inerentes ao perfil

socioeconômico e outros 22 referentes aos cursos, nos quais se reproduziam os
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22 indicadores divididos em três categorias de análise: processos de ensino e
aprendizado on line, formato estrutural e suporte aos alunos. Os itens relativos aos
indicadores foram mensurados por uma escala de seis pontos, variando de 1
(discordo totalmente) até 6 (concordo totalmente).
Rodrigues (2009) desenvolveu um estudo que propõe indicadores de
desempenho para a gestão de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade
em EaD. Para alcançar esse resultado utilizou, como instrumental para a avaliação,
três roteiros de entrevista, direcionados para cada segmento envolvido nos cursos:
coordenação/ docentes; tutores; e discentes. Para o primeiro segmento, o roteiro
continha 13 questões, enquanto que para os demais 12 questões. Segundo a
autora, “[...] foram sugeridos um total de 19 temas estratégicos [que confirguram as
categorias], inseridos em cinco perspectivas [dimensões]. [...]. Obteve-se um total de
95 indicadores de desempenho [...].” (RODRIGUES, 2009, p. 111).
Na mesma perspectiva, Faller (2009) desenvolveu estudo que propôs
parâmetros para a avaliação de cursos de ensino a distância voltado a instituições
de ensino superior. Como instrumentos da avaliação foram elaborados e aplicados
questionários aos alunos – contendo 63 itens – e roteiros de entrevista aos
professores, tutores e coordenadores – com 14 questões. Segundo a autora,
Os questionários foram elaborados em cinco blocos, ou seja: (1)
composto por dados gerais dos respondentes; (2) referente à
percepção quanto ao professores, tutores e coordenadores, cada um
deles compondo um constructo; (3) referentes à percepção quanto às
TIC’s e às Práticas Pedagógicas, cada um deles compondo um
constructo; (4) referente à percepção quanto a estrutura do pólo e do
curso, compondo um constructo; (5) por fim, o último bloco, referente
aos dados complementares, que, nas análises, foi intitulado de
Avalição.
Todas as escalas foram estruturadas de 0 a 6 (discordo totalmente a
concordo totalmente), exceto a do último bloco (5), onde foi utilizada
uma escala de 0 a 10. (FALLER, 2009, p. 70).

Conforme explicitado na seção anterior, os trabalhos de Rodrigues (2009) e
Faller (2009) também utilizaram os Referenciais de Qualidade para a Educação
Superior a Distância (MEC) para elaboração dos crítérios de avaliação de cursos de
ensino superior na modalidade EaD.
Propondo uma análise comparativa, buscou-se observar, em ambos os
estudos, se foram utilizadas as oito dimensões propostas pelo MEC para a criação
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de projetos de cursos em EaD, que serviram de base para a construção dos critérios
norteadores da avaliação de cursos superiores ofertados em EaD.
Quadro 1 – Quadro comparativo
Referenciais de qualidade para a educação
superior a distância – MEC
Concepção de educação e currículo no processo de
ensino-aprendizagem
Sistemas de comunicação
Material didático
Avaliação
Equipe multidisciplinar
Infraestrutura de apoio
Gestão acadêmico-administrativa
Sustentabilidade financeira

RODRIGUES
(2009)
Atende
parcialmente
Atende
Atende
Atende
Atende
Atende
Atende
Não atende

FALLER
(2009)
Atende
parcialmente
Atende
Atende
Atende
Atende
Atende
Atende
Não atende

Fonte: A autora (2016).

A partir dos resultados indicados no quadro comparativo (Quadro 1), são
feitas as seguintes considerações sobre os itens parcialmente atendidos e não
atendidos: 1) considerou-se a primeira categoria como parcialmente atendida, tendo
em vista que as autoras não se referem ao projeto político pedagógico (PPP) dos
cursos, pois levaram apenas em consideração a proposta curricular, sendo que esse
é apenas um dos itens que compõe o PPP; 2) a última categoria também foi
considerada como não atendida em ambos os estudos, tendo em vista que não
foram apresentados critérios de avaliação referentes ao investimento/ custeio dos
cursos. Os demais itens, considerados atendidos, estão de acordo com as diretrizes
propostas nos Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância
(MEC).
As escassas referências bibliográficas sobre propostas de instrumentos de
avaliação de cursos de pós-graduação lato sensu em EaD foi o estímulo que
objetivou este trabalho.
Para tal, pretende-se construir um instrumento para avaliação dos cursos de
pós-graduação lato sensu em EaD da UNIRIO com base no Regimento geral dos
cursos de pós-graduação lato sensu da UNIRIO e nas dimensões propostas nos
Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância do MEC.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
O presente estudo está embasado em duas abordagens avaliativas: a
centrada em objetivos e a centrada em especialistas. A abordagem centrada em
especialistas se caracteriza, segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), pela
dependência dos conhecimentos peculiares de um profissional, inerentes à sua área
de atuação, para julgar o objeto avaliado. Tomando por base as definições dos
referidos autores, Raposo (2014) afirma que esse tipo de abordagem leva a
julgamentos profissionais pertinentes, pois fundamentam-se nos juízos formulados a
partir do conhecimento e da experiência profissional.
Apesar desta abordagem visar um julgamento do objeto avaliado a partir do
consenso dos especialistas, nem sempre a concordância entre eles é alcançável.
Braz (2014) afirma que a discordância entre os especialistas é uma limitação desta
abordagem, pois o julgamento do objeto avaliado se concentra na subjetividade de
cada avaliador, ou seja, se dá a partir das percepções de cada especialista. “Neste
caso, uma avaliação jamais poderá ser reproduzida por outro avaliador e gerar os
mesmos resultados.” (BRAZ, 2014, p. 30).
Já a abordagem centrada em objetivos se refere ao modelo proposto por
Ralph W. Tyler (1942 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) para a
área de Educação. Nesta perspectiva avaliativa, a partir dos resultados obtidos na
avaliação centrada nesta abordagem, é possível “reformular as metas de uma
atividade, a atividade em si ou os procedimentos e mecanismos de avaliação
empregados para determinar a realização das metas”. (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p. 129).
A escolha desta abordagem se justifica por permitir verificar se os cursos
ofertados atendem aos referenciais de qualidade para a educação superior a
distância do MEC, uma vez que a proposta deste estudo é construir um instrumento
que permita avaliar se os cursos de especialização da UNIRIO, na modalidade a
distância, atendem aos requisitos de qualidade preconizados pelo MEC, e se,
consequentemente, estão formando profissionais qualificados para o mercado de
trabalho.
Conforme definido nos Referenciais de Qualidade para a Educação Superior
a distância do MEC, “[...] um projeto de curso superior a distância precisa de forte
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compromisso institucional em termos de garatir o processo de formação que
contemple a dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho [...].” (BRASIL,
2007, p. 7) Assim, a abordagem avaliativa centrada em objetivos atende ao objetivo
proposto neste estudo, pois o diferencial desta abordagem é o “fato de que os
propósitos de uma atividade são especificados e, nesse caso, a avaliação
concentra-se na medida em que esses propósitos foram alcançados.” (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 129).
Na próxima seção são apresentados os critérios e padrões propostos para
este estudo avaliativo, tendo por base os Referenciais de Qualidade para a
Educação Superior a Distância do MEC e o Regimento geral dos cursos de pósgraduação lato sensu da UNIRIO.

3.2 CRITÉRIOS PROPOSTOS PARA A AVALIAÇÃO DE CURSOS DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU A DISTÂNCIA
Neste estudo a autora optou pela elaboração de dois questionários com base
nos Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (MEC) e no
Regimento Geral dos cursos de Pós-graduação lato sensu da UNIRIO, a fim de
oferecer dois instrumentos de avaliação desenvolvidos com base nos referidos
padrões para avaliar: os projetos de cursos novos e os cursos de especialização
ofertados nessa modalidade de ensino.
Assim, os quadros de categorias, indicadores e padrões (Quadros 2 e 3),
norteadores para a construção dos instrumentos, apresentam as oito categorias
definidas nos referenciais supracitados, bem como incluem uma categoria de análise
específica do documento da UNIRIO.
A categoria avaliação pretende informar se os indicadores referentes à
avaliação da aprendizagem e a institucional foram contemplados pelo curso. A
avaliação da aprendizagem visa fornecer informações sobre o progresso dos
estudantes no curso, observada a necessidade dessa avaliação ser composta por
momentos à distância e também presenciais. Já a avaliação institucional configurase em um processo permanente, visando subsidiar as informações para o
aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e pedagógico.
A categoria equipe multidisciplinar pretende avaliar se o curso dispõe de
profissionais qualificados para atuarem como professores conteudistas, tutores
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(presenciais e a distância), coordenador de pólo e técnicos de apoio presencial
(áreas tecnológica e administrativa).
A categoria gestão acadêmico-administrativa busca identificar o processo de
gerenciamento

das

atividades

acadêmicas

e

administrativas,

que

concomitantemente são responsáveis pelo sucesso no processo de ensinoaprendizagem.
A categoria infraestrutura de apoio, referente à estrutura física e material do
pólo, pretende evidenciar o acolhimento aos estudantes nos pólos de apoio
presencial, quanto a biblioteca, laboratórios de informática e de aulas práticas,
permitindo o desenvolvimento das atividades de tutoria, avaliações, estudos e
atendimento presencial.
A categoria material didático preocupa-se em avaliar se o material produzido
está de acordo com os princípios epistemológicos, metodológicos e políticos
definidos no projeto pedagógico do curso.
A categoria Projeto Político Pedagógico objetiva avaliar se as concepções de
educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem estão definidas no
projeto do curso, uma vez que esse norteará os processos desenvolvidos no curso
relativos a produção do material didático, de tutoria, de comunicação e avaliação.
A categoria sistema de comunicação busca evidenciar a existência dos
princípios da interação e da interatividade entre professores, tutores e estudantes.
A categoria sustentabilidade financeira objetiva avaliar como ocorre o
investimento e o custeio dos cursos de especialização.
A categoria regulamentação institucional objetiva avaliar se o projeto do curso
está adequado aos critérios estabelecidos no Regimento Geral dos cursos de pósgraduação lato sensu da UNIRIO, aprovado pela Resolução nº 3.502, de 17 de
agosto de 2010 (UNIRIO, 2010). Ademais, essa categoria se propõe a avaliar se o
curso foi aprovado nas instâncias acadêmicas pertinentes na UNIRIO, culminando
na Resolução de criação do curso e, por conseguinte, no cadastro do curso no
sistema integrado de ensino (SIE) e sistema e-MEC.
As categorias supracitadas, seus respectivos indicadores e padrões são
apresentados nos Quadros 2 e 3.
O Quadro 2 apresenta as categorias, indicadores e padrões para avaliação do
projeto de cursos novos.
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Quadro 2 – Quadro de categorias, indicadores e padrões para o projeto de curso
Categorias

Avaliação

Equipe
multidisciplinar

Gestão
acadêmicoadministrativa

Indicadores
Avaliação da aprendizagem em momentos
presenciais e a distância.
Avaliação formativa da aprendizagem.
Avaliação da aprendizagem direcionada ao
aperfeiçoamento pedagógico do curso.
Avaliação da aprendizagem com subsídios para a
melhoria da gestão do curso.
Utilização
de
práticas
avaliativas
voltadas
especificamente para a melhoria dos aspectos
pedagógicos-gerenciais do curso.
Titulação dos docentes adequada à natureza do
curso.
Qualificação dos docentes na área do conteúdo a
ser elaborado.
Elaboração do material didático pelos docentes com
base nos PCN/ área e no PPP do curso.
Definição das atribuições didático-pedagógicas
inerentes à docência a distância em contexto de
pós-graduação.
Definição das atribuições pedagógicas dos docentes
de acordo com as definidas no PPP do curso.
Titulação dos tutores adequada à natureza do curso.
Definição das atribuições didático-pedagógicas
inerentes à tutoria a distância em contexto de pósgraduação.
Definição das atribuições didático-pedagógicas
inerentes à tutoria presencial em contexto de pósgraduação.
Qualificação dos tutores para a tutoria em contexto
de pós-graduação.
Definição das atribuições pedagógicas dos tutores
de acordo com as definidas no PPP do curso.
Titulação dos técnicos-administrativos adequada à
natureza do curso.
Definição
das
atribuições
dos
técnicosadministrativos de acordo com as definidas no PPP
do curso.
Titulação da coordenação do pólo adequada à
modalidade de ensino a distância.
Experiência da coordenação do pólo adequada à
modalidade de ensino a distância.
Definição das atribuições da coordenação de acordo
com as definidas no PPP do curso.
Descrição do processo de gerenciamento da tutoria.
Descrição do processo de controle da produção do
material didático.
Descrição do processo de distribuição do material
didático.
Descrição da logística para avaliação da
aprendizagem a distância.

Padrões

Atende
plenamente
Atende
parcialmente
Não atende
Não se aplica

(Continua)
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(Continuação)
Categorias

Gestão
acadêmicoadministrativa

Infraestrutura de
apoio

Material didático

Projeto Político
Pedagógico

Sistemas de
Comunicação

Indicadores
Descrição da logística para avaliação da
aprendizagem presencial.
Descrição do formato do banco de dados dos
alunos.
Descrição do formato do banco de dados dos
docentes.
Descrição do formato do banco de dados dos
tutores.
Descrição do processo de gerenciamento dos atos
acadêmicos.
Definição dos recursos materiais e equipamentos
necessários.
Previsão de um laboratório de informática.
Previsão de uma secretaria acadêmica.
Previsão de uma sala da coordenação do curso.
Previsão de salas para tutoria presencial e a
distância.
Previsão de sala de docentes.
Previsão de sala de videoconferência.
Previsão de uma biblioteca.
Descrição do processo de manutenção e
conservação das instalações físicas.
Descrição do processo de manutenção e
conservação dos equipamentos.
Descrição da acessibilidade para utilização das
instalações físicas por pessoas com deficiência.
Descrição dos recursos para utilização dos
equipamentos por pessoas com deficiência.
Definição do conteúdo do material didático de
acordo com o PPP.
Definição do formato do material didático de acordo
com o PPP.
Definição das alternativas de material didático para
estudantes com deficiência.
Definição de um guia geral do curso.
Definição de um guia relativo ao conteúdo do
material de cada disciplina.
Explicitação da concepção de educação mediante o
desnvolvimento do processo de ensinoaprendizagem.
Explicitação da concepção de currículo mediante o
desenvolvimento
do
processo
de
ensinoaprendizagem.
Descrição do processo de interatividade entre
docentes, tutores e estudantes.
Descrição do sistema de comunicação a ser
utilizado.
Presença de usabilidade do sistema de
comunicação pelos docentes, tutores e estudantes.

Padrões

Atende
plenamente
Atende
parcialmente
Não atende
Não se aplica

(Continua)
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(Conclusão)
Categorias
Sustentabilidade
financeira
Regulamentação
Institucional

Indicadores
Descrição do processo de custeio (recursos
humanos; infraestrutura; material didático; sistema
de avaliação).
Adequação do projeto do curso ao Regimento Geral
dos cursos de pós-graduação lato sensu da UNIRIO.
Aprovação do projeto do curso nas instâncias
acadêmicas pertinentes.

Padrões
Atende
plenamente
Atende
parcialmente
Não atende
Não se aplica

Fonte: A autora (2016).

O instrumento construído a partir do Quadro 2 deve ser utilizado para analisar
os difierentes aspectos do projeto de curso de pós-graduação lato sensu na
modalidade à distância.
O Quadro 3 apresenta as categorias, indicadores e padrões para avaliação
dos cursos já implementados.
Quadro 3 – Quadro de categorias, indicadores e padrões para o curso implementado
Categorias

Avaliação

Equipe
multidisciplinar

Indicadores
Avaliação da aprendizagem em momentos
presenciais e a distância.
Avaliação formativa da aprendizagem.
Avaliação da aprendizagem direcionada ao
aperfeiçoamento pedagógico do curso.
Avaliação da aprendizagem com subsídios para a
melhoria da gestão do curso.
Utilização
de
práticas
avaliativas
voltadas
especificamente para a melhoria dos aspectos
pedagógicos-gerenciais do curso.
Titulação dos docentes adequada à natureza do
curso.
Qualificação dos docentes para a elaboração dos
conteúdos.
Elaboração do material didático pelos docentes com
base nos PCN/ área e no PPP do curso.
Execução das atribuições didático-pedagógicas
inerentes à docência a distância em contexto de pósgraduação.
Execução das atribuições pedagógicas dos docentes
definidas no PPP do curso.
Titulação dos tutores adequada à natureza do curso.
Execução das atribuições didático-pedagógicas
inerentes à tutoria a distância em contexto de pósgraduação.
Execução das atribuições didático-pedagógicas
inerentes à tutoria presencial em contexto de pósgraduação.

Padrões

Atende
plenamente
Atende
parcialmente
Não atende
Não se aplica

(Continua)
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(Continuação)
Categorias

Equipe
multidisciplinar

Gestão
acadêmicoadministrativa

Infraestrutura de
apoio

Material Didático

Indicadores
Qualificação dos tutores para a tutoria em contexto
de pós-graduação.
Execução das atribuições pedagógicas dos tutores
definidas no PPP do curso.
Titulação dos técnicos-administrativos adequada à
natureza do curso.
Execução
das
atribuições
dos
técnicosadministrativos definidas no PPP do curso.
Titulação e experiência da coordenação do pólo
adequada à modalidade de ensino (EaD).
Execução
das
atribuições
dos
técnicosadministrativos definidas no PPP do curso.
Descrição do processo de gerenciamento da tutoria.
Descrição do processo de controle da produção do
material didático.
Descrição do processo de distribuição do material
didático.
Descrição da logística para avaliação da
aprendizagem a distância.
Descrição da logística para avaliação da
aprendizagem presencial.
Existência do banco de dados dos alunos.
Existência do banco de dados dos docentes.
Existência do banco de dados dos docentes.
Descrição do processo de gerenciamento dos atos
acadêmicos.
Definição dos recursos materiais e equipamentos
necessários.
Existência de um laboratório de informática.
Existência de uma secretaria acadêmica.
Existência de uma sala da coordenação do curso.
Existência de salas para tutoria presencial e a
distância.
Existência de sala dos docentes.
Existência de sala de videoconferência.
Existência de uma biblioteca.
Descrição do processo de manutenção e
conservação das instalações físicas.
Descrição do processo de manutenção e
conservação dos equipamentos.
Descrição da acessibilidade p/ara utilização das
instalações físicas por pessoas com deficiência.
Descrição dos recursos para utilização dos
equipamentos por pessoas com deficiência.
Definição do conteúdo de acordo com o Projeto
Político Pedagógico.
Definição do formato de acordo com o Projeto
Político Pedagógico.
Definição das alternativas para estudantes com
deficiência.

Padrões

Atende
plenamente
Atende
parcialmente
Não atende
Não se aplica

(Continua)
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(Conclusão)
Categorias

Indicadores
Definição de um guia geral do curso.
Definição de um guia relativo ao conteúdo do material
de cada disciplina.
Explicitação da concepção de educação no processo
de ensino-aprendizagem.
Explicitação da concepção de currículo no processo de
Projeto Político ensino-aprendizagem.
Pedagógico
Descrição do processo de interatividade entre
docentes, tutores e estudantes.
Descrição do sistema de comunicação utilizado.
Sistemas de
Usabilidade do sistema de comunicação pelos
comunicação
docentes, tutores e estudantes.
Sustentabilidade Descrição do processo de custeio (recursos humanos;
financeira
infraestrutura; material didático; sistema de avaliação).
Adequação do projeto do curso ao Regimento Geral
dos cursos de pós-graduação lato sensu da UNIRIO.
Aprovação do projeto do curso nas instâncias
Regulamentação acadêmicas pertinentes.
Institucional
Cadastro do curso no sistema integrado de ensino
(SIE).
Cadastro do curso no sistema e-MEC.

Padrões

Atende
plenamente
Atende
parcialmente
Não atende
Não se aplica

Fonte: A autora (2016).

O instrumento construído a partir do Quadro 3 deve ser utilizado para analisar
os difierentes aspectos de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade à
distância e que já tenham sido implementados.

3.3 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
A EaD, enquanto modalidade de ensino, requer acompanhamento dos
aspectos pertinentes ao seu desenvolvimento. E é o processo avaliativo que pode
indicar o sucesso ou o fracasso de um curso ofertado nesta modalidade. Neste
sentido, Pinto, Laurino e Novello (2015) afirmam que o processo de avaliação ao
longo do desenvolvimento de um curso, ou seja, uma avaliação do tipo formativa,
possibilita seu aprimoramento didático e científico.
Em qualquer avaliação, independente do objeto avalidado, é indispensável
um recurso fundamental para a sua execução: o instrumento da avaliação.
Para este estudo optou-se pela elaboração de dois questionários a serem
aplicados à equipe multidisciplinar dos cursos de pós-graduação lato sensu a
distância da UNIRIO. Esta equipe, que integra os órgãos de assessoramento da
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CEAD (setor pedagógico, setor de mediatização e setor de articulação), tem a
responsabilidade conjunta, com a Coordenação da CEAD, de planejar, orientar,
supervisionar e avaliar todos os programas ou atividades da UNIRIO que utilizam
metodologias de EaD.
O primeiro questionário destina-se a avaliar ao projeto do curso de pósgraduação lato sensu em EaD a ser implementado e foi elaborado a partir dos
critérios, indicadores e padrões definidos no Quadro 2. Tem a finalidade de avaliar a
qualidade dos cursos de pós-graduação lato sensu a distância da UNIRIO e possui
72 itens.
Foram estabelecidos quatro padrões de julgamento que visam aferir se o
projeto do curso revela em cada item o atendimento aos princípios estabelecidos nos
Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância e no Regimento
Geral dos cursos de Pós-graduação lato sensu da UNIRIO. Os quatro padrões de
julgamento seguem a seguinte escala:

4 - atende plenamente; 3 - atende

parcialmente; 2 - não atende; 1 - não se aplica.
Para a análise do instrumento, foi definida a seguinte escala de avaliação:
Tabela 1 – Escala de avaliação do projeto
Pontos
202-288
(70%- 100% do
valor máximo alcançado)

Avaliação

Recomendação

O projeto é considerado de
qualidade.

O curso deve ser
desenvolvido pela instituição.

144-201
(entre 50%-69% do
valor máximo)

O projeto é considerado de
média qualidade.

72-143
(até 49% do valor máximo)

O projeto é considerado de
baixa qualidade.

Antes da sua
implementação, o projeto
precisa ser revisto nos
aspectos não atendidos
nesta avaliação.
Não é recomendável a
implementação deste curso.

Fonte: A autora (2016).

O segundo instrumento tem a finalidade de avaliar a qualidade dos cursos de
pós-graduação lato sensu a distância da UNIRIO após a

implementação, e foi

elaborado a partir dos critérios, indicadores e padrões definidos no Quadro 3,
contando com 76 itens.
Foram estabelecidos quatro padrões de julgamento que visam aferir se o
projeto do curso revela em cada item o atendimento aos princípios estabelecidos nos
Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância e no Regimento
Geral dos cursos de Pós-graduação lato sensu da UNIRIO. Os quatro padrões de
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julgamento seguem a seguinte escala: 4 - atende plenamente; 3 - atende
parcialmente; 2 - não atende; 1 - não se aplica.
Para a análise do curso em funcionamento, foi definida a seguinte escala de
avaliação:
Tabela 2 – Escala de avaliação do curso
Pontos
213-304
(70%- 100% do valor
máximo alcançado)

Avaliação

Recomendação
O curso deve ser mantido em
funcionamento pela
instituição.
O curso precisa ser revisto
nos aspectos não atendidos
nesta avaliação, visando a
sua melhoria.
O curso não deve ser
mantido pela instituição.

O curso é considerado de
qualidade.

152-212
(entre 50%-69% do valor
máximo)

O curso é considerado de
média qualidade.

76-151
(até 49% do valor máximo)

O curso é considerado de
baixa qualidade.

Fonte: A autora (2016).

Após a construção dos instrumentos, os mesmos foram submetidos ao
processo de validação por especialistas em EaD.

3.4 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
Segundo Elliot (2012), as informações coletadas e o tratamento desses dados
permitem ao avaliador acompanhar o desenvolvimento do objeto em estudo,
obtendo dados mais precisos que levam às conclusões sobre as características do
objeto avaliado. Consoante a isso, a fim de aumentar a credibilidade do estudo, é
imprescindível que o instrumento proposto seja validado.
Segundo Martins (2005 apud FERREIRA, 2014, p. 12), a validade de um
instrumento é definida a partir da capacidade do mesmo em medir “com um critério
de significância, constituído das evidências validade aparente, validade de conteúdo,
validade de critério e validade de constructo.” Neste

sentido,

a

escolha

e

a

elaboração do instrumento de avaliação dependem do que o avaliador pretende
medir e avaliar.
Em relação aos instrumentos propostos, foram consideradas para sua
validação as seguintes evidências: validade de conteúdo, validade de critério e
validade aparente. Sobre estes aspectos, Pinto, Laurino e Novello (2015) afirmam
que um instrumento preliminar, construído a partir da revisão da literatura
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relacionada à EaD, quando submetido à análise de especialistas em EaD que
procedem à análise, refinamento e reestruturação do mesmo, passa pelo processo
de validade de conteúdo. Neste sentido, Raymundo (2009) afirma que esse tipo de
validade se restringe ao julgamento do instrumento, ou seja, busca analisar se ele
abarca os diferentes aspectos do objeto que pretende avaliar. Outrossim, afirma que
validade de conteúdo não é determinada estatisticamente, pois ela resulta do
julgamento de especialistas, que analisam se há coerência dos itens com os critérios
e padrões propostos, e com os objetivos a medir.
No que se refere à validação de critério, Raymundo (2009) considera que a
finalidade deste tipo de validação consiste em verificar se o instrumento consegue
identificar os indivíduos que são melhores para uma determinada atividade. Ainda
para a autora, ”a validade de critério é estimada estatisticamente e, se a correlação
entre os escores do teste (X) e os escores da variável critério (Y) é alta, diz-se que o
teste é válido para o fim a que se destina”. (Raymundo, 2009, p. 88).
Para Bittencout et al. (2011, p. 98), a validade de critério “está relacionada à
capacidade de o instrumento ou teste funcionar como um preditor, presente ou
futuro, de outra variável operacionalmente independente chamada critério.”
Em relação à validade aparente, Pinto, Laurino e Novello afirmam que esse
aspecto permite verificar se a forma e o vocabulário estão adequados ao público a
que se destina. Neste sentido, Bellucci Júnior e Matsuda (2012) afirmam que a
validade aparente é uma técnica subjetiva, que proporciona o julgamento dos
especialistas sobre a relevância e a adequação dos itens.
Neste estudo, optou-se pelas validades de conteúdo e aparente para aferir a
qualidade dos instrumentos propostos. Neste caso, a validade de conteúdo verificou
se os itens dos instrumentos estavam coerentes com os critérios, indicadores e
padrões construídos para esse estudo a partir dos referenciais de qualidade para a
educação superior a distância do MEC e o regimento geral dos cursos de pósgraduação lato sensu da UNIRIO.

3.5 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO AVALIATIVO
A seleção dos participantes deste estudo levou em consideração o
preconizado por Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) sobre o papel dos
especialistas em uma avaliação, uma vez que esta, para ser considerada de
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qualidade, depende dos conhecimentos específicos de um profissional para julgar o
objeto a ser avaliado.
Considerando que o objeto deste estudo avaliativo são os instrumentos de
avaliação dos cursos de pós-graduação lato sensu em EaD da UNIRIO, decidiu-se
que os especialistas a serem convidados fossem profissionais com experiência
neste tipo de curso.
Foram convidados cinco especialistas, sendo três da UNIRIO (um da
Coordenação de Educação a Distância e dois da Escola de Medicina e Cirurgia, do
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde), um da Escola Nacional de Saúde
Pública, da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), e um da Fundação Cesgranrio.
O quantitativo de especialistas foi definido a partir das definições de Lynn
(1986 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004), que recomenda o
mínimo de cinco juízes especialistas.
Segundo Lynn (1986 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004),
“na decisão da quantidade de especialistas participantes devem ser consideradas as
características do instrumento, a formação, a qualificação e a disponibilidade dos
profissionais para atuarem como juízes especialistas.” (RAPOSO, 2014, p. 44).
Todos os especialistas convidados são doutores, sendo que quatro atuam
diretamente em cursos de pós-graduação lato sensu em EaD e um é especialista em
educação a distância.
Os especialistas atuaram na validação dos instrumentos pospostos neste
estudo a fim verificar as validades aparente e de conteúdo dos instrumentos.
O processo de validação do conteúdo e aparente foi realizado por
especialistas em EaD, conforme descrito no item a seguir.

3.6 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
Foram convidados cinco especialistas em EaD para a validação aparente e de
conteúdo dos instrumentos propostos neste estudo. Por questões éticas, o
anonimato dos especialistas foi garantido.
Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2016 os especialistas receberam,
por e-mail, da autora:
a) uma carta contendo o objetivo e a justificativa do estudo (APÊNDICE A);
b) a versão inicial dos instrumentos propostos (APÊNDICES B e C);
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c) os quadros de critérios, indicadores e padrões (QUADROS 2 e 3).
A carta elaborada apresentava um guia para registro das informações da
avaliação dos instrumentos, no qual o especialista deveria fazer as observações
pertinentes a cada item avaliado. Aos especialistas foi solicitado que retornassem
sua avaliação por e-mail.
Tendo em vista que as questões do questionário de avaliação são mistas
(fechadas e abertas), realizou-se uma análise qualiquantitativa, conforme descrtio no
capítulo destinado aos resultados do estudo.
Os especialistas tiveram total liberdade para sugerir a inclusão de indicador
e/ou item que porventura não tenha sido elaborado e que considerasse importante
ser contemplado neste estudo.
É importante salientar que todos os especialistas convidados responderam à
avaliação e validação dos instrumentos propostos neste estudo.
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4 RESULTADOS, CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO
Neste capítulo estão relatados os resultados, conclusão e recomendação
deste estudo. Os resultados foram descritos nas seguintes secções: a avaliação da
versão inicial dos instrumentos realizada pelos especialistas e a versão consolidada
dos instrumentos de avaliação.

4.1 AVALIAÇÃO DA VERSÃO INICIAL DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A versão inicial dos instrumentos (Apêndices B e C) foi encaminhada para
cada especialista, acompanhada do quadro de critérios, indicadores e padrões
(Quadros 2 e 3), bem como da carta convite e da ficha de registro da avaliação dos
instrumentos (Apêndice A).
Em função da experiência e conhecimento na área de educação, tecnologia
e/ou avaliação, foi solicitado a cada especialista que analisasse os questionários
propostos como instrumento deste estudo avaliativo, tecendo seus comentários
também sobre a pertinência dos itens do mesmo.
Ademais, foi solicitado que analisassem cada item per si (questionário,
objetivo do estudo, questão avaliativa e quadro de categorias, indicadores e
padrões) e a coerência entre eles, seguindo o guia apresentado para registro das
informações.
A autora ressalta a autonomia concedida aos especialistas para sugerirem a
inclusão de indicador e/ou item que porventura não tenha sido elaborado e que
considerasse importante ser contemplado neste estudo.
O primeiro item apresentado no guia de registro da análise se referia ao
objetivo do estudo, ou seja, construir um instrumento para a avaliação de cursos de
pós-graduação lato sensu a distância oferecidos pela UNIRIO.
Os especialistas deveriam se manifestar quanto a adequação ou não, tecendo
comentários caso não considerassem o item adequado.

51

Quadro 4 – Síntese da análise do objetivo do estudo
Especialista
UNIRIO 1
UNIRIO 2
UNIRIO 3
FIOCRUZ
CESGRANRIO

Resposta
Adequado
Adequado
Adequado
Adequado
Adequado

Alterações
Não sugeridas
Não sugeridas
Não sugeridas
Não sugeridas
Não sugeridas

Fonte: A autora (2016).

O Quadro 4 retrata as respostas dos especialistas que consideraram o
objetivo do estudo adequado e, portanto, não sugeriram qualquer alteração para
este item.
O segundo item apresentado no guia de registro da análise se referia à
questão avaliativa do estudo, que é a seguinte: em que medida os especialistas
consideram que o instrumento de avaliação, elaborado de acordo com os
referenciais de qualidade para a educação superior a distância definidos pelo MEC e
o Regimento Geral dos cursos de Pós-graduação lato sensu da UNIRIO, permite
aferir a qualidade da proposta e dos cursos de pós-graduação lato sensu na
modalidade a distância da UNIRIO?
Os especialistas deveriam se manifestar quanto a adequação ou não,
tecendo comentários caso não considerassem o item adequado.
Quadro 5 – Síntese da análise da questão avaliativa
Especialista
UNIRIO 1
UNIRIO 2
UNIRIO 3
FIOCRUZ
CESGRANRIO

Resposta
Adequado
Adequado
Adequado
Adequado
Adequado

Justificativa
Sem alterações
Sem alterações
Sem alterações
Sem alterações
Sem alterações

Fonte: A autora (2016).

O Quadro 5 retrata as respostas dos especialistas, que consideraram a
questão avaliativa adequada e, portanto, não sugeriram qualquer alteração para este
item.
O terceiro item apresentado no guia de registro da análise é relativo aos
quadros de critérios, indicadores e padrões.
As

categorias

Avaliação,

Equipe

multidisciplinar,

Gestão

acadêmico-

administrativa, Infraestrutura de apoio, Material didático, Projeto Político Pedagógico,
Sistemas de comunicação e Sustentabilidade financeira, e seus respectivos
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indicadores, foram elaborados a partir dos Referenciais de Qualidade para a
Educação Superior a Distância definidos pelo MEC (BRASIL, 2007). Já a categoria
Regulamentação Institucional e seus respectivos indicadores foram elaborados a
partir do Regimento Geral dos cursos de Pós-graduação lato sensu da UNIRIO.
Os padrões foram elaborados visando aferir se os itens de avaliação estão ou
não de acordo com o estabelecido nos documentos norteadores supracitados.
Quadro 6 – Síntese da análise do quadro de categorias, indicadores
e padrões para o projeto de curso
Resposta
Especialistas

Categorias

Indicadores

UNIRIO 1
UNIRIO 2
UNIRIO 3
FIOCRUZ

Adequado
Adequado
Adequado
Adequado

Adequado
Adequado
Adequado
Adequado

Padrões de
julgamento
Adequado
Adequado
Adequado
Adequado

CESGRANRIO

Não adequado

Não adequado

Adequado

Justificativa
Sem alterações
Sem alterações
Sem alterações
Sem alterações
5 indicadores foram
transformados em
subcategorias e
foram criados
indicadores novos
para essas
subcategorias.

Fonte: A autora (2016).

O Quadros 6 apresenta as respostas dos especialistas, sendo que apenas um
sugere a alteração em cinco indicadores, tranformando-os em subcategorias e
criando novos indicadores para essas subcategorias.
Quadro 7 – Síntese da análise do quadro de categorias, indicadores
e padrões para o curso implementado
Resposta
Especialistas

Categorias

Indicadores

UNIRIO 1

Adequado

Adequado

Padrões de
julgamento
Adequado

UNIRIO 2
UNIRIO 3
FIOCRUZ

Adequado
Adequado
Adequado

Adequado
Adequado
Adequado

Adequado
Adequado
Adequado

CESGRANRIO

Não
adequado

Não adequado

Adequado

Fonte: A autora (2016).

Justificativa
Sem alterações
Sem alterações
Sem alterações
Sem alterações
5 indicadores foram
transformados em
subcategorias e foram
criados indicadores
novos para essas
subcategorias.
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O Quadro 7 apresenta as respostas dos especialistas, sendo que apenas um
sugere a alteração em cinco indicadores, tranformando-os em subcategorias e
criando novos indicadores para essas subcategorias.
As alterações sugeridas foram acatadas pela autora, tendo em vista a
pertinência da contribuição para o aperfeiçoamento dos quadros de critérios,
indicadores e padrões.
O último item apresentado no guia de registro da análise se refere aos
instrumentos propostos neste estudo. Neste item era necessário analisar, além do
instrumento como um todo, a adequação de cada item ao quadro de categorias,
indicadores e padrões de julgamento, bem como a clareza da sua redação.
Quadro 8 – Síntese da análise do questionário de avaliação do projeto
Especialista

Adequação
ao Quadro

Alterações
Alterações nas
questões 10,
11, 16 e 18.
Sem
alterações
sugeridas.
Sem
alterações
sugeridas.

Clareza da
redação

UNIRIO 1

Não

UNIRIO 2

Sim

UNIRIO 3

Sim

FIOCRUZ

Não

Revisão da
questão 41.

Não

Não

Alterações nas
questões 2, 5,
6, 13, 15, 16,
18 e 20.

Não

CESGRANRIO

Sim

Sim

Sim

Alterações
Sem
alterações
sugeridas.
Sem
alterações
sugeridas.
Sem
alterações
sugeridas.
Revisão das
questões 21,
22 e 41.
Alterações nas
questões 2, 5,
6, 13, 15, 16,
18 e 20.

Fonte: A autora (2016).

O Quadro 8 apresenta a síntese das avaliações dos especialistas quanto a
adequação dos itens do questionário de avaliação do projeto aos quadros de
critéros, indicadores e padrões deste estudo, bem como a clareza na redação dos
mesmos. Observa-se que dois especialistas coincidem na indicação de alteração de
duas questões (16 e 18) no que se refere à adequação ao quadro de critérios,
indicdores e padrões. Já em relação à clareza da redação não houve concordância
das indicações de alteração, uma vez que cada especilista mencionou questões
distintas. Salienta-se que um especialista indicou na sua análise a não adequação
de três itens quanto à clareza da redação e ao quadro. Contudo, este especilista não
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sugeriu qualquer redação para a alteração dos itens. Por isso, na síntese da análise
os mesmos foram indicados como “revisão” e não foram alterados.
As sugestões apresentadas, bem como as indicações para revisão, foram
acatadas na sua totalidade pela autora, visando o aprimoramento dos instrumentos.
Quadro 9 – Síntese da análise do questionário de avaliação do curso
Especialista

Adequação ao
Quadro

UNIRIO 1

Não

UNIRIO 2

Sim

UNIRIO 3

Sim

FIOCRUZ

Não

CESGRANRIO

Não

Alterações
Alterações nas
questões 10,
17 e 18.
Sem alterações
sugeridas.
Sem alterações
sugeridas.
Revisão das
questões 38,
39 e 43.
Alterações nas
questões 2, 5,
6, 12, 14, 15,
17 e 19.

Clareza da
redação

Alterações

Sim

Sem alterações
sugeridas.

Sim
Sim
Não

Não

Sem alterações
sugeridas.
Sem alterações
sugeridas.
Revisão das
questões 20,
21, 38, 39 e 43.
Alterações nas
questões 2, 5,
6, 12, 14, 15,
17 e 19.

Fonte: A autora (2016).

O Quadro 9 apresenta a síntese das avaliações dos especialistas quanto a
adequação dos itens do questionário de avaliação do curso aos quadros de critéros,
indicadores e padrões, bem como a clareza na redação dos mesmos. Observa-se
que dois especialistas coincidem na indicação de alteração de uma questão (17) no
que se refere à adequação ao quadro de critérios, padrões e indicadores. Já em
relação à clareza da redação não houve concordância das indicações de alteração,
uma vez que cada especilista indicou questões distintas. Salienta-se que um
especialista indicou na sua análise a não adequação de cinco itens quanto à clareza
da redação e ao quadro. Contudo, o especilista não sugeriu qualquer redação para a
alteração dos itens. Por isso, na síntese da análise os mesmos foram indicados
como “revisão” e não foram alterados.
As sugestões apresentadas, bem como as indicações para revisão, foram
acatadas na sua totalidade pela autora, visando o aprimoramento dos instrumentos.
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Tabela 3 – Demonstrativo do resultado das avaliações dos especialistas
Especialista
UNIRIO 1
UNIRIO 2
UNIRIO 3
FIOCRUZ
CESGRANRIO
Total geral

Questões alteradas/
revisadas
7
0
0
9
16
32

Questões Questões
retiradas Incluídas
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Total de sugestões
por item
9
0
0
9
16
34

Fonte: A autora (2016).

Os especialistas cumpriram um papel fundamental no estudo. Dos 148 itens
da versão inicial (somados os dois instrumentos), foram apresentadas sugestões de
alteração para 34 itens, sendo uma inclusão, uma questão retirada e 32 itens
alterados e/ou revisados, permanecendo 115 inalterados, conforme demonstrado na
Tabela 3.

4.2 VERSÃO CONSOLIDADA DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Ao final do processo de avaliação da versão inicial, os especialistas
restituíram o guia de registro da análise para a autora. A partir dele, foram
analisadas as sugestões apresentadas, e todas foram consideradas pertinentes,
motivo pelo qual foram incorporadas ao instrumento.
Desta forma, compilando todas as questões que foram objeto de alteração por
parte dos especialistas, obteve-se a versão consolidada dos instrumentos,
apresentadas a seguir, como produto do presente estudo.
Título: Instrumento de avaliação do projeto de curso de pós-graduação lato sensu a
distância da UNIRIO.
 Instruções:
 Com a finalidade de avaliar a qualidade dos cursos de pós-graduação lato sensu a
distância da UNIRIO, foi elaborado um instrumento com 71 itens, cujo foco é o projeto
do curso;
 Para efeito desta avaliação é importante o estudo cuidadoso da proposta do curso;
 Este questionário foi elaborado de acordo com os indicadores definidos nos Referenciais
de Qualidade para a Educação Superior a Distância e no Regimento Geral dos cursos
de Pós-graduação lato sensu da UNIRIO;
 Foram estabelecidos quatro padrões de julgamento, com a seguinte escala: 4 - atende
plenamente; 3 - atende parcialmente; 2 - não atende; 1 - não se aplica. Eles visam aferir
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se o projeto do curso revela em cada item o atendimento aos princípios estabelecidos
nos referidos documentos norteadores;
 Marque com um X o padrão de resposta mais adequado ao atendimento da proposta do
curso ao item, lembrando que não há resposta certa ou errada;
 Ao terminar de responder o questionário, verifique os pontos alcançados pelo projeto de
curso de acordo com a escala.
ITENS
1. A avaliação da aprendizagem prevê momentos a distância e presenciais.
2. A avaliação da aprendizagem dos discentes prevê, de forma balanceada,
momentos presenciais e a distância.
3. A avaliação tem caráter formativo e configura um processo contínuo, visando
verificar o progresso dos estudantes.
4. A avaliação tem caráter formativo e configura um processo contínuo, visando
estimular a pró-atividade do estudante na construção do conhecimento.
5. As avaliações da aprendizagem dos alunos preveem subsídios para o
aperfeiçoamento pedagógico do curso.
6. As avaliações da aprendizagem dos alunos preveem subsídios para o
aperfeiçoamento da gestão do curso.
7. As atividades relacionadas ao laboratório de ensino, quando for o caso,
previstas no planejamento estão inseridas nos momentos presenciais
obrigatórios.
8. Os trabalhos de conclusão de curso previstos no planejamento estão
inseridos nos momentos presenciais obrigatórios.
9. Os estágios obrigatórios previstos em lei estão definidos no planejamento e
inseridos nos momentos presenciais obrigatórios.
10. A avaliação institucional realizada pela UNIRIO tem a possibilidade de
auxiliar na promoção do aperfeiçoamento do sistema de gestão dos cursos a
distância.
11. A avaliação institucional realizada pela UNIRIO tem a possibilidade de
auxiliar na promoção do aperfeiçoamento do sistema pedagógico dos cursos
a distância.
12. A meta-avaliação é uma prática prevista pela CEAD para os cursos de pósgraduação lato sensu a distância da UNIRIO.
13. A coordenação do curso propõe práticas avaliativas dirigidas especificamente
ao curso como um todo, com vistas ao seu funcionamento pedagógicogerencial.
14. Os docentes propostos têm qualificação correlata ao pré-requisito exigido
para o cargo, que atenda às atribuições de cada disciplina.
15. 50% do corpo docente proposto possui titulação de mestre ou doutor, de
acordo com o definido na Resolução CNE/CES Nº 01/2007.
16. É prevista a participação dos docentes do curso em capacitações e/ou
formações específicas com vistas à produção do material didático para
cursos à distância.
17. É prevista a elaboração do conteúdo programático e a definição dos
referenciais teóricos de cada disciplina pelos docentes, de acordo com PPP
do curso.
18. O material didático e de apoio de cada disciplina será elaborado pelos
docentes, de acordo com o programa pré-estabelecido.
19. A proposta das atividades didáticas dos docentes é adequada a um curso de
pós-graduação a distância.
20. É previsto que compete aos docentes a gestão acadêmica do processo de
ensino-aprendizagem.
21. As atribuições dos docentes estão definidas no PPP do curso, motivando,
orientando, acompanhando e avaliando os alunos.
22. Estão previstos tutores presenciais para o curso.
23. Estão previstos tutores a distância para o curso.
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24. Os tutores propostos possuem qualificação correlata ao pré-requisito exigido
para o cargo, que atenda às atribuições de cada disciplina.
25. Os tutores propostos possuem qualificação para trabalhar com o conteúdo
definido para cada disciplina.
26. É proposto pela CEAD uma política de capacitação e atualização
permanente dos tutores, que contemple a seguintes dimensões: domínio
específico do conteúdo; mídias de comunicação e fundamentos da EaD e do
modelo de tutoria.
27. É previsto que os tutores cumpram as atribuições definidas no PPP do curso.
28. Os técnicos administrativos propostos têm qualificação correlata ao prérequisito exigido para o cargo.
29. É previsto número suficiente de técnicos responsáveis pela parte
administrativa dos cursos.
30. É previsto que os técnicos administrativos atuem de forma satisfatória na
secretaria acadêmica do pólo, cumprindo prazos e exigências legais em
todas as instâncias acadêmicas.
31. É previsto número suficiente de técnicos responsáveis pela parte tecnológica
dos cursos.
32. É previsto que os técnicos da área tecnológica atuem de forma satisfatória no
suporte técnico nos polos, aos docentes, tutores e estudantes, bem como do
desenvolvimento e suporte do sistema de informação utilizado no curso.
33. O coordenador proposto para o pólo é graduado e possui experiência
acadêmica e administrativa prévia.
34. É proposto um planejamento prévio do processo de gerenciamento da
tutoria.
35. É proposto um planejamento prévio do processo de controle da produção do
material didático.
36. É proposto um planejamento prévio do processo de distribuição do material
didático.
37. É prevista a atualização do banco de dados dos alunos.
38. É prevista a atualização do banco de dados dos docentes.
39. É prevista a atualização do banco de dados dos tutores.
40. É proposto a execução dos atos acadêmicos dentro dos prazos definidos no
calendário acadêmico.
41. É previsto um número de materiais e equipamentos suficiente para atender
aos alunos e à equipe multidisciplinar.
42. É prevista infraestrutura necessária do laboratório de informática para
atender aos alunos.
43. É prevista infraestrutura necessária da secretaria para atender aos alunos e
à equipe multidisciplinar.
44. É prevista uma sala para coordenação do curso com recursos para a gestão
dos cursos e dos pólos.
45. É prevista infraestrutura necessária das salas para tutoria presencial e a
distância a fim de atender aos tutores.
46. É prevista infraestrutura necessária da sala dos docentes a fim de atendêlos.
47. É prevista infraestrutura necessária da sala de videoconferência para a
sessões.
48. Estão previstos acervo e infraestrutura da biblioteca que atendam às
necessidades dos alunos.
49. São previstas a manutenção e a conservação das instalações físicas
periodicamente.
50. São previstas a manutenção e conservação dos equipamentos
periodicamente.
51. É prevista a adequação das instalações físicas para garantir a acessibilidade
das pessoas com deficiência.
52. São previstos recursos que permitam a utilização dos equipamentos por
pessoas com deficiência.
53. É previsto que o conteúdo de cada disciplina seja elaborado de acordo com o
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54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.

61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.

PPP do curso e as diretrizes curriculares nacionais da área definidas pelo
MEC.
É previsto que o formato do material didático de cada disciplina seja
elaborado de acordo com o PPP do curso.
É previsto a elaboração/ utilização de material didático específico que atenda
às necessidades dos estudantes com deficiência.
É previsto que o guia geral do curso integre o material didático.
É previsto que o guia geral do curso contenha as informações gerais sobre o
curso.
É previsto que o guia geral do curso oriente o estudante quanto as
características da educação a distância e aos direitos, deveres e normas de
estudo a serem adotadas durante o curso.
É previsto que um guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina
integre o material didático.
É previsto que o guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina
oriente o estudante quanto as características do processo de ensino e
aprendizagem particulares de cada conteúdo.
É previsto que o guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina
informe ao estudante a equipe de docentes responsável pela gestão do
processo de ensino.
É previsto que o guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina
informe ao estudante a equipe de tutores e os horários de atendimento.
É previsto que o guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina
apresente o cronograma (data, horário e local) para o sistema de
acompanhamento e avaliação.
O PPP apresenta claramente a concepção epistemológica de educação,
ensino e aprendizagem.
O PPP apresenta claramente a concepção de currículo, que atenda as
diretrizes curriculares nacionais da área.
É previsto o desenvolvimento da interatividade entre docentes, tutores e
estudantes de acordo com o estabelecido no PPP.
É previsto um sistema de comunicação que atenda as necessidades dos
estudantes, docentes e tutores.
É proposto o acompanhamento da usabilidade do sistema de comunicação
pelos docentes, tutores e estudantes.
O processo de custeio dos cursos, no qual estão englobados os itens
recursos humanos, infraestrutura, material didático e sistema de avaliação, é
embasado na previsão de vagas para cada curso.
O projeto do curso atende as exigências estabelecidas no Regimento Geral
dos cursos de pós-graduação lato sensu da UNIRIO.
O curso deve obter aprovação em todas as instâncias acadêmicas
pertinentes da UNIRIO.
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Tabela 4 - Escala de avaliação 1
Pontos
199-284 (70%- 100% do
valor máximo alcançado)

Avaliação
O projeto é considerado
de qualidade.

142-198 (entre 50%-69%
do valor máximo)

O projeto é considerado
de média qualidade.

71-141 (até 49% do valor
máximo)

O projeto é considerado
de baixa qualidade.

Fonte: A autora (2016).

Recomendação
O curso deve ser desenvolvido
pela instituição.
Antes da sua implementação, o
projeto precisa ser revisto nos
aspectos não atendidos nesta
avaliação.
Não é recomendável a
implementação deste curso.
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Título: Instrumento de avaliação dos cursos de pós-graduação lato sensu a distância da
UNIRIO
 Instruções:
 Com a finalidade de avaliar a qualidade dos cursos de pós-graduação lato sensu a
distância da UNIRIO, foi elaborado um questionário com 76 itens, cujo foco são os
cursos já implementados;
 Este questionário foi elaborado de acordo com os indicadores definidos nos Referenciais
de Qualidade para a Educação Superior a Distância e no Regimento Geral dos cursos
de Pós-graduação lato sensu da UNIRIO;
 Para avaliá-lo é imprescindível conhecer profundamente o curso, além de ter acesso
aos documentos relacionados à sua implementação;
 Foram estabelecidos quatro padrões de julgamento, com a seguinte escala: 4 - atende
plenamente; 3 - atende parcialmente; 2 - não atende; 1 - não se aplica. Eles visam aferir
se o curso revela em cada item o atendimento aos princípios estabelecidos nos
referidos documentos norteadores;
 Marque com um X o padrão de resposta mais adequado ao atendimento do curso ao
item, lembrando que não há resposta certa ou errada.
 Ao terminar de responder o questionário, verifique os pontos alcançados pelo curso de
acordo com a escala.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

ITENS
A avaliação da aprendizagem é composta por momentos a distância e
presenciais.
A avaliação da aprendizagem dos discentes é realizada de forma
balanceada em momentos presenciais e a distância.
A avaliação tem caráter formativo e verifica o progresso dos estudantes.
A avaliação tem caráter formativo e estimula a pró-atvidade do estudante
na construção do conhecimento.
As avaliações da aprendizagem dos alunos oferecem subsídios para o
aperfeiçoamento pedagógico do curso.
As avaliações da aprendizagem dos alunos oferecem subsídios para o
aperfeiçoamento da gestão do curso.
As atividades relacionadas a laboratório de ensino, quando for o caso,
são realizadas de acordo com o planejamento dos momentos presenciais
obrigatórios.
Os trabalhos de conclusão de curso são realizados de acordo com o
planejamento dos momentos presenciais obrigatórios.
Os estágios obrigatórios previstos em lei são realizados de acordo com o
planejamento dos momentos presenciais obrigatórios.
Os resultados da avaliação institucional realizada pela UNIRIO têm a
possibilidade de auxiliar na promoção do aperfeiçoamento do sistema de
gestão dos cursos.
Os resultados da avaliação institucional realizada pela UNIRIO têm a
possibilidade de auxiliar na promoção do aperfeiçoamento do sistema
pedagógico dos cursos.
A meta-avaliação é uma prática realizada pela CEAD para os cursos de
pós-graduação lato sensu a distância da UNIRIO.
A coordenação do curso desenvolve práticas avaliativas dirigidas
especificamente ao curso como um todo, com vistas ao seu
funcionamento pedagógico-gerencial.
Os docentes possuem qualificação correlata ao pré-requisito exigido para
o cargo, que atenda às atribuições de cada disciplina.
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ITENS
15. 50% do corpo docente possui titulação de mestre ou doutor, de acordo
com o definido na Resolução CNE/CES Nº 01/2007.
16. Os docentes do curso participam de capacitações e/ou formações
específicas com vistas à produção do material didático para cursos à
distância.
17. Os docentes elaboram o conteúdo programático e definem os referenciais
teóricos de cada disciplina de acordo com o PPP do curso.
18. Os docentes elaboram o material didático e de apoio de cada disciplina,
de acordo com o programa pré-estabelecido.
19. As atividades didáticas dos docentes são adequadas a um curso de pósgraduação a distância.
20. Os docentes fazem a gestão acadêmica do processo de ensinoaprendizagem.
21. Os docentes cumprem as atribuições definidas no PPP do curso,
motivando, orientando, acompanhando e avaliando os alunos.
22. O curso possui tutores presenciais.
23. O curso possui tutores a distância.
24. Os tutores possuem qualificação correlata ao pré-requisito exigido para o
cargo, que atenda às atribuições de cada disciplina.
25. Os tutores têm domínio do conteúdo definido para cada disciplina.
26. A CEAD possui política de capacitação e atualização permanente dos
tutores, que contempla as seguintes dimensões: domínio específico do
conteúdo; mídias de comunicação e fundamentos da EaD e do modelo de
tutoria.
27. Os tutores cumprem as atribuições definidas no PPP do curso.
28. Os técnicos administrativos possuem qualificação correlata ao prérequisito exigido para o cargo.
29. O pólo possui técnicos responsáveis, em número suficiente, pela parte
administrativa dos cursos.
30. Os técnicos administrativos atuam de forma satisfatória na secretaria
acadêmica do pólo, cumprindo prazos e exigências legais em todas as
instâncias acadêmicas.
31. O pólo possui técnicos responsáveis, em número suficiente, pela parte
tecnológica dos cursos.
32. Os técnicos da área tecnológica atuam de forma satisfatória no suporte
técnico nos polos, aos docentes, tutores e estudantes, bem como do
desenvolvimento e suporte do sistema de informação utilizado no curso.
33. O coordenador do pólo é graduado e possui experiência acadêmica e
administrativa prévia.
34. O coordenador do pólo exerce suas atribuições de forma satisfatória.
35. Existe um planejamento prévio do processo de gerenciamento da tutoria.
36. Existe um planejamento prévio do processo de controle da produção do
material didático.
37. Existe um planejamento prévio do processo de distribuição do material
didático.
38. A logística para avaliação da aprendizagem a distância é eficiente.
39. A logística para avaliação da aprendizagem presencial é eficiente.
40. O banco de dados dos alunos é atualizado.
41. O banco de dados dos docentes é atualizado.
42. O banco de dados dos tutores é atualizado.
43. Os atos acadêmicos são executados dentro dos prazos definidos no
calendário acadêmico.
44. O número de materiais e equipamentos é suficente para atender aos
alunos e à equipe multidisciplinar.
45. O laboratório de informática tem infraestrutura necessária para atender
aos alunos.
46. A secretaria acadêmica tem infraestrutura necessária para atender aos
alunos e à equipe multidisciplinar.
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ITENS
47. Existe uma sala para coordenação do curso com recursos para a gestão
dos cursos e dos pólos.
48. As salas para tutoria presencial e a distância têm infraestrutura
necessária para atender aos tutores.
49. A sala de professores tem infraestrutura necessária para atender aos
professores.
50. A sala de videoconferência tem infraestrutura necessária para a sessões.
51. A biblioteca possui acervo e infraestrutura que atenda às necessidades
dos alunos.
52. A manutenção e conservação das instalações físicas é realizada
periodicamente.
53. A manutenção e conservação dos equipamentos é realizada
periodicamente.
54. As instalações físicas estão adequadas para garantir a acessibilidade das
pessoas com deficiência.
55. São oferecidos recursos que permitem a utilização dos equipamentos por
pessoas com deficiência.
56. O conteúdo de cada disciplina foi elaborado de acordo com o PPP do
curso e as diretrizes curriculares nacionais da área definidas pelo MEC.
57. O formato do material didático de cada disciplina foi elaborado de acordo
com o PPP do curso.
58. Existe material didático específico que atenda às necessidades dos
estudantes com deficiência.
59. O guia geral do curso integra o material didático.
60. O guia geral do curso contém as informações gerais sobre o curso.
61. O guia geral do curso orienta o estudante quanto as características da
educação a distância e aos direitos, deveres e normas de estudo a serem
adotadas durante o curso.
62. Um guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina compõe o
material didático.
63. O guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina orienta o
estudante quanto as características do processo de ensino e
aprendizagem particulares de cada conteúdo.
64. O guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina informa ao
estudante a equipe de docentes responsável pela gestão do processo de
ensino.
65. O guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina informa ao
estudante a equipe de tutores e os horários de atendimento.
66. O guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina apresenta o
cronograma (data, horário e local) para o sistema de acompanhamento e
avaliação.
67. A concepção epistemológica de educação, ensino e aprendizagem
apresentada no PPP é desenvolvida.
68. A concepção de currículo apresentada no PPP, que atenda às diretrizes
curriculares nacionais da área, é desenvolvida.
69. A interatividade entre professores, tutores e estudantes é desenvolvida
de acordo com o estabelecido no PPP.
70. O sistema de comunicação utilizado atende as necessidades dos
estudantes, docentes e tutores.
71. A usabilidade do sistema de comunicação pelos docentes, tutores e
estudantes é satisfatória.
72. O processo de custeio dos cursos, no qual estão englobados os itens
recursos humanos, infraestrutura, material didático e sistema de
avaliação, é embasado na previsão de vagas para cada curso.
73. O projeto do curso atende as exigências estabelecidas no Regimento
Geral dos cursos de pós-graduação lato sensu da UNIRIO.
74. O curso obteve aprovação em todas as instâncias acadêmicas
pertinentes da UNIRIO.
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ITENS
75. O curso foi cadastrado no sistema integrado de ensino (SIE).
76. O curso possui cadastro no sistema e-MEC.

1
1

PADRÕES
2
3
4
2
3
4

Tabela 5 - Escala de avaliação 2
Pontos
213-304
(70%- 100% do valor
máximo alcançado)

Avaliação
O curso é considerado de
qualidade.

152-212
(entre 50%-69% do valor
máximo)

O curso é considerado de
média qualidade.

76-151
(até 49% do valor
máximo)

O curso é considerado de
baixa qualidade.

Recomendação
O curso deve ser mantido
em funcionamento pela
instituição.
O curso precisa ser revisto
nos aspectos não atendidos
nesta avaliação, visando a
sua melhoria.
O curso não deve ser
mantido pela instituição.

Fonte: A autora (2016).

Ante aos resultados apresentados, considera-se que o estudo atingiu o
objetivo proposto, pois propõe dois instrumentos para a avaliação dos cursos de
pós-graduação lato sensu em EaD: um destinado à avaliação do projeto de cursos
novos e outro destinado à avaliação dos cursos já implementados.
Tendo em vista a importância da avaliação dos cursos de especialização
oferecidos a distância pela UNIRIO, a construção do instrumento visou reforçar a
cultura de avaliação dos cursos de pós-graduação lato sensu nessa Universidade.
A questão avaliativa norteadora deste estudo foi a seguinte:
 Em que medida o instrumento de avaliação, elaborado de acordo com os
referenciais de qualidade para a educação superior a distância definidos pelo MEC e
o Regimento Geral dos cursos de Pós-graduação lato sensu da UNIRIO, permite
aferir a qualidade da proposta e dos cursos de pós-graduação lato sensu na
modalidade a distância da UNIRIO?
Considerando-se que os instrumentos foram elaborados com base nos
Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância definidos pelo
MEC e o Regimento Geral dos cursos de Pós-graduação lato sensu da UNIRIO e no
seu processo de validação foram sugeridas poucas alterações pelos especialistas,
permitem concluir que os instrumentos atendem ao propósito a que se destinam e,
desta forma, respondem à questão avaliativa proposta neste estudo.
Por fim, a partir dos resultados deste estudo, recomenda-se que os
intrumentos resultantes deste trabalho sejam aplicados pela CEAD da UNIRIO nos
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próximos cursos de pós-graduação lato sensu ofertados na modalidade à distância,
bem como por IES promotoras de cursos de pós-graduação lato sensu em EaD,
adequando-se a categoria “regulamentação institucional”, e seus respectivos itens, à
realidade da instituição em questão.

64

REFERÊNCIAS
ALONSO, Katia M. A expansão do ensino superior no Brasil e a EaD: dinâmicas e
lugares. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1319-1335, out./dez. 2010.
Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 29 jul. 2015.
ALONSO, Katia M. A EaD no Brasil: sobre (des)caminhos em sua instauração.
Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 4, p. 37-52, 2014. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/er/nspe4/0101-4358-er-esp-04-00037.pdf>. Acesso em: 29
jul. 2015.
BELLUCCI JUNIOR, Aparecido; MATSUDA, Laura Misue. Construção e validação
de instrumento para avaliação do acolhimento com classificação de risco. Revista
Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 65, n. 5, p. 751-757, set./out. 2012. Disponível
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672012000500006>. Acesso em: 29 jul. 2015.
BITTENCOURT, Hélio R. et al. Desenvolvimento e validação de um instrumento para
avaliação de disciplinas na educação superior. Estudos em Avaliação Educional,
São Paulo, v. 22, n. 48, p. 91-114, jan./abr. 2011. Disponível em:
<http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/eae/article/view/1994>. Acesso em: 29
jul. 2015.
BRASIL. Decreto-Lei nº 773, de 20 de agosto de 1969. Provê sobre a criação da
Federação das Escolas Federais isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG), e dá
outras providências. [Diário Ofical da União], Brasília, DF, 21 ago 1969.
BRASIL. Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. [Diário Oficial da República Federativa do Brasil], Brasília, DF,
20 dez. 2005.
______. Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006. Dispõe sobre o Sistema
Universidade Aberta do Brasil – UAB. [Diário Oficial da República Federativa do
Brasil], Brasília, DF, 9 jun. 2006.
_____. e-MEC. Instituições de Educação Superior e cursos cadastrados. Brasília,
DF: MEC, 2007. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 25 fev. 2016.

______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. [Diário Oficial da República Federativa do Brasil], Brasília,
DF, 23 dez. 1996.
______. Lei nº 10.750, de 24 de outubro de 2003. Altera a denominação da
Universidade do Rio de Janeiro – UNIRIO. [Diário Oficial da República Federativa do
Brasil], Brasília, DF, 27 out. 2003.

65

______. Lei nº 6.555, de 05 de junho de 1979. Transforma a Federação das Escolas
Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro – FEFIERJ em Universidade do Rio
de Janeiro – UNIRIO. [Diário Oficial da República Federativa do Brasil], Brasília, DF,
6 jun. 1979.
______. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior. Plano Nacional de Pós-Graduação: PNPG 2011-2020. Brasìlia, DF:
CAPES, 2010. Vol.1.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação a Distância. Referenciais
de qualidade para educação superior a distância. Brasília, DF, 2007.
______.Portaria nº 328, de 1 de fevereiro de 2005. Dispõe sobre o cadastro de
Cursos de Pós-Graduação Lato sensu e define as disposições para sua
operacionalização. [Diário Oficial da União da República Federativa do Brasil].
Brasília DF, n. 23, 2 fev. 2005. Seção 1, p. 8.
______. Portaria nº 3.637, de 9 de novembro de 2004. Credenciamento da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) para ofertar cursos
superiores a distância. [Diário Oficial da União da República Federativa do Brasil].
Brasília DF, 10 nov. 2004. Seção 1, p. 17.
BRASIL. Secretária de Educação a Distância. Edital MEC nº 1, de 16 de dezembro
de 2005. Chamada pública para seleção de Pólos Municipais de apoio presencial e
de Cursos Superiores de Instituições Federais de Ensino Superior na modalidade de
Educação a Distância para o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB. Brasília,
DF: MEC, 2005. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/edital.dou.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2015.
BRENNAND, Edna. G. de Góis; BRENNAND, Eládio de Góis. Inovações
tecnológicas e a expansão do ensino superior no Brasil. Revista Lusófona de
Educação [online]. [S. l.], n. 21, p. 179-198, 2012.
BRAZ, Márcia Malaquias. Instrumento de avaliação da capes para os mestrados
profissionais: julgamento pelos avaliados da área de planejamento urbano e
regional. 2014. 66 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Avaliação)-Fundação
Cesgranrio, Rio de Janeiro, 2014.
CHAGAS, Márcia Gonzalez das. Instrumento para avaliação de competências
necessárias aos educadores online. 2011. 58 f. Dissertação (Mestrado Profissional
em Avaliação)-Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro, 2011.
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (Brasil). Câmara de Educação Superior.
Resolução nº 1, de 8 de junho de 2007. Estabelece normas para o funcionamento de
cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização. [Diário Oficial da
República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 8 jun. 2007. Poder Executivo, Seção 1,
p. 9.

66

______. Resolução nº 2, de 12 de fevereiro de 2014. Institui o cadastro nacional de
oferta de Cursos de Pós-Graduação Lato sensu (Especialização) das instituições
credenciadas no Sistema Federal de Ensino. [Diário Oficial da República Federativa
do Brasil], Brasília, DF, 13 fev. 2014. Poder Executivo, Seção 1, p. 41.
CRUVINEL, Roberta C. Ensino à distância na pós-graduação: investigando
experiências e crenças de mestrandos em linguística aplicada. 2011. 208 f.
Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada)-Universidade de Brasília, Brasília,
DF, 2011.
DZIEKANIAK, Gisele; ROVER, Aires. Sociedade do conhecimento: características,
demandas e requisitos. DataGramaZero: Revista de Informação. Rio de Janeiro, v.
12, n. 5, out. 2011. Disponível em: <http://www.dgz.org.br/out11/Art_01.htm>.
Acesso em: 29 jul. 2015.
ELLIOT, Ligia G. (Org.). Instrumentos de avaliação e pesquisa: caminhos para
construção e validação. Rio de Janeiro: Wak, 2012.
FALLER, Lisiane Pellini. Estudo de parâmetros para a avaliação de cursos de ensino
a distância (EaD). 2009. 165 f. Dissertação (Mestrado em Administração)Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2009.
FERREIRA, Sandra Maria Martins Redovalio. Os fóruns de discussão on-line: uma
proposta de instrumento para avaliação. 2014. 92 f. Dissertação (Mestrado
profissional em Avaliação)-Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro, 2014.
INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Censo da Educação Superior 2013: resumo técnico. Brasília, DF, 2015.
MEC admite que não tem controle sobre pós-graduação e MBA: Procura por
especialização ter crescido, mas reclamações também, ministério vai fazer cadastro
das instituições e estuda novas regras. O Globo, Rio de Janeiro, 8 abr. 2014. Bom
Dia Brasil. Disponível em: <http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/04/mecadmite-que-nao-tem-controle-sobre-pos-graduacao-e-mba.html>. Acesso em: 21 jun.
2015.
OLIVEIRA, Alessandro Silva de. Avaliação de cursos de pós-graduação lato sensu à
distância: estudo em uma Universidade Federal Mineira. 2010. 93 f. Dissertação
(Mestrado em Administração)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010.
OLIVEIRA, Márcia Silva de. Da autonomia à acessibilidade: repensando o ensino de
pós-graduação lato sensu online na realidade brasileira. 2008, 180 f. Dissertação
(Mestrado em Ciências da Saúde)-Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2008.
PINTO, Suzi Samá; LAURINO, Débora Pereira; LUNARDI, Guilherme Lerch.
Processo de construção e validação de um instrumento de avaliação de cursos de
graduação a distância. Prisma.Com. [S. l.], n. 28, p. 184-208, 2015. Disponível em:
<http://revistas.ua.pt/index.php/prismacom/article/view/3519/3256>. Acesso em: 3
nov. 2015.

67

RAYMUNDO, Valéria Pinheiro. Construção e validação de instrumentos: um desafio
para a psicolinguística. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 44, n. 3, p. 86-93, jul./set.
2009. Disponível em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/%EE%80%80fale%EE%80%81/arti
cle/viewFile/5768/4188>. Acesso em: 29 jul. 2015.
RAYOL, Ana Cláudia Ferreira. Instrumento para avaliação discente em fóruns
sediados em ambientes virtuais de aprendizagem. 2010. 55 f. Dissertação (Mestrado
profissional em Avaliação)-Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro, 2010.
RAPOSO, Alexandre Tinel. Construção de instrumento de avaliação do
assessoramento a franqueados. 2014. 86 f. Dissertação (Mestrado profissional em
Avaliação)-Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro, 2014.
RODRIGUES, Adriana de Fátima Cruz; OLIVEIRA, João Helvio Righi de;
RODRIGUES, Cláudia Medianeira Cruz. Indicadores de desempenho para cursos de
pós-graduação lato sensu modalidade a distância. In: ENCONTRO NACIONAL DE
ENGENHARIA DE PRODUCAO. 29., 2009. Bahia. A Engenharia de Produção e o
Desenvolvimento Sustentável Integrando Tecnologia e Gestão: Anais... Bahia:
ENEP, 2009.
RODRIGUES, Adriana de Fátima Cruz. Proposta de indicadores de desempenho
para cursos de pós-graduação lato sensu modalidade a distância. 2009. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção)-Universidade Federal de Santa
Maria, Santa Maria, 2009.
SCORSOLINI-COMIN, Fabio et al. O supervisor educacional no contexto da
educação à distância. Revista Brasileira de Orientação Profissional. São Paulo, v.
11, n. 2, p. 257-268, jul./dez. 2010.
SCHLÜNZEN JUNIOR, Klaus. Educação a distância no Brasil: caminhos, políticas e
perspectivas. ETD – Educação Temática Digital, Campinas, v. 10, n. 2, p. 16-36, jun.
2009.
UNIRIO. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Resolução nº 1.168, de 17 de
março de 1994. Aprova o projeto de Educação a Distância na UNIRIO, sob
organização da Coordenação de Educação a Distância. Rio de Janeiro: UNIRIO,
1994.
UNIRIO. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Resolução nº 2.245, de 15 de
fevereiro de 2001. Dispõe sobre a aprovação das alterações no Estatuto da
Universidade do Rio de Janeiro. Atos acadêmicos IV. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2001.
Disponível em: <http://www.unirio.br/arquivos/arquivos-internos-do-site/estatuto>.
Acesso em: 18 set. 2014.
UNIRIO. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Resolução nº 2.577, de outubro
de 2004. Fica aprovada a alteração de subordinação da Coordenadoria de
Edcuação a Distância – CEAD, do Centro de Ciência Humanas e Sociais para a
Reitoria desta Universidade. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2004.

68

______. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Resolução nº 3.502, de 17 de
agosto de 2010. Dispõe sobre a aprovação do Regimento Geral dos Cursos de PósGraduação Lato sensu da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro –
UNIRIO. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2010. Disponível em:
<http://www2.unirio.br/unirio/propg/pos-graduacao1/legislacao/resolucoes/regimento-da-pos-graduacao-lato-sensu/view>. Acesso em:
14 jul. 2015.
______. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Plano de Desenvolvimento
Institucional 2012-2016. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em:
<http://www.unirio.br/proplan/pdi/plano-de-desenvolvimento-institucional-20122016>. Acesso em: 28 set. 2015.
UNIRIO. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Plataforma e-UNI. Rio de
Janeiro, 2015. Dsiponivél em: <http://eee.cead.unirio.br/euni/login/index.php>.
Acesso: em: 280set. 2015.
WORTHEN, Blaine R.; SANDERS, James R.; FITZPATRICK, Jody L. Avaliação de
programas: concepções e práticas. São Paulo: Gente, 2004.

APÊNDICES

70

APÊNDICE A – Carta aos especialistas com a versão inicial dos instrumentos
Carta convite para especialistas em EaD
Rio de Janeiro, 03/02/2016
Prezado especialista,
Sou discente do Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio
e estou elaborando o instrumento de avaliação da minha Dissertação. O objetivo é a
construção de instrumento para avaliação de cursos de pós-graduação lato sensu a
distância da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
O instrumento proposto foi desenvolvido com base no quadro de categorias,
indicadores e padrões de julgamento em anexo e tem como finalidade atender ao
objetivo do estudo e responder à questão avaliativa elaborada:
 Em que medida os especialistas consideram que o instrumento de
avaliação, elaborado de acordo com os referenciais de qualidade para a educação
superior a distância definidos pelo MEC e o Regimento Geral dos cursos de Pósgraduação lato sensu da UNIRIO, permite aferir a qualidade da proposta e dos
cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância da UNIRIO?
Em função da sua experiência e conhecimento na área de educação,
tecnologia e/ou avaliação, solicito que analise o questionário proposto como
instrumento deste estudo avaliativo, tecendo seus comentários também sobre a
pertinência dos itens do mesmo.
Desta forma, solicito que analise cada item per si (questionário, objetivo do
estudo, questão avaliativa e quadro de categorias, indicadores e padrões) e a
coerência entre eles, seguindo o guia apresentado para registro das informações.
Fique a vontade para sugerir a inclusão de indicador e/ou item que porventura
não foi elaborado e que considere importante ser contemplado neste estudo.
Desde já agradeço a sua valiosa colaboração, enfatizando que suas
observações e sugestões serão consideradas para o aprimoramento deste estudo
avaliativo.
O arquivo pode ser enviado para o e-mail pelo qual recebeu este documento.
Atenciosamente,
Kátia Vasconcelos Ferreira.
E-mail: katia.ferreira@unirio.br
Telefone: (21) 99999-9999
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GUIA DE REGISTRO DA ANÁLISE
Nome do especialista: _______________________________________________
Instituição: ________________________________________________________
a) Objetivo do estudo: construir um instrumento para a avaliação de cursos de pósgraduação lato sensu a distância oferecidos pela Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro (UNIRIO).
( ) Adequado.
( ) Não Adequado.
Justifique:

b) Questão avaliativa: Em que medida o instrumento de avaliação, elaborado de acordo
com os referenciais de qualidade para a educação superior a distância definidos pelo
MEC e o Regimento Geral dos cursos de Pós-graduação lato sensu da UNIRIO, permite
aferir a qualidade da proposta e dos cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade
a distância da UNIRIO?
( ) Adequada.
( ) Não Adequada.
Justifique:

c) Quadro de categorias, indicadores e padrões (em anexo): Neste item é necessário
analisar a adequação das categorias, indicadores e padrões apresentados no quadro a
seguir.
Quadro de categorias,
indicadores e padrões

Adequação

Categorias

( ) Sim ( ) Não

Indicadores

( ) Sim ( ) Não

Padrões de julgamento

( ) Sim ( ) Não

Justificativa

d) Questionário (em anexo): Neste item é necessário analisar, além do instrumento como
um todo, a adequação de cada item ao quadro de categorias, indicadores e padrões de
julgamento, bem como a clareza da sua redação. Justifique sua resposta no espaço
abaixo do seu julgamento.
Adequação ao
Clareza da
Item do questionário de avaliação do projeto
Quadro
redação
1. A avaliação da aprendizagem prevê momentos
( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não
a distância e presenciais.
2. A avaliação da aprendizagem dos discentes
prevê, de forma balanceada, momentos
( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não
presenciais e a distância.
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3. A avaliação tem caráter formativo e configura
um processo contínuo, visando verificar o
progresso dos estudantes.
4. A avaliação tem caráter formativo e configura
um processo contínuo, visando estimular a
pró-atividade do estudante na construção do
conhecimento.
5. As avaliações da aprendizagem dos alunos
preveem subsídios para o aperfeiçoamento
pedagógico do curso.
6. As avaliações da aprendizagem dos alunos
preveem subsídios para o aperfeiçoamento da
gestão do curso.
7. As atividades relacionadas ao laboratório de
ensino, quando for o caso, previstas no
planejamento estão inseridas nos momentos
presenciais obrigatórios.
8. Os trabalhos de conclusão de curso previstos
no planejamento estão inseridos nos
momentos presenciais obrigatórios.
9. Os estágios obrigatórios previstos em lei estão
definidos no planejamento e inseridos nos
momentos presenciais obrigatórios.
10. A avaliação institucional realizada pela UNIRIO
fornece
resultados
que
promovam
o
aperfeiçoamento do sistema de gestão.
11. A avaliação institucional realizada pela UNIRIO
fornece
resultados
que
promovem
o
aperfeiçoamento do sistema pedagógico dos
cursos a distância.
12. A meta-avaliação é uma prática prevista pela
CEAD para os cursos de pós-graduação lato
sensu a distância da UNIRIO.
13. A coordenação do curso propõe práticas
avaliativas dirigidas especificamente ao curso
como um todo, com vistas ao seu
funcionamento pedagógico-gerencial.
14. Os docentes propostos têm qualificação
correlata ao pré-requisito exigido para o cargo,
que atenda às atribuições de cada disciplina.
15. 50% do corpo docente proposto possui
titulação de mestre ou doutor, de acordo com o
definido na Resolução CNE/CES Nº 01/2007.
16. É prevista a participação dos docentes do
curso em capacitações e/ou formações
específicas com vistas à produção do material
didático para cursos à distância.
17. É prevista a elaboração do conteúdo
programático e a definição dos referenciais
teóricos de cada disciplina pelos docentes, de
acordo com os parâmetros curriculares de
cada área e do projeto político pedagógico do
curso.
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18. A proposta de produção do material didático do
curso deve ser condizente com o que está
definido nos PCN/ área e o PPP do curso.
19. O material didático e de apoio de cada
disciplina será elaborado pelos docentes, de
acordo com o programa pré-estabelecido.
20. A proposta das atividades didáticas dos
docentes é adequada a um curso de pósgraduação a distância.
21. É previsto que compete aos docentes a gestão
acadêmica
do
processo
de
ensinoaprendizagem.
22. As atribuições dos docentes estão definidas no
projeto político pedagógico do curso,
motivando, orientando, acompanhando e
avaliando os alunos.
23. Estão previstos tutores presenciais para o
curso.
24. Estão previstos tutores a distância para o
curso.
25. Os tutores propostos possuem qualificação
correlata ao pré-requisito exigido para o cargo,
que atenda às atribuições de cada disciplina.
26. Os tutores propostos possuem qualificação
para trabalhar com o conteúdo definido para
cada disciplina.
27. É proposto pela CEAD uma política de
capacitação e atualização permanente dos
tutores, que contemple a seguintes dimensões:
domínio específico do conteúdo; mídias de
comunicação e fundamentos da EaD e do
modelo de tutoria.
28. É previsto que os tutores cumpram as
atribuições definidas no projeto político
pedagógico do curso.
29. Os técnicos administrativos propostos têm
qualificação correlata ao pré-requisito exigido
para o cargo.
30. É previsto número suficiente de técnicos
responsáveis pela parte administrativa dos
cursos.
31. É previsto que os técnicos administrativos
atuem de forma satisfatória na secretaria
acadêmica do pólo, cumprindo prazos e
exigências legais em todas as instâncias
acadêmicas.
32. É previsto número suficiente de técnicos
responsáveis pela parte tecnológica dos
cursos.
33. É previsto que os técnicos da área tecnológica
atuem de forma satisfatória no suporte técnico
nos polos, aos docentes, tutores e estudantes,
bem como do desenvolvimento e suporte do
sistema de informação utilizado no curso.
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34. O coordenador proposto para o pólo é
graduado e possui experiência acadêmica e
administrativa prévia.
35. É proposto um planejamento prévio do
processo de gerenciamento da tutoria.
36. É proposto um planejamento prévio do
processo de controle da produção do material
didático.
37. É proposto um planejamento prévio do
processo de distribuição do material didático.
38. É prevista a atualização do banco de dados
dos alunos.
39. É prevista a atualização do banco de dados
dos docentes.
40. É prevista a atualização do banco de dados
dos tutores.
41. É proposto a execução dos atos acadêmicos
dentro dos prazos definidos no calendário
acadêmico.
42. É previsto um número de materiais e
equipamentos suficiente para atender aos
alunos e à equipe multidisciplinar.
43. É prevista infraestrutura necessária do
laboratório de informática para atender aos
alunos.
44. É prevista infraestrutura necessária da
secretaria para atender aos alunos e à equipe
multidisciplinar.
45. É prevista uma sala para coordenação do
curso com recursos para a gestão dos cursos
e dos pólos.
46. É prevista infraestrutura necessária das salas
para tutoria presencial e a distância a fim de
atender aos tutores.
47. É prevista infraestrutura necessária da sala
dos docentes a fim de atendê-los.
48. É prevista infraestrutura necessária da sala de
videoconferência para a sessões.
49. Estão previstos acervo e infraestrutura da
biblioteca que atendam às necessidades dos
alunos.
50. São previstas a manutenção e a conservação
das instalações físicas periodicamente.
51. São previstas a manutenção e conservação
dos equipamentos periodicamente.
52. É prevista a adequação das instalações físicas
para garantir a acessibilidade das pessoas
com deficiência.
53. São previstos recursos que permitam a
utilização dos equipamentos por pessoas com
deficiência.
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54. É previsto que o conteúdo de cada disciplina
seja elaborado de acordo com o PPP do curso
e as diretrizes curriculares nacionais da área
definidas pelo MEC.
55. É previsto que o formato do material didático
de cada disciplina seja elaborado de acordo
com o PPP do curso.
56. É previsto a elaboração/ utilização de material
didático
específico
que
atenda
às
necessidades dos estudantes com deficiência.
57. É previsto que o guia geral do curso integre o
material didático.
58. É previsto que o guia geral do curso contenha
as informações gerais sobre o curso.
59. É previsto que o guia geral do curso oriente o
estudante quanto as características da
educação a distância e aos direitos, deveres e
normas de estudo a serem adotadas durante o
curso.
60. É previsto que um guia relativo ao conteúdo do
material de cada disciplina integre o material
didático.
61. É previsto que o guia relativo ao conteúdo do
material de cada disciplina oriente o estudante
quanto as características do processo de
ensino e aprendizagem particulares de cada
conteúdo.
62. É previsto que o guia relativo ao conteúdo do
material de cada disciplina informe ao
estudante a equipe de docentes responsável
pela gestão do processo de ensino.
63. É previsto que o guia relativo ao conteúdo do
material de cada disciplina informe ao
estudante a equipe de tutores e os horários de
atendimento.
64. É previsto que o guia relativo ao conteúdo do
material de cada disciplina apresente o
cronograma (data, horário e local) para o
sistema de acompanhamento e avaliação.
65. O PPP apresenta claramente a concepção
epistemológica de educação, ensino e
aprendizagem.
66. O PPP apresenta claramente a concepção de
currículo, que atenda as diretrizes curriculares
nacionais da área.
67. É previsto o desenvolvimento da interatividade
entre docentes, tutores e estudantes de acordo
com o estabelecido no PPP.
68. É previsto um sistema de comunicação que
atenda as necessidades dos estudantes,
docentes e tutores.
69. É proposto o acompanhamento da usabilidade
do sistema de comunicação pelos docentes,
tutores e estudantes.
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70. O processo de custeio dos cursos, no qual
estão englobados os itens recursos humanos,
infraestrutura, material didático e sistema de
avaliação, é embasado na previsão de vagas
para cada curso.
71. O projeto do curso atende as exigências
estabelecidas no Regimento Geral dos cursos
de pós-graduação lato sensu da UNIRIO.
72. O curso deve obter aprovação em todas as
instâncias acadêmicas pertinentes da UNIRIO.

Item do questionário de avaliação do curso
1. A avaliação da aprendizagem é composta por
momentos a distância e presenciais.
2. A avaliação da aprendizagem dos discentes é
realizada de forma balanceada em momentos
presenciais e a distância.
3. A avaliação tem caráter formativo e verifica o
progresso dos estudantes.
4. A avaliação tem caráter formativo e estimula a
pró-atvidade do estudante na construção do
conhecimento.
5. As avaliações da aprendizagem dos alunos
oferecem subsídios para o aperfeiçoamento
pedagógico do curso.
6. As avaliações da aprendizagem dos alunos
oferecem subsídios para o aperfeiçoamento da
gestão do curso.
7. As atividades relacionadas a laboratório de
ensino, quando for o caso, são realizadas de
acordo com o planejamento dos momentos
presenciais obrigatórios.
8. Os trabalhos de conclusão de curso são
realizados de acordo com o planejamento dos
momentos presenciais obrigatórios.
9. Os estágios obrigatórios previstos em lei são
realizados de acordo com o planejamento dos
momentos presenciais obrigatórios.
10. Os resultados da avaliação institucional
realizada pela UNIRIO são utilizados no
aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e
pedagógico dos cursos.
11. A meta-avaliação é uma prática realizada pela
CEAD para os cursos de pós-graduação lato
sensu a distância da UNIRIO.
12. A coordenação do curso desenvolve práticas
avaliativas dirigidas especificamente ao curso
como um todo, com vistas ao seu
funcionamento pedagógico-gerencial.
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13. Os docentes possuem qualificação correlata
ao pré-requisito exigido para o cargo, que
atenda às atribuições de cada disciplina.
14. 50% do corpo docente possui titulação de
mestre ou doutor, de acordo com o definido na
Resolução CNE/CES Nº 01/2007.
15. Os docentes do curso participam de
capacitações e/ou formações específicas com
vistas à produção do material didático para
cursos à distância.
16. Os
docentes
elaboram
o
conteúdo
programático e definem os referenciais
teóricos de cada disciplina de acordo com os
parâmetros curriculares de cada área e do
PPP do curso.
17. A produção do material didático do curso é
condizente com o que está definido nos PCN/
área e o PPP do curso.
18. Os docentes elaboram o material didático e de
apoio de cada disciplina, de acordo com o
programa pré-estabelecido.
19. As atividades didáticas dos docentes são
adequadas a um curso de pós-graduação a
distância.
20. Os docentes fazem a gestão acadêmica do
processo de ensino-aprendizagem.
21. Os docentes cumprem as atribuições definidas
no PPP do curso, motivando, orientando,
acompanhando e avaliando os alunos.
22. O curso possui tutores presenciais.
23. O curso possui tutores a distância.
24. Os tutores possuem qualificação correlata ao
pré-requisito exigido para o cargo, que atenda
às atribuições de cada disciplina.
25. Os tutores têm domínio do conteúdo definido
para cada disciplina.
26. A CEAD possui política de capacitação e
atualização permanente dos tutores, que
contempla as seguintes dimensões: domínio
específico
do
conteúdo;
mídias
de
comunicação e fundamentos da EaD e do
modelo de tutoria.
27. Os tutores cumprem as atribuições definidas
no PPP do curso.
28. Os
técnicos
administrativos
possuem
qualificação correlata ao pré-requisito exigido
para o cargo.
29. O pólo possui técnicos responsáveis, em
número suficiente, pela parte administrativa
dos cursos.
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30. Os técnicos administrativos atuam de forma
satisfatória na secretaria acadêmica do pólo,
cumprindo prazos e exigências legais em
todas as instâncias acadêmicas.
31. O pólo possui técnicos responsáveis, em
número suficiente, pela parte tecnológica dos
cursos.
32. Os técnicos da área tecnológica atuam de
forma satisfatória no suporte técnico nos polos,
aos docentes, tutores e estudantes, bem como
do desenvolvimento e suporte do sistema de
informação utilizado no curso.
33. O coordenador do pólo é graduado e possui
experiência acadêmica e administrativa prévia.
34. O coordenador do pólo exerce suas
atribuições de forma satisfatória.
35. Existe um planejamento prévio do processo de
gerenciamento da tutoria.
36. Existe um planejamento prévio do processo de
controle da produção do material didático.
37. Existe um planejamento prévio do processo de
distribuição do material didático.
38. A logística para avaliação da aprendizagem a
distância é eficiente.
39. A logística para avaliação da aprendizagem
presencial é eficiente.
40. O banco de dados dos alunos é atualizado.
41. O banco de dados dos docentes é atualizado.
42. O banco de dados dos tutores é atualizado.
43. Os atos acadêmicos são executados dentro
dos prazos definidos no calendário acadêmico.
44. O número de materiais e equipamentos é
suficente para atender aos alunos e à equipe
multidisciplinar.
45. O laboratório de informática tem infraestrutura
necessária para atender aos alunos.
46. A secretaria acadêmica tem infraestrutura
necessária para atender aos alunos e à equipe
multidisciplinar.
47. Existe uma sala para coordenação do curso
com recursos para a gestão dos cursos e dos
pólos.
48. As salas para tutoria presencial e a distância
têm infraestrutura necessária para atender aos
tutores.
49. A sala de professores tem infraestrutura
necessária para atender aos professores.
50. A sala de videoconferência tem infraestrutura
necessária para a sessões.
51. A biblioteca possui acervo e infraestrutura que
atenda às necessidades dos alunos.
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52. A manutenção e conservação das instalações
físicas é realizada periodicamente.
53. A
manutenção
e
conservação
dos
equipamentos é realizada periodicamente.
54. As instalações físicas estão adequadas para
garantir a acessibilidade das pessoas com
deficiência.
55. São oferecidos recursos que permitem a
utilização dos equipamentos por pessoas com
deficiência.
56. O conteúdo de cada disciplina foi elaborado de
acordo com o PPP do curso e as diretrizes
curriculares nacionais da área definidas pelo
MEC.
57. O formato do material didático de cada
disciplina foi elaborado de acordo com o PPP
do curso.
58. Existe material didático específico que atenda
às necessidade dos estudantes com
deficiência.
59. O guia geral do curso integra o material
didático.
60. O guia geral do curso contém as informações
gerais sobre o curso.
61. O guia geral do curso orienta o estudante
quanto as características da educação a
distância e aos direitos, deveres e normas de
estudo a serem adotadas durante o curso.
62. Um guia relativo ao conteúdo do material de
cada disciplina compõe o material didático.
63. O guia relativo ao conteúdo do material de
cada disciplina orienta o estudante quanto as
características do processo de ensino e
aprendizagem particulares de cada conteúdo.
64. O guia relativo ao conteúdo do material de
cada disciplina informa ao estudante a equipe
de docentes responsável pela gestão do
processo de ensino.
65. O guia relativo ao conteúdo do material de
cada disciplina informa ao estudante a equipe
de tutores e os horários de atendimento.
66. O guia relativo ao conteúdo do material de
cada disciplina apresenta o cronograma (data,
horário e local) para o sistema de
acompanhamento e avaliação.
67. A concepção epistemológica de educação,
ensino e aprendizagem apresentada no PPP é
desenvolvida.
68. A concepção de currículo apresentada no
PPP, que atenda às diretrizes curriculares
nacionais da área, é desenvolvida.
69. A interatividade entre professores, tutores e
estudantes é desenvolvida de acordo com o
estabelecido no PPP.
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70. O sistema de comunicação utilizado atende as
necessidades dos estudantes, docentes e
tutores.
71. A usabilidade do sistema de comunicação
pelos docentes, tutores e estudantes é
satisfatória.
72. O processo de custeio dos cursos, no qual
estão englobados os itens recursos humanos,
infraestrutura, material didático e sistema de
avaliação, é embasado na previsão de vagas
para cada curso.
73. O projeto do curso atende as exigências
estabelecidas no Regimento Geral dos cursos
de pós-graduação lato sensu da UNIRIO.
74. O curso obteve aprovação em todas as
instâncias acadêmicas pertinentes da UNIRIO.
75. O curso foi cadastrado no sistema integrado
de ensino (SIE).
76. O curso possui cadastro no sistema e-MEC.

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não
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APÊNDICE B – Versão inicial do instrumento de avaliação da proposta de
curso
Título: Instrumento de avaliação do projeto de curso de pós-graduação lato sensu a
distância da UNIRIO.
 Instruções:
 Com a finalidade de avaliar a qualidade dos cursos de pós-graduação lato sensu a
distância da UNIRIO, foi elaborado um instrumento com 72 itens, cujo foco é o projeto
do curso;
 Para efeito desta avaliação é importante o estudo cuidadoso da proposta do curso;
 Este questionário foi elaborado de acordo com os indicadores definidos nos Referenciais
de Qualidade para a Educação Superior a Distância e no Regimento Geral dos cursos
de Pós-graduação lato sensu da UNIRIO;
 Foram estabelecidos quatro padrões de julgamento, com a seguinte escala: 4 - atende
plenamente; 3 - atende parcialmente; 2 - não atende; 1 - não se aplica. Eles visam aferir
se o projeto do curso revela em cada item o atendimento aos princípios estabelecidos
nos referidos documentos norteadores;
 Marque com um X o padrão de resposta mais adequado ao atendimento da proposta do
curso ao item, lembrando que não há resposta certa ou errada;
 Ao terminar de responder o questionário, verifique os pontos alcançados pelo projeto de
curso de acordo com a escala.

ITENS
1. A avaliação da aprendizagem prevê momentos a distância e
presenciais.
2. A avaliação da aprendizagem dos discentes prevê, de forma
balanceada, momentos presenciais e a distância.
3. A avaliação tem caráter formativo e configura um processo contínuo,
visando verificar o progresso dos estudantes.
4. A avaliação tem caráter formativo e configura um processo contínuo,
visando estimular a pró-atividade do estudante na construção do
conhecimento.
5. As avaliações da aprendizagem dos alunos preveem subsídios para o
aperfeiçoamento pedagógico do curso.
6. As avaliações da aprendizagem dos alunos preveem subsídios para o
aperfeiçoamento da gestão do curso.
7. As atividades relacionadas ao laboratório de ensino, quando for o caso,
previstas no planejamento estão inseridas nos momentos presenciais
obrigatórios.
8. Os trabalhos de conclusão de curso previstos no planejamento estão
inseridos nos momentos presenciais obrigatórios.
9. Os estágios obrigatórios previstos em lei estão definidos no
planejamento e inseridos nos momentos presenciais obrigatórios.
10. A avaliação institucional realizada pela UNIRIO fornece resultados que
promovam o aperfeiçoamento do sistema de gestão.
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11. A avaliação institucional realizada pela UNIRIO fornece resultados que
promovem o aperfeiçoamento do sistema pedagógico dos cursos a
distância.
12. A meta-avaliação é uma prática prevista pela CEAD para os cursos de
pós-graduação lato sensu a distância da UNIRIO.
13. A coordenação do curso propõe práticas avaliativas dirigidas
especificamente ao curso como um todo, com vistas ao seu
funcionamento pedagógico-gerencial.
14. Os docentes propostos têm qualificação correlata ao pré-requisito
exigido para o cargo, que atenda às atribuições de cada disciplina.
15. 50% do corpo docente proposto possui titulação de mestre ou doutor,
de acordo com o definido na Resolução CNE/CES Nº 01/2007.
16. É prevista a participação dos docentes do curso em capacitações e/ou
formações específicas com vistas à produção do material didático para
cursos à distância.
17. É prevista a elaboração do conteúdo programático e a definição dos
referenciais teóricos de cada disciplina pelos docentes, de acordo com
os parâmetros curriculares de cada área e do projeto político
pedagógico do curso.
18. A proposta de produção do material didático do curso deve ser
condizente com o que está definido nos PCN/ área e o PPP do curso.
19. O material didático e de apoio de cada disciplina será elaborado pelos
docentes, de acordo com o programa pré-estabelecido.
20. A proposta das atividades didáticas dos docentes são adequadas a um
curso de pós-graduação a distância.
21. É previsto que compete aos docentes a gestão acadêmica do processo
de ensino-aprendizagem.
22. As atribuições dos docentes estão definidas no projeto político
pedagógico do curso, motivando, orientando, acompanhando e
avaliando os alunos.
23. Estão previstos tutores presenciais para o curso.
24. Estão previstos tutores a distância para o curso.
25. Os tutores propostos possuem qualificação correlata ao pré-requisito
exigido para o cargo, que atenda às atribuições de cada disciplina.
26. Os tutores propostos possuem qualificação para trabalhar com o
conteúdo definido para cada disciplina.
27. É proposto pela CEAD uma política de capacitação e atualização
permanente dos tutores, que contemple a seguintes dimensões:
domínio específico do conteúdo; mídias de comunicação e
fundamentos da EaD e do modelo de tutoria.
28. É previsto que os tutores cumpram as atribuições definidas no projeto
político pedagógico do curso.
29. Os técnicos administrativos propostos têm qualificação correlata ao prérequisito exigido para o cargo.
30. É previsto número suficiente de técnicos responsáveis pela parte
administrativa dos cursos.
31. É previsto que os técnicos administrativos atuem de forma satisfatória
na secretaria acadêmica do pólo, cumprindo prazos e exigências legais
em todas as instâncias acadêmicas.
32. É previsto número suficiente de técnicos responsáveis pela parte
tecnológica dos cursos.
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33. É previsto que os técnicos da área tecnológica atuem de forma
satisfatória no suporte técnico nos polos, aos docentes, tutores e
estudantes, bem como do desenvolvimento e suporte do sistema de
informação utilizado no curso.
34. O coordenador proposto para o pólo é graduado e possui experiência
acadêmica e administrativa prévia.
35. É proposto um planejamento prévio do processo de gerenciamento da
tutoria.
36. É proposto um planejamento prévio do processo de controle da
produção do material didático.
37. É proposto um planejamento prévio do processo de distribuição do
material didático.
38. É prevista a atualização do banco de dados dos alunos.
39. É prevista a atualização do banco de dados dos docentes.
40. É prevista a atualização do banco de dados dos tutores.
41. É proposto a execução dos atos acadêmicos dentro dos prazos
definidos no calendário acadêmico.
42. É previsto um número de materiais e equipamentos suficiente para
atender aos alunos e à equipe multidisciplinar.
43. É prevista infraestrutura necessária do laboratório de informática para
atender aos alunos.
44. É prevista infraestrutura necessária da secretaria para atender aos
alunos e à equipe multidisciplinar.
45. É prevista uma sala para coordenação do curso com recursos para a
gestão dos cursos e dos pólos.
46. É prevista infraestrutura necessária das salas para tutoria presencial e
a distância a fim de atender aos tutores.
47. É prevista infraestrutura necessária da sala dos docentes a fim de
atendê-los.
48. É prevista infraestrutura necessária da sala de videoconferência para a
sessões.
49. Estão previstos acervo e infraestrutura da biblioteca que atendam às
necessidades dos alunos.
50. São previstas a manutenção e a conservação das instalações físicas
periodicamente.
51. São previstas a manutenção e conservação dos equipamentos
periodicamente.
52. É prevista a adequação das instalações físicas para garantir a
acessibilidade das pessoas com deficiência.
53. São previstos recursos que permitam a utilização dos equipamentos por
pessoas com deficiência.
54. É previsto que o conteúdo de cada disciplina seja elaborado de acordo
com o PPP do curso e as diretrizes curriculares nacionais da área
definidas pelo MEC.
55. É previsto que o formato do material didático de cada disciplina seja
elaborado de acordo com o PPP do curso.
56. É previsto a elaboração/ utilização de material didático específico que
atenda às necessidades dos estudantes com deficiência.
57. É previsto que o guia geral do curso integre o material didático.
58. É previsto que o guia geral do curso contenha as informações gerais
sobre o curso.
59. É previsto que o guia geral do curso oriente o estudante quanto as
características da educação a distância e aos direitos, deveres e
normas de estudo a serem adotadas durante o curso.
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60. É previsto que um guia relativo ao conteúdo do material de cada
disciplina integre o material didático.
61. É previsto que o guia relativo ao conteúdo do material de cada
disciplina oriente o estudante quanto as características do processo de
ensino e aprendizagem particulares de cada conteúdo.
62. É previsto que o guia relativo ao conteúdo do material de cada
disciplina informe ao estudante a equipe de docentes responsável pela
gestão do processo de ensino.
63. É previsto que o guia relativo ao conteúdo do material de cada
disciplina informe ao estudante a equipe de tutores e os horários de
atendimento.
64. É previsto que o guia relativo ao conteúdo do material de cada
disciplina apresente o cronograma (data, horário e local) para o sistema
de acompanhamento e avaliação.
65. O PPP apresenta claramente a concepção epistemológica de
educação, ensino e aprendizagem.
66. O PPP apresenta claramente a concepção de currículo, que atenda as
diretrizes curriculares nacionais da área.
67. É previsto o desenvolvimento da interatividade entre docentes, tutores e
estudantes de acordo com o estabelecido no PPP.
68. É previsto um sistema de comunicação que atenda as necessidades
dos estudantes, docentes e tutores.
69. É proposto o acompanhamento da usabilidade do sistema de
comunicação pelos docentes, tutores e estudantes.
70. O processo de custeio dos cursos, no qual estão englobados os itens
recursos humanos, infraestrutura, material didático e sistema de
avaliação, é embasado na previsão de vagas para cada curso.
71. O projeto do curso atende as exigências estabelecidas no Regimento
Geral dos cursos de pós-graduação lato sensu da UNIRIO.
72. O curso deve obter aprovação em todas as instâncias acadêmicas
pertinentes da UNIRIO.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Escala: 4 - atende plenamente; 3 - atende parcialmente; 2 - não atende; 1 - não se aplica

Escala de Avaliação
Pontos
202-288
(70%- 100% do valor
máximo alcançado)

Avaliação

Recomendação

O projeto é considerado de
qualidade.

O curso deve ser
desenvolvido pela instituição.

144-201
(entre 50%-69% do valor
máximo)

O projeto é considerado de
média qualidade.

72-143
(até 49% do valor máximo)

O projeto é considerado de
baixa qualidade.

Antes da sua
implementação, o projeto
precisa ser revisto nos
aspectos não atendidos
nesta avaliação.
Não é recomendável a
implementação deste curso.
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APÊNDICE C – Versão inicial do instrumento de avaliação do curso

Título: Instrumento de avaliação dos cursos de pós-graduação lato sensu a distância da
UNIRIO
 Instruções:
 Com a finalidade de avaliar a qualidade dos cursos de pós-graduação lato sensu a
distância da UNIRIO, foi elaborado um questionário com 76 itens, cujo objeto são os
cursos já implementados;
 Este questionário foi elaborado de acordo com os indicadores definidos nos Referenciais
de Qualidade para a Educação Superior a Distância e no Regimento Geral dos cursos
de Pós-graduação lato sensu da UNIRIO;
 Para avaliá-lo é imprescindível conhecer profundamente o curso, além de ter acesso
aos documentos relacionados à sua implementação;
 Foram estabelecidos quatro padrões de julgamento, com a seguinte escala: 4 - atende
plenamente; 3 - atende parcialmente; 2 - não atende; 1 - não se aplica. Eles visam aferir
se o curso revela em cada item o atendimento aos princípios estabelecidos nos
referidos documentos norteadores;
 Marque com um X o padrão de resposta mais adequado ao atendimento do curso ao
item, lembrando que não há resposta certa ou errada.
 Ao terminar de responder o questionário, verifique os pontos alcançados pelo curso de
acordo com a escala.
ITENS
1. A avaliação da aprendizagem é composta por momentos a distância e
presenciais.
2. A avaliação da aprendizagem dos discentes é realizada de forma
balanceada em momentos presenciais e a distância.
3. A avaliação tem caráter formativo e verifica o progresso dos
estudantes.
4. A avaliação tem caráter formativo e estimula a pró-atvidade do
estudante na construção do conhecimento.
5. As avaliações da aprendizagem dos alunos oferecem subsídios para o
aperfeiçoamento pedagógico do curso.
6. As avaliações da aprendizagem dos alunos oferecem subsídios para o
aperfeiçoamento da gestão do curso.
7. As atividades relacionadas a laboratório de ensino, quando for o caso,
são realizadas de acordo com o planejamento dos momentos
presenciais obrigatórios.
8. Os trabalhos de conclusão de curso são realizados de acordo com o
planejamento dos momentos presenciais obrigatórios.
9. Os estágios obrigatórios previstos em lei são realizados de acordo
com o planejamento dos momentos presenciais obrigatórios.
10. Os resultados da avaliação institucional realizada pela UNIRIO são
utilizados no aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e pedagógico
dos cursos.
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11. A meta-avaliação é uma prática realizada pela CEAD para os cursos
1
de pós-graduação lato sensu a distância da UNIRIO.
12. A coordenação do curso desenvolve práticas avaliativas dirigidas
especificamente ao curso como um todo, com vistas ao seu 1
funcionamento pedagógico-gerencial.
13. Os docentes possuem qualificação correlata ao pré-requisito exigido
1
para o cargo, que atenda às atribuições de cada disciplina.
14. 50% do corpo docente possui titulação de mestre ou doutor, de acordo
1
com o definido na Resolução CNE/CES Nº 01/2007.
15. Os docentes do curso participam de capacitações e/ou formações
específicas com vistas à produção do material didático para cursos à 1
distância.
16. Os docentes elaboram o conteúdo programático e definem os
referenciais teóricos de cada disciplina de acordo com o parâmetros 1
curriculares de cada área e do PPP do curso.
17. A produção do material didático do curso é condizente com o que está
1
definido nos PCN/ área e o PPP do curso.
18. Os docentes elaboram o material didático e de apoio de cada
1
disciplina, de acordo com o programa pré-estabelecido.
19. As atividades didáticas dos docentes são adequadas a um curso de
1
pós-graduação a distância.
20. Os docentes fazem a gestão acadêmica do processo de ensino1
aprendizagem.
21. Os docentes cumprem as atribuições definidas no PPP do curso,
1
motivando, orientando, acompanhando e avaliando os alunos.
1
22. O curso possui tutores presenciais.
1
23. O curso possui tutores a distância.
24. Os tutores possuem qualificação correlata ao pré-requisito exigido
1
para o cargo, que atenda às atribuições de cada disciplina.
1
25. Os tutores têm domínio do conteúdo definido para cada disciplina.
26. A CEAD possui política de capacitação e atualização permanente dos
tutores, que contempla as seguintes dimensões: domínio específico do
1
conteúdo; mídias de comunicação e fundamentos da EaD e do modelo
de tutoria.
1
27. Os tutores cumprem as atribuições definidas no PPP do curso.
28. Os técnicos administrativos possuem qualificação correlata ao pré1
requisito exigido para o cargo.
29. O pólo possui técnicos responsáveis, em número suficiente, pela parte
1
administrativa dos cursos.
30. Os técnicos administrativos atuam de forma satisfatória na secretaria
acadêmica do pólo, cumprindo prazos e exigências legais em todas as 1
instâncias acadêmicas.
31. O pólo possui técnicos responsáveis, em número suficiente, pela parte
1
tecnológica dos cursos.
32. Os técnicos da área tecnológica atuam de forma satisfatória no
suporte técnico nos polos, aos docentes, tutores e estudantes, bem
1
como do desenvolvimento e suporte do sistema de informação
utilizado no curso.
33. O coordenador do pólo é graduado e possui experiência acadêmica e
1
administrativa prévia.
1
34. O coordenador do pólo exerce suas atribuições de forma satisfatória.
35. Existe um planejamento prévio do processo de gerenciamento da
1
tutoria.
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36. Existe um planejamento prévio do processo de controle da produção
do material didático.
37. Existe um planejamento prévio do processo de distribuição do material
didático.
38. A logística para avaliação da aprendizagem a distância é eficiente.
39. A logística para avaliação da aprendizagem presencial é eficiente.
40. O banco de dados dos alunos é atualizado.
41. O banco de dados dos docentes é atualizado.
42. O banco de dados dos tutores é atualizado.
43. Os atos acadêmicos são executados dentro dos prazos definidos no
calendário acadêmico.
44. O número de materiais e equipamentos é suficente para atender aos
alunos e à equipe multidisciplinar.
45. O laboratório de informática tem infraestrutura necessária para atender
aos alunos.
46. A secretaria acadêmica tem infraestrutura necessária para atender aos
alunos e à equipe multidisciplinar.
47. Existe uma sala para coordenação do curso com recursos para a
gestão dos cursos e dos pólos.
48. As salas para tutoria presencial e a distância têm infraestrutura
necessária para atender aos tutores.
49. A sala de professores tem infraestrutura necessária para atender aos
professores.
50. A sala de videoconferência tem infraestrutura necessária para a
sessões.
51. A biblioteca possui acervo e infraestrutura que atenda às
necessidades dos alunos.
52. A manutenção e conservação das instalações físicas é realizada
periodicamente.
53. A manutenção e conservação dos equipamentos é realizada
periodicamente.
54. As instalações físicas estão adequadas para garantir a acessibilidade
das pessoas com deficiência.
55. São oferecidos recursos que permitem a utilização dos equipamentos
por pessoas com deficiência.
56. O conteúdo de cada disciplina foi elaborado de acordo com o PPP do
curso e as diretrizes curriculares nacionais da área definidas pelo
MEC.
57. O formato do material didático de cada disciplina foi elaborado de
acordo com o PPP do curso.
58. Existe material didático específico que atenda às necessidade dos
estudantes com deficiência.
59. O guia geral do curso integra o material didático.
60. O guia geral do curso contém as informações gerais sobre o curso.
61. O guia geral do curso orienta o estudante quanto as características da
educação a distância e aos direitos, deveres e normas de estudo a
serem adotadas durante o curso.
62. Um guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina compõe o
material didático.
63. O guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina orienta o
estudante quanto as características do processo de ensino e
aprendizagem particulares de cada conteúdo.
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64. O guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina informa ao
estudante a equipe de docentes responsável pela gestão do processo
de ensino.
65. O guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina informa ao
estudante a equipe de tutores e os horários de atendimento.
66. O guia relativo ao conteúdo do material de cada disciplina apresenta o
cronograma (data, horário e local) para o sistema de
acompanhamento e avaliação.
67. A concepção epistemológica de educação, ensino e aprendizagem
apresentada no PPP é desenvolvida.
68. A concepção de currículo apresentada no PPP, que atenda às
diretrizes curriculares nacionais da área, é desenvolvida.
69. A interatividade entre professores, tutores e estudantes é
desenvolvida de acordo com o estabelecido no PPP.
70. O sistema de comunicação utilizado atende as necessidades dos
estudantes, docentes e tutores.
71. A usabilidade do sistema de comunicação pelos docentes, tutores e
estudantes é satisfatória.
72. O processo de custeio dos cursos, no qual estão englobados os itens
recursos humanos, infraestrutura, material didático e sistema de
avaliação, é embasado na previsão de vagas para cada curso.
73. O projeto do curso atende as exigências estabelecidas no Regimento
Geral dos cursos de pós-graduação lato sensu da UNIRIO.
74. O curso obteve aprovação em todas as instâncias acadêmicas
pertinentes da UNIRIO.
75. O curso foi cadastrado no sistema integrado de ensino (SIE).
76. O curso possui cadastro no sistema e-MEC.
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Escala: 4 - atende plenamente; 3 - atende parcialmente; 2 - não atende; 1 - não se aplica

Escala de Avaliação
Pontos
213-304
(70%- 100% do valor
máximo alcançado)

Avaliação
O curso é considerado de
qualidade.

152-212
(entre 50%-69% do valor
máximo)

O curso é considerado de
média qualidade.

76-151
(até 49% do valor
máximo)

O curso é considerado de
baixa qualidade.

Recomendação
O curso deve ser mantido
em funcionamento pela
instituição.
O curso precisa ser
revisto nos aspectos não
atendidos nesta avaliação,
visando a sua melhoria.
O curso não deve ser
mantido pela instituição.

