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RESUMO
Este estudo teve como objetivo avaliar a disciplina Captação de Recursos para
Eventos oferecida na modalidade online em curso presencial de graduação de uma
universidade carioca. Os cursos de graduação presencial estão autorizados pelo MEC
a oferecer 20% de sua carga horária total conforme Portaria nº. 4.059 em forma de
disciplinas online em sua grade curricular. Para desenvolver o estudo, a autora adotou
a abordagem avaliativa centrada nos usuários e formulou as seguintes questões
avaliativas: 1) Em que medida a disciplina Captação de Recursos para Eventos na
modalidade online atende às expectativas do estudante do curso de graduação de
Tecnologia em Eventos, na modalidade presencial? 2) Até que ponto a disciplina
Captação de Recursos para Eventos na modalidade online contribui para a satisfação
do estudante em relação ao curso de Tecnologia em Eventos? Para a obtenção dos
dados foi aplicado presencialmente um questionário de natureza quantitativa que foi
respondido pelos 32 alunos da disciplina. A análise dos dados quantitativos foi feita
por meio de estatística descritiva, com uso de tabelas e quadros. Os resultados da
avaliação indicaram que a maioria dos alunos teve uma insatisfação em relação à
disciplina ser oferecida na modalidade online. No estudo são feitas recomendações
visando uma reorganização pedagógica do curso.
Palavras-chave: Disciplina online. Avaliações pelos Alunos. Graduação em Eventos.

ABSTRACT
This study’s objective was to evaluate the raising resources for events discipline
offered online in a classroom undergraduate course of a university in Rio de Janeiro.
The classroom undergraduate courses are authorized by the Ministry of Education to
offer 20% of its total hour load as online classes on the curriculum, according to the
Ordinance no. 4.059. To develop the study, the author adopted a user-centered
evaluative approach and formulated the following evaluative questions: 1) To what
extent does the raising resources for events discipline online meet the expectations of
the students in the classroom modality of the Technology in Events undergraduate
course? 2) To what extent does the raising resources for events discipline as an online
class contribute to the students’ satisfaction with the Technology in Events course? To
obtain the data, a questionnaire of quantitative nature was applied personally and
answered by 32 students of the discipline. The quantitative data analysis was done by
descriptive statistics with the use of tables and diagrams. The evaluation results
indicated that the majority of the students were unsatisfied with the discipline being
offered as an online class. The study makes recommendations aimed at the course’s
pedagogical reorganization.
Keywords: Online discipline. Evaluation by students. Undergraduate course in Events.
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1 O SURGIMENTO DE DISCIPLINAS ONLINE EM CURSOS PRESENCIAIS E
SUA PROBLEMÁTICA
1.1 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL
O processo de ensino-aprendizagem passou ao longo dos tempos por
recorrentes mudanças. Uma das mais revolucionárias recentemente ocorridas foi
a introdução da Educação a Distância (EaD). Com esta modalidade, a educação
tornou-se mais acessível, o que tem contribuído significativamente para a maior
procura na área da educação, incluindo a presencial. De fato, a EaD diminui
algumas das barreiras que dificultam o acesso ao conhecimento e à educação
continuada e permanente (AQUINO, 2007).
O modo como essas mudanças aconteceram ensinou tanto quanto todo o
processo desenvolvido. De acordo com Moran (2004, p. 245):

Ensinar e aprender estão sendo desafiados como nunca antes. Há
informações demais, múltiplas fontes, visões diferentes de mundo.
Educar hoje é mais complexo porque a sociedade também é mais
complexa e também o são as competências necessárias. As
tecnologias começam a estar um pouco mais ao alcance do estudante
e do professor. Precisamos repensar todo o processo, reaprender a
ensinar, a estar com os alunos, a orientar atividades, a definir o que
vale a pena fazer para aprender, juntos ou separados.

A EaD também é definida como instrução através de mídias impressas e de
meios de comunicação, podendo combinar atividades a distância e presenciais
(CAZETTA; KRATOCHWILL, 2011 apud FERREIRA, 2014). A sociedade atual
vem acompanhando a constante evolução da EaD digital que, graças ao
desenvolvimento tecnológico e informacional, está transformando o mundo
contemporâneo.
No Brasil, o número de matriculados vem crescendo a cada ano, conforme
levantamento dos censos realizados, anualmente, pela Associação Brasileira de
Educação a Distância (ABED). Nota-se que é um caminho sem volta pelas
inúmeras vantagens que a EaD proporciona para a aprendizagem.
Para Litto (2010), o ensino online possibilita acesso ao conhecimento e à
certificação profissional para quem não tinha a possibilidade de se aperfeiçoar por
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ser portador de necessidades especiais, morar longe dos grandes centros ou ainda
por falta de condições econômicas.
No caso brasileiro, a EaD surgiu como uma alternativa para atender à
demanda, primeiramente, através de meios radiofônicos, o que permitiu a
formação dos trabalhadores do meio rural sem a necessidade de deslocamento
para os centros urbanos (LOPES et al., 2007).
Quando tratamos de EaD, há nuances diferenciadas em sua conceituação,
principalmente no que tange à sua apropriação, com alguns autores sugerindo-a
como apoio no processo educacional e outros que a colocam como um método
educacional, como veremos adiante.
Segundo a definição de Valente e Mattar (2007), a EaD é uma modalidade
educacional apoiada por uma instituição, utilizada para atividades de ensino e de
aprendizagem na qual aluno e professor estão separados fisicamente sem, no
entanto, haver distanciamento humano, graças às conexões interativas e ao
emprego de diversas ferramentas de comunicação.
Já para Kraemer e Martins (2004), a EaD é uma modalidade não presencial
em educação que pressupõe qualquer forma de ensino e aprendizagem, no qual
os professores e seus alunos não estão em contato físico nem, necessariamente,
interagindo ao mesmo tempo.
No mesmo sentido, Moran (2002, p. 1) define a educação a distância como
“o processo de ensino aprendizagem mediado por tecnologias, onde professores
e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente”.
No Brasil, o conceito de EaD foi definido oficialmente no Decreto nº 5.622
de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005) da seguinte forma:

Art. 1º 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.

A consolidação da EaD como alternativa institucional para o ensino superior,
no Brasil, começa com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB (BRASIL, 1996) que, em seu artigo 80, estabeleceu que o poder
público deve incentivar o desenvolvimento e a veiculação desta modalidade em todos
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os níveis ensino. Neste artigo ficou definido também que apenas instituições
credenciadas pela União podem assumir a EaD.
Desde a promulgação da LDB, que instituiu a EaD como modalidade, a
implantação de cursos a distância ampliou-se significativamente. Segundo Fragale
Filho (2003), a regulamentação da EaD contribui, significativamente, para a expansão
da modalidade, com a oferta de cursos técnicos, cursos de curta duração, graduação,
pós-graduação e até mesmo disciplinas isoladas, dentre outras. O autor reforça que o
surgimento de novas tecnologias de comunicação fez com que a legislação brasileira
direcionasse maior atenção aos aspectos regulatórios. Portanto, os avanços
tecnológicos aplicados à educação, principalmente o uso da internet, promoveram a
expansão da modalidade EaD.
Para cursos superiores presenciais, o Ministério da Educação (MEC), por meio
da Portaria nº 4.059 (BRASIL, 2004), autorizou a oferta de ensino a distância, até o
limite de 20% da carga horária total do curso, mediante a utilização de tecnologias
próprias de EaD.
Como resultado dessa Portaria, as Instituições de Ensino Superior (IES)
começaram a substituir algumas disciplinas presenciais por ensino online,
apresentando esta mudança como maior praticidade e comodidade ao estudante, por
não precisar mais de se deslocar ao campus para assistir às aulas.
Embora a expectativa com essa modalidade fosse a de despertar maior
interesse e participação dos alunos, há certa resistência, já que existem alunos que
parecem não apreciá-la, por não terem a opção de escolha entre o ensino presencial
e o ensino online, e esta situação problemática não tem sido analisada através de
estudos avaliativos.
Dessa forma, tornou-se pertinente a avaliação do ensino online em cursos
presenciais, de maneira a compreender como esta nova modalidade está sendo
vivenciada pelos alunos, que são os principais interessados, os sujeitos na relação da
aprendizagem.

1.2 OBJETIVO, QUESTÕES AVALIATIVAS E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Refletindo sobre a escassez de trabalhos que avaliem a aceitação de
disciplinas online em cursos presenciais foi desenvolvida essa avaliação a partir do
caso da disciplina Captação de Recursos para Eventos que, apesar de fazer parte do
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conjunto de disciplinas obrigatórias do curso de Graduação presencial em Tecnologia
em Eventos, é oferecida na modalidade online pela instituição onde a autora é
docente.
Esta Instituição de Ensino Superior (IES), particular e de grande porte, localizase no município do Rio de Janeiro, e iniciou seus cursos em EaD, em 2009, sendo
esta oferta largamente ampliada, em 2013, com a aquisição de outras IES.
Hoje, esse grupo empresarial está presente em quase todos os Estados do
Brasil e sua demanda em EaD é grande. A disciplina Captação de Recursos para
Eventos, que era presencial no curso Superior de Tecnologia em Eventos, passou a
ser oferecida na modalidade online a partir de 2011 (IES, 2011).
Enquanto tutora dessa disciplina, a autora sentiu a necessidade de uma
avaliação, tanto da disciplina, quanto da relação dos alunos com ela, quer pelo fato
de ser ministrada a distância, quer pela metodologia utilizada. Esta avaliação
possibilita, também, uma auto avaliação das práticas adotadas pela autora em seu
trabalho de tutoria.
Professora há 10 anos na IES, a autora do estudo possui formação em Turismo,
com especialização em docência. Ministra aulas nos cursos presenciais de Turismo,
Eventos, Secretariado Executivo e Hotelaria, e em cursos de graduação integralmente
na modalidade a distância.
Nos últimos anos, como professora dessa IES em algumas disciplinas
presenciais do curso de Eventos e tutora online da disciplina Captação de Recursos
para Eventos, a autora tem observado, por parte dos estudantes, que também são
seus alunos no ensino presencial, uma atitude desfavorável em relação à
obrigatoriedade de cursarem disciplinas online mesmo sendo matriculados em um
curso presencial.
Assim, a autora considerou relevante realizar um estudo para avaliar, a partir
da percepção do aluno, a disciplina online Captação de Recursos para Eventos. Esta
é também uma forma de colaborar para os estudos referentes ao tema, bem como ao
aprofundamento da discussão acadêmica sobre essa nova modalidade de ensino
oferecida através da web.
Diante do exposto, em relação a uma possível rejeição do alunado desta
disciplina online, surgiu um primeiro questionamento: o que teria levado a este
desconforto por parte do corpo discente?
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Steil, Pilon e Kem (2005) lembram que a imposição externa do uso de novos
meios tecnológicos produz sentimentos de desconforto e ansiedade, em especial
quando os estudantes têm poucos conhecimentos sobre o tema.
Buscamos

em

Ocker

(2001)

uma

possível

explicação

para

este

questionamento. O autor sugere que há necessidade de se conhecer as opiniões dos
alunos quando da implementação de novas tecnologias educacionais, pois, caso
contrário, podem ocorrer possíveis rejeições a elas, num primeiro momento, como
parece estar ocorrendo com a implementação de disciplinas online em cursos de
graduação presencial.
Um outro provável motivo para esta rejeição à modalidade online da disciplina
Captação de Recursos para Eventos foi observado pela autora junto a seu alunado,
que parece considerar que a disciplina, dada a sua complexidade, deveria ser
oferecida na modalidade presencial.
Observou-se também, repetidas vezes, que críticas e queixas à disciplina
provêm do fato deste alunado experimentar uma certa ‘desconfiança’ em relação à
eficácia desta modalidade de ensino-aprendizagem em sua formação universitária.
Verifica-se, assim, que o problema é complexo e que a reação dos alunos pode
ser resultado de fatores diferenciados, tornando-se necessário averiguar o porquê
desta reação
O objetivo deste estudo consiste, assim, em avaliar a satisfação do estudante
em relação à disciplina oferecida online, do Curso Superior de Tecnologia em Eventos.
Buscamos respostas às seguintes questões:
1) Em que medida o estudante do curso de graduação de Tecnologia em
Eventos, na modalidade presencial, estão satisfeitos com a disciplina Captação de
Recursos para Eventos, na modalidade online?
2) Até que ponto a disciplina Captação de Recursos para Eventos, na
modalidade online, contribui para a satisfação do estudante em relação ao curso de
Tecnologia em Eventos?
A avaliação da disciplina Captação de Recursos para Eventos oferecida na
modalidade online é pertinente por dois motivos. Primeiro, pelo fato de não existirem
estudos avaliativos anteriores relativos a este tipo de situação e, segundo, pela
necessidade de conhecer as razões da satisfação ou insatisfação dos estudantes,
fator importante para a sua aprendizagem e para a consolidação e aprimoramento do
curso e do próprio sistema de EaD da instituição.
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2 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA EVENTOS: UMA DISCIPLINA A DISTÂNCIA
EM CURSO PRESENCIAL
2.1 A MODALIDADE SEMI PRESENCIAL
O Ministério da Educação abriu a possibilidade às IES brasileiras de
oferecerem, em seus cursos presenciais, disciplinas, em seu todo ou em parte, pelo
método não presencial, por meio da Portaria nº 2.253 (BRASIL, 2001), e depois pela
Portaria nº 4.059 (BRASIL, 2004). Esta Portaria veio regulamentar a oferta da carga
horária a distância para cursos ou disciplinas presenciais. No seu artigo 1º, a Portaria
autoriza as IES a oferecerem na modalidade a distância, até 20% da carga horária
das disciplinas ou do total da carga horária dos cursos de graduação presencial, com
respaldo no art. 81º da LDB:

Art.1º. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na
organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores
reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que
utilizem modalidade semipresencial, com base no art.81 da Lei nº.
9.394, de 1996 e no disposto nesta Portaria. (BRASIL, 2004).

A modalidade semipresencial é caracterizada na referida Portaria, como
quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem
centradas na autoaprendizagem e com mediação de recursos didáticos organizados
em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação
remota.
Apoiada pela legislação, a oferta de cursos de graduação nesta modalidade
explodiu nos últimos anos. A adoção da educação online, por meio da oferta de
disciplinas semipresenciais, que vem sendo largamente utilizada pelas IES, no Brasil,
independe do credenciamento institucional para a modalidade de EaD.
O credenciamento de IES para a oferta de cursos de graduação e pósgraduação na modalidade de EaD está também em ascensão, mas enfrenta as
exigências legais de condições mínimas de qualidade previstas nos referenciais e
instrumentos de avaliação do MEC.
O fato de muitas IES passarem a utilizar essa prática de introdução de
disciplinas EaD em cursos presenciais tem contribuído para a dinamização desse tipo
de ensino, divulgando esta forma de inovação tecnológica no ensino superior. Moran

18
(2002) enfatiza que esses 20% de formação a distância são apenas uma alavanca
para dar início à criação de uma cultura online no país.
Porém, não se pode omitir que essa prática se traduz em menores despesas
por parte das IES. Observa-se que a utilização da semipresencialidade reduz a carga
horária dos professores, permite aumentar o número de alunos nas turmas, além da
redução de usos de espaço físico de salas na instituição.
Também se deve ter em conta que, em algumas IES, a inserção de disciplinas
na modalidade semipresencial vem ocorrendo de forma bem planejada e organizada,
para preservar os padrões de qualidade do curso. Mas, há casos nos quais esta oferta
de disciplinas online tem sido posta em prática de forma deficiente, causando a
rejeição pelos alunos, desconforto entre profissionais do corpo docente, ou, ainda, o
prejuízo econômico para a IES, por fatores diversos, sejam técnicos ou pedagógicos,
que carecem de averiguação pontual.
A contextualização e descrição da disciplina de Captação de Recursos para
Eventos, na modalidade online, que seguidamente é apresentada, permite a definição
e caracterização do objeto da avaliação empreendida neste trabalho.
2.2 O CONTEXTO DA FORMAÇÃO: UMA GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA EM
INSTITUTO POLITÉCNICO UNIVERSITÁRIO
O Instituto Politécnico em que decorre o estudo avaliativo foi criado, em 1997,
pela Resolução nº 53 do Conselho Universitário da IES (IES, 1998) em questão e tem
por objetivo oferecer cursos que desenvolvam competências profissionais e
tecnológicas para a gestão de processos e a produção de bens e serviços,
incentivando a capacidade empreendedora, a compreensão do processo tecnológico
e promovendo a capacidade de continuar aprendendo. Para preservar o sigilo da
pesquisa, todos os documentos internos citados não incluem a identificação da
instituição.
Respeitando os princípios estabelecidos na missão da IES, a missão do
Instituto Politécnico é a de “Promover ensino superior profissionalizante, de forma a
atender às demandas do mercado de trabalho, democratizando o acesso à
universidade e incentivando a formação continuada” (IES, 2005). Esta linha de
pensamento permite concluir que os cursos de Graduação Tecnológica exercem um
papel de importância fundamental no cumprimento da missão institucional da
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Universidade, na medida em que propiciam uma democratização da oferta de cursos
de nível superior.
A Graduação Tecnológica tem como principal objetivo formar profissionais
capazes de atender às necessidades do mercado de trabalho. Em função disso, os
cursos superiores de tecnologia são permanentemente atualizados em seus
conteúdos. A filosofia inerente a esta modalidade de educação superior implica a
formação de profissionais tecnicamente bem preparados. Assim, um dos desafios do
Instituto Politécnico é organizar seus programas e seu corpo docente, visando
transmitir aos seus alunos uma formação que congregue cientificidade, aplicabilidade
e responsabilidade social.
Inicialmente, foram criados no Instituto Politécnico os Cursos Superiores de
Formação Específica (sequenciais), todos reconhecidos pelo Ministério da Educação
e

atualmente

extintos.

Com

a

Resolução

do

Conselho

Nacional

de

Educação/Conselho Pleno nº 3 (2002, apud IES, 2002), que instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Cursos Superiores de Tecnologia e que permitiu a
certificação parcial, no final de cada período, foi priorizada pelo Instituto Politécnico a
oferta desse tipo de Cursos Tecnológicos.
O Curso Tecnológico é uma graduação com duração entre 2 e 3 anos, que
oferece uma formação específica para exercer determinada profissão. O currículo tem
uma carga considerável de disciplinas práticas e está ligado às necessidades do
mercado de trabalho. O tecnólogo pode, posteriormente, dar continuidade a seus
estudos cursando pós-graduação stricto sensu ou lato sensu.
No final de 2002, foram implantados os Cursos Superiores de Tecnologia,
atendendo às novas demandas do mercado e calcados nos princípios de
interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade, na elaboração de seus
currículos.
Desde o início da oferta das graduações tecnológicas, um grande número de
alunos se matricularam em seus cursos, conquistando o primeiro emprego,
recolocação ou melhoria de posição nas organizações em que trabalhavam. Além do
diploma final, cada aluno recebeu certificações intermediárias, que possibilitavam
alcançar um lugar no mercado de trabalho, na área de sua formação, antes mesmo
do término do curso.
Em busca de um novo modelo de formação profissional, com marca e
competências universitárias e visando atender à demanda do mercado deste tipo de
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público, a instituição criou o Curso Superior de formação específica em Gestão de
Eventos. No segundo semestre de 2001, teve início a primeira turma do curso de
Gestão, Organização e Promoção de Eventos, com duração de dois anos e meio. O
curso era oferecido em cinco módulos, de quatro meses cada.
No início de 2003, conforme Resolução nº 417 do Conselho Universitário (IES,
2002a) foi criado o curso superior de Tecnologia de Gestão, Organização e Promoção
de Eventos. A Resolução nº 033, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (IES,
2002b) autorizou a mudança da nomenclatura do curso, para curso superior de
Tecnologia em Eventos.

2.3 O CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM EVENTOS
O mercado de eventos vive uma era de ouro no Brasil e tem como palco
principal a cidade do Rio de Janeiro. A cidade, atualmente, está sob o olhar do mundo
e do show business e realiza investimentos estratégicos crescentes de marketing
promocional e de infraestrutura para atender à demanda dos grandes eventos,
principalmente por ter sediado empreendimentos como a Copa das Confederações, a
Copa do Mundo, em 2014, o Rock in Rio, com edições periódicas, a Jornada da
Juventude e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em 2016.
O conceito de evento é bastante amplo. Segundo o dicionário Michaelis, é um
substantivo masculino, derivado do latim eventus. Seu significado é o de
acontecimento, sucesso, eventualidade. Segundo o mesmo dicionário, acontecimento
tem o significado de fato memorável, êxito, o que ocorre de causas conhecidas ou
imediatas e pode ser previsto. Evento é, assim, “qualquer acontecimento que foge à
rotina, sempre programado para reunir um grupo de pessoas” (SENAC, 2000, p. 45).
O curso superior de Tecnologia em Eventos é ofertado em um único campus
da IES, localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro, para atender às demandas
do setor produtivo local, bem como às das regiões circunvizinhas, principalmente no
que tange às demandas de natureza econômica e social.
O curso é administrado por uma coordenação, com participação de um
colegiado composto por um corpo de professores e representantes dos discentes
(Figura 1). A coordenação de curso e o colegiado coordenam as atividades
complementares, pesquisas e iniciação científica, estágio e a prática de ensino.
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Figura 1 - Organograma acadêmico-administrativo do curso de Eventos

Fonte: IES (2007).

Foi criado o Núcleo Docente Estruturante (NDE), incorporando-se à gestão
acadêmica-administrativa do curso, a partir de 2009. Esse Núcleo tem como missão
criar, implantar e consolidar o Projeto Pedagógico do curso e é composto por
professores mestres e doutores.
O curso apresenta uma estrutura acadêmico-administrativa que favorece a
agilidade e organicidade dos processos de gestão, voltada para o cumprimento da
missão do curso, articulada com as políticas mais amplas de gerenciamento propostas
na universidade.
A proposta do curso superior de Tecnologia em Eventos é a de que o aluno
seja capaz de atuar no meio social, como um profissional flexível e adaptável a um
ambiente em mutação permanente. O profissional de Eventos planeja, desenvolve,
executa, organiza, promove e coordena eventos nas diversas áreas do mercado.
Entre as possibilidades de atuação do egresso no mercado de trabalho e suas
várias opções de direcionamento profissional é possível mencionar a atuação em
empresas organizadoras e/ou produtoras de eventos, realizando feiras, exposições,
shows, congressos, seminários, lançamentos de produtos, festas, desfiles de moda,
campeonatos esportivos e atividades culturais. Atua ainda em hotéis, centros de
convenções, casas de shows, órgãos governamentais, casas de festas, Organizações
não Governamentais (ONG), centros culturais, museus, parques temáticos, espaços
de lazer, teatros e universidades. Também é possível prestar consultoria na área de
eventos e executar atividades de cerimonial e captação de recursos.
Além da prática na organização dos eventos, o aluno do curso deve ser
capacitado com todo o ferramental necessário para o desenvolvimento pleno da
profissão.
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O egresso do curso superior de Tecnologia em Eventos deve perceber, ainda,
que o progresso tecnológico neste setor tem demandado uma maior exigência quanto
à qualificação da mão de obra. Há uma tendência à diminuição do número de
profissionais que apenas executam atividades como tarefas de controle, de execução
e organização, criando necessidades de aptidões intelectuais nos profissionais de
todos os níveis (BLONDEL, 2005).
Mesmo com uma formação voltada para atender às demandas produtivas da
sociedade, o egresso do curso também deve estar capacitado para tecer análises
sociais de conjuntura, considerando as relações dinâmicas da sociedade na qual está
inserido. Partindo de um exercício dialético que considera como fundamento da
comunicação as relações sociais historicamente dinâmicas, antagônicas e
contraditórias entre classes, grupos e culturas (ESTEVES, 2004), ele deve ter um
olhar crítico e prospectivo sobre a sociedade em que atua, para saber perspectivar os
eventos que organiza.
Para finalizar, é fundamental para um gerenciador de eventos compreender e
tecer um olhar crítico sobre o seu tempo e seu espaço, as relações sociais e históricas
que se estabelecem no cenário no qual atua, para que alcance o sucesso em seu
trabalho e atenda bem os objetivos propostos.

2.4 A DISCIPLINA ONLINE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA EVENTOS
A disciplina Captação de Recursos para Eventos pretende abordar as diversas
formas de elaboração de projetos, tendo como objetivo a captação de recursos para
realização de eventos.
Atualmente, as empresas buscam patrocinar e/ou apoiar eventos como forma
de atrair o público consumidor para mais perto de suas marcas. Além disso, a
realização de eventos na própria empresa tem se mostrado uma ferramenta de
marketing importante.
Hoje, diversas áreas de eventos necessitam da captação de recursos para sua
efetiva

realização

como,

por

exemplo,

eventos

culturais,

científicos,

de

entretenimento, corporativos, dentre outros. Esta disciplina ajuda a entender como se
dá a escrita de um projeto, organizando a ideia para passá-la para o papel,
proporcionando conhecimentos de escrita de projetos, montagem de cronogramas,
elaboração de orçamentos e sua divisão em cotas de patrocínio (IES, 2009).
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A ementa da disciplina indica que o seu escopo inclui: “Definições de funções
para todos os tipos de eventos. Etapas de elaboração e realização de eventos em
geral. Consulta de orçamentos. Leis de incentivo à realização de eventos culturais e
científicos” (IES, 2009).
São seus objetivos gerais:
a) Posicionar tipos de funções e necessidades técnicas e de pessoal
em eventos para elaboração de orçamentos; b) Fornecer condições
de escrita de objetivo e justificativa, pesquisar sobre eventos similares;
c) Contextualizar historicamente o evento em questão; d) Preparar o
aluno para preenchimento de formulários de inscrição para fomento;
e) Informar quais os procedimentos implícitos de avaliação de projetos
de incentivo. (IES, 2009).

Nos objetivos específicos incluem-se, entre outros:

pesquisar sobre o evento escolhido; observar projetos inscritos e
selecionados; pesquisar historicamente o período político a que se
refere o evento escolhido; conhecer sites de inscrição de seleção de
projetos culturais e/ou científicos; apresentar formas de captação de
recursos. (IES, 2009).

A disciplina online Captação de Recursos para Eventos opera-se em um
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que é 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. Esses ambientes virtuais
podem contribuir para promover a interatividade entre as pessoas, interatividade essa
considerada fio condutor na dinamização do processo ensino-aprendizagem, por meio
de procedimentos que permitem buscas constantes, trocas de informações/
experiências e construção individual ou colaborativa.
Para a maioria das ações do aluno e do tutor, são enviadas, pelo sistema,
mensagens que as sinalizam, possibilitando, além do aviso, um registro das relações
entre professores e alunos. Apontamos aqui uma das vantagens da EaD: esse registro
das informações transforma-se em uma ferramenta eficaz para se esclarecer dúvidas,
já que nada se perde e pode ser revisto a qualquer tempo, por qualquer pessoa. Em
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um ambiente presencial de ensino, a informação, uma vez falada, se perde e não há
registros que possibilitem voltar ao que foi dito.
Araújo Júnior e Marquesi (2009, p. 358), falam de AVA como “ambientes que
simulam os ambientes presenciais de aprendizagem com uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC)”. Segundo estes autores, na atual Sociedade da
Informação, os AVA redimensionam o ensinar e o aprender, antes realizados
principalmente nos espaços escolares e “esse redimensionamento permite que o
espaço e o tempo de aprendizagem sejam ampliados e o conceito de ensinar tome,
por conseguinte, novas proporções” (ARAÚJO JÚNIOR; MARQUESI, 2009, p. 358).
Nesse novo cenário, estudantes e professores têm seus papéis modificados: o
estudante é levado a adquirir autonomia para aprender a estudar de forma
independente e o professor assume o papel de mediador do processo de
aprendizagem, aprendendo a incorporar em sua prática pedagógica novas estratégias
de ensino.
Leffa (2005) aponta para o fato de que o professor não é mais o centro do
processo educativo, o detentor de saberes e não deve ignorar as transformações
educacionais decorrentes do uso das tecnologias contemporâneas. Ao contrário, o
professor deve revisar sua prática cotidiana constantemente e entender o seu papel
fundamental como guia, orientador e estimulador de interações:

Os AVA, potencializados pelas TIC, permitem experiências de ensino
diferentes das experiências presenciais. Assim sendo, nesse novo
contexto, as teorias de aprendizagem e as estratégias de ensino
devem ser revistas. (ARAÚJO JÚNIOR; MARQUESI, 2009, p. 361).

Os AVA devem ser sistemas suficientemente abertos para viabilizar os vários
níveis de interatividade necessários à concepção contemporânea de educação online.
Araújo Júnior e Marquesi (2009) enfatizam que as atividades realizadas em AVA
podem promover a autonomia, sistematizar o conhecimento, possibilitar a exploração
pedagógica dos espaços virtuais e desenvolver avaliação formativa do processo de
aprendizagem.
É este o tipo de ambiente em que deverão ser promovidas as situações de
aprendizagem entre estudantes e professores. Para tanto, sob o ponto de vista
técnico, informático, o ambiente precisa ser dinâmico, atrativo e de fácil acesso para
todos os usuários.
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Atualmente, existem muitas opções de AVA que oferecem múltiplas interfaces
para o desenvolvimento de atividades pedagógicas em plataformas virtuais.

2.4.1 O AVA da disciplina
O AVA utilizado pela disciplina online do estudo avaliativo é uma plataforma
LMS (Learning Management System ou Sistema de gestão de aprendizagem), ou
seja, um sistema que disponibiliza vários recursos para auxiliar no aprendizado online,
permitindo planejamento, implementação e avaliação de atividades e que, como
interface, disponibiliza, aos estudantes, ferramentas para comunicação, colaboração
e compartilhamento de recursos.
Figura 2 - Página de acesso às disciplinas, aulas e atividades

Fonte: IES (2017).

Na página do aluno de acesso às disciplinas, aulas e atividades (Figura 2) podese verificar que o aluno dispõe de vários recursos de aprendizagem: as aulas de
conteúdo interativo online, o fórum de discussão e o fórum de dúvidas, a biblioteca
virtual, o plano de ensino e as mensagens.
Para cada aula, o aluno acessa, separadamente, a vídeo aula, a apresentação
em Power Point, o conteúdo da disciplina, os exercícios e as simulações.
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Figura 3 – Recursos disponíveis em Conteúdo online

Fonte: IES (2017).

A Figura 3 mostra o ambiente em que o aluno tem acesso às aulas da disciplina
quando clica em Conteúdo Online. Seguidamente, o aluno pode navegar pelas telas
de apresentação da disciplina, de conteúdo online, de aulas teletransmitidas, e de
power point online e aproveitar estes recursos para tornar os seus estudos mais
variados e eficientes.
A disciplina Captação de Recursos para Eventos é composta por 10 aulas de
conteúdo interativo e mais duas aulas de revisão e dois testes de avaliação. Para a
disciplina não existe uma Atividade Estruturada, embora ela conste no ambiente virtual
 Fórum de Discussão
Por meio desta página, o aluno pode acessar o fórum de discussão, que é, sem
dúvida, a ferramenta de interconexão mais utilizada nos AVA. Para Piva Jr. et al.
(2011), o fórum é um espaço assíncrono para troca de informaçõe (mensagens) entre
participantes de uma comunidade, sala de aula virtual ou grupo específico. As
mensagens enviadas para o Fórum podem ser visualizadas por todos os participantes
e, até mesmo, distribuídas por outros meios como a central de mensagem. O fórum é
uma simulação de sala de aula em debate que permite uma interação e uma
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integração de todos os participantes do AVA, cada um a seu tempo, de modo que
nenhuma informação se perca, já que fica registrada.
Assim sendo, as discussões no fórum representam um papel importante ao
estimular a aprendizagem colaborativa, permitindo ampla comunicação entre os
estudantes, para que possam fazer perguntas, articular seus pensamentos, explicar e
justificar suas opiniões e compartilhar ideias (LI DONG; HUANG, 2009). O fórum
estimula a análise crítica e a reflexão sobre ideias e objetos estudados, utilizando
como meio a escrita (YUSELTURK, 2010).
Os Fóruns de Discussão na EAD, além de trazer para o debate algum ponto
importante do currículo do curso, o faz de forma a estimular o pensamento crítico, a
pesquisa e a bagagem de conhecimentos e competências dos estudantes.
Neste espaço (Figura 4), o aluno poderá estudar junto com os seus colegas e
seu professor os pontos mais sensíveis do conteúdo da disciplina. As colocações dos
alunos serão pontuadas pelo professor com o padrão de estrelas considerando a
pertinência do comentário.
Figura 4 - Fórum de discussão

Fonte: IES (2017).
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É preciso que os alunos entendam que o fórum é um espaço essencialmente
dialógico, em que a interação e colaboração entre os participantes são decisivas para
a construção do conhecimento. Para isso, as linguagens ali trabalhadas devem ser
dialógicas e, na perspectiva de Marinho e Silva (2004), devem ser comuns a todos.
 Plano de estudos
Ainda na página de acesso às disciplinas, aulas e atividades (Figura 2), o aluno
pode acessar a Grade Curricular, que é uma ferramenta de auxílio para seu
planejamento de estudos durante o período. Ele pode montar sua grade de horários,
acompanhar os principais eventos acadêmicos e também incluir seus compromissos
pessoais. O aluno pode definir quanto tempo vai estudar, diariamente, cada matéria
ou conteúdo. Essa ferramenta o auxiliará no seu gerenciamento de tempo.
 Exercícios e Simulados
Figura 5 - Menu de Exercícios e Simulados

Fonte: IES (2017).

Ao clicar em Exercícios e Simulados (Figura 5), o aluno encontra:
a) Na Grade Curricular, a relação de disciplinas relacionadas com o curso de
Eventos, assim com as notas historiadas por disciplina e as disciplinas em andamento.
b) Em Atividades Online, os vídeos das aulas teletransmitidas, material de
estudo e dúvidas catalogadas por assunto, muitas delas com vídeos explicativos.
Somente os alunos de cursos 100% EaD têm Avaliação Parcial, com acesso a
partir de Exercícios e Simulados.
Ao clicar em Minhas Avaliações, o aluno encontra os horários de agendamento
das suas avaliações. Após a correção de sua avaliação e o lançamento da nota no
Sistema de Informações Acadêmicas (SIA), ele também pode clicar e visualizar todas
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as avaliações realizadas em cada período acadêmico. Em Meu Desempenho, o aluno
poderá comparar o seu desempenho com o do resto de seus colegas de disciplina.

2.4.2 O processo de ensino/aprendizagem da disciplina
Para avaliar o ensino em cursos superiores presenciais são muito utilizados,
nos EUA, os "Sete Princípios para a Boa Prática em Educação de Graduação",
originalmente publicados no Boletim AAHE (CHICKERING; ZELDA, 1987). Os
princípios são baseados em 50 anos de pesquisa de ensino superior, assim como da
análise dos trabalhos realizados ao longo do mesmo período (CHICKERING;
REISSER, 1993). Segundo os autores, para desenvolver uma boa prática de ensinoaprendizagem, primeiro se deve identificar quais são os princípios que a regem e eles
identificaram sete princípios de boa prática educativa.
Graham et al. (2000) realizaram uma aplicação dos sete princípios de
Chickering e Gamson (1987) à educação online, com base em pesquisas realizadas
pelos autores no campo da educação digital. Estes princípios são bastante utilizados
para avaliar o ensino online, podendo ser considerados um enunciado das melhores
práticas aplicáveis neste tipo de educação.
Os sete princípios transpostos para o ensino online por Chickering e Gamson
(1987) são:
1) A Boa Prática Encoraja o Contato Professor-Aluno
Para EaD: Os tutores online devem fornecer diretrizes claras para a interação
com os alunos.
Segundo Graham et al. (2000), os professores devem indicar os meios e
destinatários para cada comunicação, isto é, informar os alunos sobre quais as
mensagens a enviar para o tutor e quais para o suporte técnico, o coordenador ou o
polo.
Em princípio, esta prática é utilizada na IES e na disciplina avaliada, sendo os
alunos dirigidos para a secretaria virtual, o SIA, para abrir requerimentos, verificar seu
histórico e demais assuntos administrativos; também, através do e-mail direto da
coordenação, o aluno sabe que pode tirar dúvidas, deixar sugestões ou reclamações.
Para resolver problemas técnicos, o aluno é encaminhado para o Atendimento online:
um chat com um membro da equipe de suporte. Para entrar em contato com o
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professor/tutor, o aluno sabe que tem à sua disposição a Central de Mensagem e
também o e-mail.
2) A Boa Prática Encoraja a Cooperação entre os Alunos
Para EaD: Atribuições de discussão bem desenhadas facilitam a cooperação
significativa entre estudantes.
No ensino digital é preciso ir além da discussão online e, para tal, os autores
recomendam que os grupos de discussão sejam pequenos, as discussões focadas
em uma tarefa e as tarefas resultar em um produto. Além disso, as tarefas devem ser
planejadas para ser colaborativas porque, de acordo com Chickering e Gamson
(1987), a boa aprendizagem, como o bom trabalho, é colaborativa e social, não
competitiva e isolada.
Este princípio é aplicado na IES em questão, em que a colaboração e a
cooperação são valorizadas enquanto promotores da aprendizagem.
No ambiente virtual da disciplina, os meios de comunicação favorecem o ensino
e a aprendizagem cooperativa, pois são disponibilizados diversos dispositivos de
comunicação unilaterais, bidirecionais e multidirecionais (fórum de discussão, central
de mensagens, chat, dentre outros), para serem utilizados, de forma síncrona e
assíncrona, no processo de aprendizagem, na construção e reconstrução de
conhecimento.
Esses mecanismos de comunicação são utilizados nos fóruns de discussão, no
compartilhamento de arquivos online, na publicação colaborativa de resumos e
rascunhos de alunos, entre outros. O chat “Quem sabe ajuda” aplica este princípio de
colaboração: nele, alunos interagem com alunos, oferecendo auxílio no aprendizado
dos colegas e podendo formar grupos de estudo online; este recurso foi criado
baseado no conceito peer-to-peer (de par para par).
3) A boa prática encoraja a aprendizagem ativa para EaD: Os alunos devem
apresentar projetos de curso.
Segundo Chickering e Gamson (1991), as pesquisas confirmam que a
aprendizagem cooperativa e social aumenta o envolvimento na aprendizagem. Os
autores sugerem ainda que os instrutores podem oferecer oportunidades para que os
projetos sejam compartilhados e discutidos de forma assíncrona, já que as
apresentações síncronas formais não podem ser praticadas facilmente no ensino
online.
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Na IES, este princípio é posto em prática nas Atividades Acadêmicas
Complementares que são atividades extracurriculares, complementares ao conteúdo
programático de cada curso. As Atividades Acadêmicas Complementares têm por
objetivo estimular o discente a participar de experiências diversificadas que
contribuam para sua formação acadêmica, agregando habilidades e competências ao
seu perfil.
No âmbito das disciplinas, é possível ao aluno desenvolver projetos nas
Atividades Estruturadas, que privilegiam a articulação entre a teoria e a prática e o
processo de autoaprendizagem, e ainda nas Atividades de Pesquisa, que se destinam
à aprendizagem pelos alunos de métodos e técnicas de pesquisa, bem como ao
desenvolvimento da mentalidade crítica e investigativa.
Na disciplina avaliada apenas as Atividades Acadêmicas Complementares
estão disponíveis aos alunos e os outros dois

tipos de atividades

não estão

disponíveis para esta disciplina o que inviabiliza a aplicação integral deste princípio.
4) A boa prática fornece feedback imediato
Para EaD: Os instrutores precisam fornecer, em tempo útil, dois tipos de
feedback: informações e comentários de reconhecimento.
Chickering e Gamson (1991) apontam que pesquisas relacionadas com o
ensino superior têm constatado a relação positiva existente entre o pronto feedback e
a satisfação e autorrealização dos alunos e, principalmente, que o feedback imediato,
informativo e direcionado às principais fontes de erros dos alunos é um dos pontos
centrais do processo de aprendizagem.
Na IES, é dada muita importância a esta prática: o tutor, tanto nos Fóruns de
Discussão, nos Fóruns de Dúvidas ou na Central de Mensagem, deve ter participação
constante e redigir suas postagens de modo personalizado, evitando mensagens
coletivas e respostas evasivas, sendo que o tempo de resposta não deve ultrapassar
48 horas.
5) Boas práticas enfatizam o tempo na tarefa
Para EaD: Nos cursos online são necessários prazos.
Graham et al. (2000) afirmam que prazos estabelecidos regularmente
incentivam os alunos a investir o seu tempo nas tarefas prescritas e ajudam os alunos
com agendas lotadas a evitar a procrastinação. O aluno virtual precisa administrar o
tempo com eficácia para finalizar o curso online com sucesso.

32
Para auxiliar o aluno a administrar com eficácia o seu tempo e assim cumprir
os prazos das tarefas, a IES oferece a ferramenta Plano de Estudo, em que o aluno
pode montar sua grade de horários, acompanhar os principais eventos acadêmicos e
também incluir seus compromissos pessoais. Com ele, o aluno define quanto tempo
estudará, diariamente, cada matéria ou conteúdo. Essa ferramenta o auxilia no
gerenciamento de tempo e a cumprir o planejamento. O aluno pode, ainda, utilizar a
ferramenta Plano de Estudo Sugerido.
6) Boas práticas comunicam altas expectativas
Para EaD: Tarefas desafiadoras, exemplos de casos e elogios para o trabalho
de qualidade comunicam altas expectativas
Segundo Chickering e Gamson (1987), as altas expectativas são importantes
para todos, desde o menos preparado ou motivado, até aos mais brilhantes e bem
motivados. Uma maneira de os instrutores fazerem isso é propor atividades
desafiadoras e elogiar publicamente o trabalho exemplar, o que evidencia
expectativas elevadas. Os instrutores podem fazer isso chamando a atenção para as
postagens pertinentes e bem apresentadas feitas por estudantes.
O ambiente virtual da disciplina fomenta esta prática, ao possibilitar que as
colocações dos alunos sejam pontuadas pelo professor com o padrão de estrelas. O
aluno não deve se preocupar em “acertar” uma colocação porque, mais importante do
que isso, é a pertinência do comentário e o quanto contribui para o enriquecimento do
entendimento do tema.
7) Boas práticas respeitam diversos talentos e formas de aprendizagem
Para EaD: Permitir que os alunos escolham diferentes tópicos do projeto e
incorporem visões diversas sobre cursos online.
O ensino online pode e deve atender a todos os estilos de aprendizagem e
fazer com que todas as vozes sejam ouvidas. Permitir aos alunos a escolha de tópicos
para as atividades do curso faz com que visões diversas sejam incorporadas em
cursos online. À medida em que os instrutores dão voz aos alunos para selecionar
seus próprios tópicos de projetos de curso, eles incentivam os alunos a expressar
seus diversos pontos de vista.
Na IES, este princípio é atendido através dos Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCC), em que o estudante pode escolher entre a realização de um trabalho de
pesquisa, de um produto tecnológico ou de uma comunicação.
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No âmbito da disciplina avaliada, o AVA não incorpora ferramentas que
possibilitem aos estudantes a opção por tópicos diversificados, de modo que este
princípio só pode ser aplicado de forma pontual.
Do conjunto das boas práticas em EaD referenciadas, pode-se concluir que o
AVA da disciplina e as práticas instituídas na IES favorecem uma boa aplicação de
cinco delas. Relativamente ao terceiro princípio, sobre a boa prática encoraja a
aprendizagem ativa, e ao sétimo princípio, boas práticas respeitam diversos talentos
e formas de aprendizagem, o AVA da disciplina não possibilita uma ampla utilização
destas formas de proceder, o que deverá ser tido em conta em futuras reorganizações
curriculares.

2.4.3 A avaliação dos alunos
Segundo Haydt (2002), avaliar é atribuir um julgamento ou apreciação de
alguma coisa ou de alguém com base em uma escala de valores. Logo, a avaliação
consiste em coletar e interpretar dados quantitativos e qualitativos de critérios
previamente estabelecidos.
Também para Kraemer (2004), avaliação significa valor ou mérito do objeto,
junção do ato de avaliar ao de medir os conhecimentos adquiridos pelo indivíduo, e é
um instrumento valioso e indispensável, podendo descrever os conhecimentos,
atitudes ou aptidões que os alunos apropriaram. Sendo assim, a avaliação revela os
objetivos de ensino já atingidos num determinado ponto de percurso e também as
dificuldades no processo de ensino aprendizagem. A esse respeito, Both (2012, p. 81)
afirma que:

Você percebe que a avaliação não constitui fato isolado nem no ensino
presencial, [sic.] nem no a distância. Seu valor pedagógico muitas
vezes transcende a compreensão tanto de educadores quanto de
educandos. Bem realizada, ela se faz absolutamente necessária para
que o ensino e a aprendizagem sejam produtivos, consequentes e
valham a pena.

O processo avaliativo pode-se tornar mais amplo e participativo em EaD do que
na educação presencial, porque a sua organização é mais dialética, estimulando o
crescimento do aluno, que pode perceber melhor a sua própria evolução.
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É importante, sobretudo, considerar o tipo de curso que está sendo ministrado
para que a avaliação seja eficaz. Embora o processo avaliativo seja mais amplo em
EaD, ele torna-se mais complexo porque precisa levar em consideração a realidade
do curso, dos recursos utilizados, o perfil dos alunos e seu grau de participação nas
tarefas propostas.
A eficácia do processo avaliativo está, assim, diretamente vinculada às
escolhas das ferramentas e ao estímulo dado à participação nas mesmas. As
ferramentas utilizadas no processo avaliativo de uma disciplina online podem ser
diversificadas e estar relacionadas com o tipo de media digital utilizada em cada
módulo, de modo que o aluno mostre as suas potencialidades.
Quando o objeto é o fórum, por exemplo, pode-se perceber o crescimento do
aluno ao longo do curso pela sua própria forma de escrita, de organização e pela
apresentação de seus discursos.
A avaliação mais usada na EaD digital é a formativa, por ser processual e
contínua, realizada por ação do tutor junto aos alunos. Mas, mesmo sendo utilizado
outro tipo de avaliações, o importante é entender que, na educação a distância, o
aluno deve ser avaliado continuamente pelo tutor uma vez que é dessa maneira que
melhor se pode efetivar a aprendizagem dos alunos.
Na disciplina Captação de Recursos para Eventos, a avaliação é contínua,
integradora, com ênfase nos aspectos colaborativos e contempla uma avaliação
diagnóstica, do processo e dos resultados alcançados, por intermédio de avaliações
formativas e somativas, considerando também a autoavaliação.
A diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os alunos
vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já
possuem e suas expectativas junto ao curso é feita através do Fórum "Como Estudar
Online”, em que tanto o professor como o aluno se apresentam.
O processo de avaliação formativa é realizada ao longo do processo e se
completa através dos fóruns e dos exercícios avaliando a aprendizagem. Na disciplina
Captação de Recursos para Eventos, os exercícios discursivos são corrigidos e
comentados pelo professor/tutor e os exercícios objetivos possuem resposta
automática, o que permite que o aluno saiba imediatamente sua performance.
Durante o aprendizado da disciplina, os alunos realizam atividades de avaliação
somativas que são as avaliações compostas de questões objetivas e discursivas
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referentes ao domínio cognitivo nos níveis de conhecimento, compreensão, aplicação,
análise, síntese e avaliação do conteúdo da disciplina.
A avaliação somativa da aprendizagem é realizada presencialmente pelo aluno
no Polo de EaD da IES e segue a normativa da Universidade, se constituindo em AV1,
AV2 e AV3.
Para aprovação em disciplina online de cursos presenciais, o aluno deverá
obter resultado igual ou superior a 6 de média aritmética das duas maiores notas
obtidas de entre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor
delas deve ser igual ou superior a 4. A avaliação AV1 de disciplina online de cursos
presenciais é uma prova eletrônica que vale até 10 pontos e poderá ser realizada pelo
aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina. As avaliações AV2 e AV3 das
disciplinas online são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário
acadêmico.
Tabela 1 – Resultados finais dos alunos respondentes ao questionário
Nota final obtida
0 – 3,0
3,1 – 5,9
6,0 – 8,0
8,1 – 10,0
Total

Nº de Alunos
4
6
12
10
32

Fonte: IES (2017).

Analisando as avaliações dos alunos que responderam ao questionário (turma
2017.1) verifica-se que 22 alunos foram aprovados, obtendo classificação seis ou
superior, conforme a Tabela 1.
No que diz respeito aos resultados das avaliações, existe um relativo bom
desempenho estudantil na disciplina online avaliada, visto que mais de 2/3 do alunado
foi aprovado.
Os alunos podem se matricular na disciplina avaliada em qualquer semestre do
curso. Ao se analisar os resultados segundo o período de matrícula dos alunos
(Tabela 2), pode-se observar que os índices de reprovação se concentram nos alunos
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que frequentavam os três primeiros períodos do curso: todos os alunos do 1º período
foram reprovados e, dos alunos dos 2º e 3º períodos, a metade foi reprovado.
Tabela 2 – Resultados dos alunos segundo o período de matrícula
Período de
matrícula
1º
2º
3º
4ª
5ª
Total

Nº de Alunos
matriculados
2
6
8
11
5
32

Nº de Alunos
aprovados
0
3
4
10
5
22

Nº de Alunos
reprovados
2
3
4
1
0
10

Fonte: IES (2017).

Pode-se concluir que, no que tange os resultados, existe um bom desempenho
estudantil na disciplina online avaliada, mas que possivelmente ela não deveria ser
oferecida nos primeiros semestres do curso.

2.4.4 Domínio da forma de comunicação e dos recursos técnicos
É preciso, também, considerar que o domínio de determinados recursos
técnicos, tanto pelo professor/tutor, quanto pelo aluno, é uma condição prévia para se
poder desenvolver adequadamente um processo de EaD, pois é por meio deles que
serão disponibilizados os conteúdos e as atividades.
O processo educacional digital a distância faz com que as aulas tenham uma
interface entre o aluno e o professor, o computador em rede.
O professor necessita ter conhecimento de como usar os recursos disponíveis
no ambiente virtual de aprendizagem e sua aplicabilidade pedagógica, além do
conhecimento, como utilizador, das diferentes ferramentas que compõem o ambiente
virtual (BORTOLOZZO; BARROS; MOURA, 2009). No caso da disciplina avaliada, o
professor dispõe dos conhecimentos adequados.
Quanto aos alunos, atividades em que simplesmente era utilizado o caderno,
passam a exigir entradas no sistema e buscas, encaminhamentos de atividades por
postagens, participação em fóruns, exercícios virtuais, etc.
Na disciplina avaliada, a inexistência de treinamento específico para os alunos,
ao iniciarem o percurso em EaD, pode ocasionar que os alunos menos familiarizados
com as tecnologias informacionais tenham alguma dificuldade em realizar as tarefas.
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3 METODOLOGIA
Para este estudo avaliativo, a metodologia utilizada seguiu as seguintes etapas:
escolha da abordagem avaliativa, construção do quadro de categorias, elaboração de
indicadores com base nas questões avaliativas, construção do instrumento avaliativo,
aplicação do instrumento e análise dos dados.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
Para orientar o presente estudo, a abordagem avaliativa escolhida foi a
centrada nos usuários, isto é, nos alunos, já que só eles podem apontar o nível de
satisfação em relação à disciplina online e suas razões.
Um dos sentidos do termo abordagem, segundo o dicionário de sinônimos
online, é “modo de lidar com algo: tratamento, comportamento”, logo pode-se afirmar
que as abordagens avaliativas são as maneiras pelas quais os objetos avaliativos são
tratados.
Para Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), o principal propósito dessa
abordagem é o fornecimento de informações avaliativas sobre os objetos avaliados.
Scriven (1967, apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) distingue o
papel somativo e formativo das avaliações, da seguinte forma: a avaliação somativa
se propõe a fornecer ao público consumidor, gestores e financiadores dados para
tomada de decisões quanto à continuidade ou não de certos programas e projetos e
a avaliação formativa se dedica a fornecer informações úteis às equipes do projeto ou
programa para melhoria e correção do objeto avaliado.
Entretanto, também segundo Scriven (1991, apud WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004), nem sempre é fácil diferenciar, na prática, a avaliação somativa
da formativa, e o autor reconhece que elas podem estar entrelaçadas quando um
programa continua depois de uma avaliação somativa e os resultados da avaliação
são usados para melhoria do programa ou projeto, como em uma avaliação formativa.
Chianca destaca como pontos fortes da abordagem escolhida:

Possibilitar o acesso amplo a informações importantes que ajudam no
momento de tomar decisão sobre a adoção ou não de produtos,
incluindo assim pessoas/organizações que não teriam tempo ou
recursos para acessar este tipo de informação; aumentar [...] os
conhecimentos sobre os critérios mais apropriados no momento de
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selecionar serviços/produtos de seu interesse. (CHIANCA; MARINO;
SHIESARI, 2004, p. 22).

Para Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), as informações obtidas junto aos
consumidores, seja durante o processo (avaliação formativa), ou após a sua
conclusão (avaliação somativa) podem ajudar a melhorar o produto, o que atenderia
a outros consumidores similares.
Por fim, como característica da abordagem, no estudo espera-se obter
informações com origem no usuário, que, neste caso, é o estudante, a respeito de um
determinado produto, a saber, a disciplina Captação de Recursos para Eventos.
Com essas informações, a gestão pedagógica poderá determinar que
estratégia assumir em relação ao curso. Com a adoção da abordagem centrada nos
consumidores, espera-se que os estudantes apontem o seu nível de satisfação em
relação à disciplina e que, assim, seja possível definir caminhos para uma maior
satisfação das suas necessidades.

3.2 QUESTÕES, CATEGORIAS DE ANÁLISE E PARTICIPANTES
Como mencionado anteriormente, o objetivo deste estudo é avaliar a
receptividade dos discentes em relação à disciplina online Captação de Recursos para
Eventos, respondendo às seguintes questões:
1) Em que medida o estudante do curso de graduação de Tecnologia em
Eventos, na modalidade presencial, estão satisfeitos com a disciplina
Captação de Recursos para Eventos, na modalidade online?
2) Até que ponto a disciplina Captação de Recursos para Eventos, na
modalidade online, contribui para satisfação dos estudantes em relação ao curso de
Tecnologia em Eventos de graduação presencial?
Para responder a estas questões, foram definidas a priori as categorias
decorrentes

da

análise

lógica

do

objeto

e

das

possíveis

causas

de

satisfação/insatisfação dos usuários. São elas: a satisfação com a própria modalidade
de EaD, com a qualidade da formação oferecida e com os seus resultados.
Dentro destas categorias, foram definidas subcategorias, constantes no
Quadro 1, que contemplam, respectivamente, para a categoria Modalidade EaD: a
motivação, a adaptação e a valorização; para a categoria Qualidade da formação: a
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qualidade do AVA, dos materiais e das atividades; para a categoria Satisfação com os
resultados: a satisfação com a aprendizagem realizada, com o esforço exigido e o
reforço do interesse no curso.
Quadro 1 - Categorias e subcategorias da avaliação
Categorias
1. Modalidade EaD

2. Qualidade da formação EaD

3. Resultados

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Subcategorias
Motivação
Adaptação
Valorização
Do ambiente de aprendizagem
Dos materiais
Das atividades
Aprendizagem realizada
Esforço exigido
Contribuição para o curso

Fonte: A autora (2017).

Estas categorias e subcategorias são as utilizadas por diversos autores
(Neto,2015; Kemczinski e all,2004; Schlemmer e all,2007) para avaliar cursos online.
Não foi incluída a categoria Tutoria, apesar de ela ser relevante, pois não é
esse o foco da presente avaliação.
 Os Participantes
Conforme MATTAR (2003, p. 148), “normalmente é impossível analisar a
totalidade de uma população, conjunto ou coleção de dados. Portanto, somos
obrigados a utilizar uma amostra, ou um subconjunto desses dados”. Não é esse o
caso no presente estudo avaliativo.
A população alvo foram os alunos matriculados (n = 32) na disciplina obrigatória
e a distância de Captação de Recursos para Eventos, oferecida no primeiro semestre
de 2017, aos alunos do curso presencial de Eventos, pela instituição de ensino
superior em que a autora é docente.

3.3 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Um dos instrumentos largamente utilizados em pesquisa e avaliações é o
questionário, que tem por finalidade levantar opiniões e julgamentos sobre o objeto
focalizado (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004). O questionário apresenta
uma série de vantagens como instrumento de coleta de dados, propiciando uma
aplicação rápida e prática, podendo alcançar um grande número de respondentes.
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Os resultados quantitativos podem ser tabulados com facilidade, no caso de
perguntas fechadas, que oferecem opções de resposta para serem assinaladas,
permitindo que os resultados sejam analisados de forma objetiva. A avaliação
quantitativa tem como objetivo medir algum evento e enfatiza a precisão, a
objetividade, e dependendo da situação generaliza as conclusões (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
O questionário construído para a presente avaliação é composto por
32 questões estruturadas em dois blocos, sendo que o primeiro contempla os dados
dos respondentes e o segundo bloco contempla a avaliação da disciplina online.
Cada pergunta do segundo bloco do questionário está relacionada com um
indicador, como se pode verificar no Quadro 2.
Quadro 2 - Relação entre categorias, subcategorias, indicadores e itens do instrumento
Categorias

Subcategorias
Motivação

Adaptação
Modalidade
EaD

Valorização

Do AVA
Qualidade
da
formação
EaD

Dos Materiais
Das Atividades

Aprendizagem realizada
Resultados
Esforço exigido
Contribuição para o curso
Fonte: A autora (2017).

Indicadores
Questionário
Interesse em ser aprovado
30
Incentivo à pesquisa
31
Importância para a profissão
32
Preparação pela IES
4
Dificuldade inicial com EaD
1
Adaptação ao EaD
2
Ritmo
3
Limitações no acesso à
5
Internet
Maior facilidade
6, 7
Maior interação com o
8
professor
Maior flexibilidade
9, 10
Maior iniciativa
11
Preferência pela modalidade
12
Fácil acesso ao portal
16
Fácil utilização
13, 15, 19
Instruções claras
14
Claros
17
Estimulantes
18
Qualidade das aulas tele
22, 23
Dificuldade
20
Pertinência
21
Percepção da aprendizagem
24, 25
Aprendizagem prática
26
De acordo com as exigências
27
do mercado de trabalho
Carga de Estudo
7, 28
Aumento do interesse no curso
29
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Os respondentes tinham cinco opções de resposta: Concordo totalmente;
Concordo bastante; Concordo medianamente; Concordo pouco e Não concordo.
Essas opções foram definidas para conhecer o grau de satisfação dos respondentes
em relação à modalidade, qualidade e satisfação com a disciplina online e, cada uma
delas, recebeu um valor, de acordo com a relação exposta no Quadro 3.
Quadro 3 - Equivalência numérica da escala de atitudes
Grau de Concordância
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo medianamente
Concordo pouco
Não concordo

Valor
5
4
3
2
1

Fonte: A autora (2017).

 Validação
O questionário foi submetido à validação por dois especialistas em avaliação
da Faculdade Cesgranrio. Foi feito um pré-teste com aplicação do questionário a três
estudantes que concluíram a disciplina Captação de Recursos para Eventos, para
identificar possíveis problemas de compreensão das questões do questionário ou da
sua formatação, não tendo sido detectado qualquer problema.

3.4 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO E TRATAMENTO DE DADOS
A autora administrou o questionário em sala de aula aos 32 alunos, por ser
professora desses mesmos alunos em disciplinas presenciais. Os questionários foram
preenchidos pelos estudantes e devolvidos durante uma das aulas presenciais do
curso de Eventos, o que garantiu a participação de todos os estudantes que
constituem a população alvo.
Os alunos foram informados de que os dados obtidos seriam utilizados
exclusivamente, para este estudo e aceitaram participar. Foi garantida a
confidencialidade das respostas e os respondentes não se identificaram no
questionário, sendo este entregue e recolhido diretamente pela autora desta
avaliação, respeitando o padrão de avaliação relativo aos indivíduos, que recomenda:
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Os avaliadores devem respeitar a dignidade e o valor do ser humano
em suas interações com outras pessoas relacionadas a uma avaliação
para que os participantes não sejam ameaçados nem prejudicados.
(JOINT COMMITTE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL
EVALUATION, 1994 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004, p. 430).

Na análise das respostas fornecidas e para fins de condensação dos
resultados, as respostas foram agrupadas do seguinte modo: (a) a escolha pelo aluno
das opções Concordo totalmente (5) e Concordo bastante (4) indicaria
Concordância; (b) a preferência pelas opções Concordo pouco (2) e Não concordo
(1) indicaria Discordância. Para efeitos de Avaliação considerou-se que, para o item
ter avaliação favorável, teria de obter Concordância de mais de 11 alunos (cerca de
1/3 do total) e não ter Discordância por parte de onze ou mais alunos. Inversamente,
considerou-se que o item teria avaliação desfavorável, quando mais de 11 alunos têm
discordância e os que concordam são menos de 11.
A análise dos dados quantitativos foi feita através da construção de tabelas e
de gráficos. A coerência interna dos dados coletados foi verificada através da análise
das respostas a itens equivalentes, no sentido de, assim, contribuir para a consistência
dos resultados do estudo.
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4 OS RESULTADOS
O capítulo 4 apresenta os resultados deste estudo avaliativo com base nas
respostas ao questionário dos alunos que cursaram a disciplina online Captação de
Recursos para Eventos, do curso presencial de Eventos. Os resultados são
apresentados por categorias e subcategorias.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES
A parte inicial do questionário permite caracterizar os 32 respondentes segundo
o sexo, a faixa etária, a situação de trabalho, os hábitos de uso do computador e de
acesso à internet, as experiências como aluno em EaD e ter tido, ou não,
conhecimento prévio de que a disciplina iria ser em EaD. Os resultados são
apresentados na forma de tabelas, quando necessário.
Dos 32 respondentes do questionário, 21 são do sexo feminino, e 11 são do
masculino.
Tabela 3 – Distribuição dos respondentes por faixa etária
Faixa Etária
De 18 a 24 anos
De 25 a 34 anos
De 35 a 44 anos
Acima de 45 anos
Total

Nº
11
16
4
1
32

Fonte: A autora (2017).

Quanto à faixa etária, os dados revelam que se trata de um grupo de alunos
jovens, pois a maior parte dos respondentes (27) se situa na faixa etária dos 18 aos
34 anos e apenas um aluno pertence à faixa etária acima dos 45 anos, conforme
Tabela 3.
Verifica-se que, do total dos 32 respondentes, 24 declararam que trabalham.

Tabela 4 - Locais de utilização do computador
Locais
Casa
Trabalho

Uso do computador
Sim
Não
28
4
18
14

Fonte: A autora (2017).

Total
32
32
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A pergunta 4 permite conhecer qual a familiarização dos respondentes com o
computador e verifica-se que 28 estudantes utilizam computador em casa, e só 4 não
dispõem de computador em casa.
Conforme a Tabela 4, 18 respondentes também utilizam computador no
trabalho e 14 não o utilizam, possivelmente, por exercerem trabalhos pouco
especializados.
Tabela 5 - Locais de acesso à internet
Locais
Casa
Trabalho
Faculdade
Lan House

Acesso à internet
Sim
Não
32
18
3
-

Fonte: A autora (2017).

Em relação ao acesso à internet, todos os 32 respondentes declararam possuir
acesso à internet.
O resultado da Tabela 5 mostra que todos têm acesso à internet de casa, mas
também utilizam a internet do trabalho (18) e três acessam da faculdade. Deduz-se
que os quatro estudantes que não tem computador em casa, acessam a internet
através de outros dispositivos, pois as aulas online estão acessíveis em aplicativos
nos celulares e tablets.
Tabela 6 - Conhecimento prévio de que a disciplina seria oferecida online
Item
Sim Não Total
7. Ao matricular-se no curso presencial de Eventos,
você sabia que esta disciplina é oferecida na
7
25
32
modalidade online.
Fonte: A autora (2017).

Saber se o aluno tinha conhecimento de que esta disciplina é oferecida
somente na forma online é uma informação pertinente para esta avaliação e, ao
analisar as respostas ao ítem, pode-se constatar que apenas sete alunos tinham
conhecimento prévio da modalidade online e 25 declaram que não conheciam.
(Tabela 6).
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Tabela 7 - Experiência dos estudantes em ensino a distância
Experiência EaD
Sim
Não
Total

12
20
32

Fonte: A autora (2017)

A Tabela 7 mostra que, em relação à experiência com ensino a distância, 20
estudantes declararam não possuir experiência anterior. Dos 18 estudantes inseridos
no mercado de trabalho, seis não possuem experiência em ambientes virtuais de
aprendizagem, o que indicia que, no seu local de trabalho, não tiveram acesso a esse
tipo de formação.
Em

síntese,

os

32

estudantes

do

estudo

constituem

um

grupo

predominantemente do sexo feminino (21 respondentes) e jovem (com 27 alunos na
faixa dos 18 aos 34 anos), exercendo atividade laboral (24 respondentes), possuindo,
na maior parte, computadores em suas residências (28 alunos) e com acesso à
internet (todos). Deste grupo, só 14 respondentes tiveram experiência anterior como
aluno EaD e 25 não tiveram conhecimento prévio de que a disciplina é oferecida na
modalidade online.

4.2 MODALIDADE EAD
A categoria Modalidade EaD inclui as subcategorias: Motivação; Adaptação e
Valorização.
 Motivação
Tabela 8 – Resultados relativos à subcategoria Motivação
Questão/Indicador
NC(1) CP(2) CM(3) CB(4) CT(5)
30 Minha principal preocupação nesta disciplina
8
2
6
7
9
é ser aprovado.
Os temas dos fóruns incentivaram-me a
31 pesquisar mais sobre o conteúdo da
7
6
9
6
4
disciplina
32 O conteúdo desta disciplina é muito
1
3
6
22
importante para minha futura profissão
Legenda: NC = Não concordo; CP = Concordo pouco; CM = Concordo medianamente; CB=Concordo
Bastante; CT=Concordo totalmente
Fonte: A autora (2017).
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A subcategoria Motivação foi descrita pelos indicadores: Interesse em ser
aprovado, Incentivo para a pesquisa e Importância da disciplina para a profissão.
Em relação à questão 30, sobre a principal preocupação ser a aprovação,
observa-se na Tabela 8, que metade das respostas se concentram nas duas opções
de maior concordância (concordo totalmente e concordo bastante). Um moderado
interesse pelas matérias da disciplina é também manifestado nas respostas à
pergunta 31, em que só dez alunos assinalaram as respostas 4 e 5, indicando terem
tido interesse em pesquisar sobre os seus conteúdos.
Contudo, pelas respostas ao item 32, depreende-se que a quase totalidade dos
estudantes considera a disciplina muito importante para o exercício da profissão (28
respondentes assinalam as opções 4 e 5), com uma única escolha da opção Não
concordo.
Alguns alunos inseriram justificativas da sua escolha quanto à importância da
disciplina para a profissão:
“A disciplina é muito importante pois, para que consigamos realizar um evento,
precisamos captar recursos devido ao baixo orçamento que costumamos enfrentar”
(E 13).
“O financeiro é a espinha dorsal de uma corporação, a mesma necessita saber
onde investir e qual o seu retorno; quanto maior conhecimento na Captação de
Recursos para Eventos, maiores as possibilidades do organizador de um evento obter
um patrocínio; ele tendo o domínio das normas de administração desses recursos com
efetividade, com certeza irá atender o cliente nas suas expectativas”. (E 20).

 Adaptação
Tabela 9 – Resultados relativos à subcategoria Adaptação

1
2
3
4
5

Questão/Indicador
NC(1) CP(2) CM(3) CB(4) CT(5)
Tive dificuldade no início da disciplina por
10
2
9
5
6
estranhar o modo de ensino virtual.
Adaptei-me bem ao ensino a distância.
6
10
10
3
3
Tive dificuldades em acompanhar o rápido
8
9
11
1
3
ritmo da disciplina
A instituição preparou-me bem para esta
12
4
7
3
6
modalidade de ensino
A limitação de acesso à internet dificultou a
14
3
7
1
7
minha participação na disciplina

Legenda: NC = Não concordo; CP = Concordo pouco; CM = Concordo medianamente; CB=Concordo
Bastante; CT=Concordo totalmente
Fonte: A autora (2017).
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A subcategoria Adaptação foi descrita pelos indicadores: Preparação pela IES;
Dificuldade inicial com EaD; Adaptação ao EaD; Rapidez de ritmo e Limitações no
acesso à internet.
As respostas à questão 1, mostram que os alunos não estranharam a
modalidade virtual (opção 1 e 2) são 12, sendo 11 os que tiveram bastantes
dificuldades e nove os que tiveram dificuldades médias.
É de referir que a justificação dada por um dos alunos para essa inadaptação
diz respeito às próprias características da disciplina:
“Nesta matéria há muitos detalhes que gostaria de ter colocado, em prática,
para realmente sanar as dúvidas que surgiram, principalmente, por ser algo que é de
suma importância para o dia a dia dentro de nossa área. Quando há possibilidade de
conversar pessoalmente com o professor em uma sala de aula, tudo se torna mais
dinâmico e durante a interação com a turma, surgem questões importantíssimas que
podem ajudar um ao outro” (E 6).
Um dos alunos que escreve sobre não ter tido dificuldades, diz: ”Não tive, pois
já havia feito outras disciplinas EaD” (E 4).
As respostas às questões 2 e 4 reforçam a conclusão de que existe dificuldade
de adaptação à modalidade por parte de um número considerável de alunos; na
questão 2, seis alunos consideram que se adaptaram bem ao ensino a distância
(opções de resposta 4 e 5); na 4, nove alunos consideram que a instituição os
preparou bem para uma disciplina online (escolha das opções 4 e 5).
Com relação à preparação pela instituição, um dos alunos escreveu:
“Não, em minha experiência em lidar com ferramentas virtuais, que vem muito
da experiência profissional, penso que nas disciplinas online o coordenador do ensino
a distância a deve apresentar em uma aula inaugural” (E 18).
Pode-se constatar, por outro lado, que não houve muitas dificuldades de
adaptação ao ritmo da disciplina, pois no item 3 só quatro respondentes assinalam as
opções 4 e 5. Por fim, na questão 5, pode-se ver que as limitações no acesso à internet
constituíram problema para 1/4 dos estudantes (sete escolheram a opção 5); mas,
para os 17 que assinalaram as opções 1 e 2, não houve problemas quanto à conexão
wi-fi.
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 Valorização
Tabela 10 – Resultados relativos à subcategoria Valorização
Questão/Indicador
NC(1) CP(2) CM(3) CB(4) CT(5)
A disciplina foi mais fácil do que as disciplinas
6
10
5
6
3
8
presenciais.
Precisei estudar mais para esta disciplina do
7
10
3
6
5
8
que para as disciplinas presenciais.
A minha interação com o professor é mais
8
facilitada no formato da disciplina a distância
22
2
4
1
3
do que na presencial.
A disciplina a distância permite-me aprender
9
10
3
8
4
7
no meu próprio ritmo.
A disciplina foi conveniente para mim por
10
4
7
9
6
6
causa da flexibilidade.
11 A disciplina exigiu de mim maior iniciativa
3
3
9
4
13
Se pudesse escolher não faria nenhuma
12
6
1
8
1
16
disciplina online.
Legenda: NC = Não concordo; CP = Concordo pouco; CM = Concordo medianamente; CB=Concordo
Bastante; CT=Concordo totalmente
Fonte: A Autora (2107).

A subcategoria Valorização foi descrita pelos indicadores: Maior facilidade;
Maior interação com o professor; Maior flexibilidade; Maior iniciativa; Escolha.
Em relação à questão 6, 11 respondentes consideraram que a disciplina online
foi mais fácil em relação as presenciais (opções 4 e 5); 13 disseram que precisaram
estudar mais na disciplina online (7).
A interação com o professor (P. 8) é o aspecto em que os alunos manifestaram
menos apreço pela modalidade EaD: 24 respondentes escolheram as opções 1 e 2 e
quatro assinalaram as opções 4 e 5.
Sobre a possibilidade de aprender no seu ritmo próprio, essa vantagem é
reconhecida por onze estudantes (opções 4 e 5) e são doze os que concordam que a
flexibilidade da modalidade on-line foi vantajosa.
Quanto ao item 11, são numerosos os alunos que consideram que a disciplina
lhes exigiu mais iniciativa: 17 respondentes assinalam as opções 4 e 5

e seis

discordaram (opções 1 e 2).
Finalmente, na afirmação 12 "Se pudesse escolher não faria nenhuma
disciplina online", dos 32 respondentes, 16 marcaram “concordo totalmente e
concordo bastante” e 7 discordaram (opções 1 e 2).
Um dos alunos justificou sua resposta, escrevendo: “Sim, pois eu possuo um
aproveitamento maior quando a disciplina é presencial, devido a interação que ocorre:
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faz com que haja maior desenvolvimento sobre os assuntos que se desdobram da
disciplina” (E 25).
Em síntese, diante dos resultados apresentados, pode-se inferir que a
avaliação quanto à Modalidade EaD não foi satisfatória. Destacam-se os itens 2 e 4
com marcações negativas, revelando que os alunos não foram preparados para o
ensino online e o ítem 12 em que a grande maioria do alunado responderam que se
pudessem escolher, não fariam nenhuma disciplina online.

4.3 QUALIDADE DA FORMAÇÃO EAD
Esta categoria diz respeito à qualidade da formação online e foi avaliada a partir
de 11 indicadores, os quais se encontram registrados nas tabelas 13 a 15, incluídos
nas subcategorias AVA, Materiais e Atividades.

 Ambiente virtual de Aprendizagem - AVA
Tabela 11 – Resultados relativos à subcategoria AVA

13
14

15
16
19

Questão/Indicador
NC(1) CP(2) CM(3) CB(4) CT(5)
O ambiente de aprendizagem online é de fácil
7
7
10
6
2
utilização.
O ambiente virtual indicou-me claramente o
que eu tinha que fazer para usar o material
2
7
12
7
4
da disciplina.
O ambiente virtual da disciplina possui uma
interface amigável, o que torna fácil de
3
7
11
7
4
aprender.
O acesso ao portal da disciplina é muito fácil.
3
8
13
3
5
No ambiente da disciplina consigo localizar
11
11
5
5
as informações necessárias.

Legenda: NC = Não concordo; CP = Concordo pouco; CM = Concordo medianamente; CB=Concordo
Bastante; CT=Concordo totalmente
Fonte: A autora (2017).

A subcategoria AVA foi descrita pelos indicadores: Fácil acesso ao portal; Fácil
utilização; Instruções claras.
A Tabela 11 mostra que o valor intermédio (3 - concordância mediana) é aquele
que é escolhido por mais respondentes em todas as questões. As opções 4 e 5,
relativamente à fácil utilização do AVA (questão 13) foram escolhidas por oito
estudantes; relativamente à clareza (questão 14), por 11; no que respeita ao fácil
acesso ao Portal (questão 16), por oito. Nas questões 15 e 19, também relacionadas
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com a facilidade de utilização do AVA, as opções 4 e 5 são escolhidas por onze e dez
alunos, respetivamente. Os resultados apontam para uma satisfação moderada do
alunado face a um AVA que, claramente, do seu ponto de vista, poderia ser
melhorado.

 Qualidade dos Materiais
Tabela 12 – Resultados relativos à subcategoria Qualidade dos Materiais

17
18
22
23

Questão/Indicador
NC(1) CP(2) CM(3) CB(4) CT(5)
Os materiais para estudo foram claros,
2
4
10
11
5
facilitando a aprendizagem.
O material didático é estimulante para a
2
10
13
5
2
aprendizagem.
As aulas teletransmitidas foram muito
1
5
10
10
6
esclarecedoras.
Para estudar prefiro as aulas teletransmitidas
6
4
8
6
8
do que as aulas de conteúdo online

Legenda: NC = Não concordo; CP = Concordo pouco; CM = Concordo medianamente; CB=Concordo
Bastante; CT=Concordo totalmente
Fonte: A autora (2017).

A subcategoria Qualidade dos Materiais foi descrita pelos indicadores: Clareza;
Estímulo à aprendizagem e Pertinência das Aulas Teletransmitidas.
Os dados apresentados na Tabela 12 indicam que, também para os itens
relativos aos materiais, o valor intermédio (3 - concordância mediana) é aquele que é
escolhido por mais respondentes.
Sobre a clareza dos materiais (questão 17), 16 estudantes escolhem as opções
4 e 5; sobre os materiais serem estimulantes (questão 18), só sete alunos escolhem
essas opções. Cabe registrar o seguinte comentário de um respondente: ”Não diria
estimulante, mas ele é de fácil aceitação para o uso na disciplina” (E 6).
Quanto às perguntas referentes às aulas teletransmitidas (questões 22 e 23)
constatou-se que elas são consideradas muito esclarecedoras por metade dos alunos,
e que 10 alunos as preferem ao conteúdo online. Cabe referir o comentário de um
aluno: “As aulas transmitidas me fazem lembrar as presenciais, mas, diferente delas,
não possuo as respostas logo que as dúvidas aparecem. E minha preferência ainda é
por aulas presenciais” (E 24).
Estes materiais necessitam ser autoexplicativos oferecendo informações
claras, decodificáveis e que proporcionem articulação entre ensino, pesquisa, teoria e
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prática. Também aqui as respostas dos estudantes apontam para uma satisfação
moderada com os materiais e logo, para a necessidade da sua melhoria.

 Atividades
Tabela 13 – Resultados relativos à subcategoria Atividades
Questão/Indicador
NC(1) CP(2) CM(3) CB(4) CT(5)
Senti dificuldades em realizar as tarefas
20
5
5
5
11
6
indicadas pelo tutor nos fóruns de discussão.
As atividades que me foram propostas nos
21 fóruns eram pertinentes ao conteúdo das
3
9
11
9
aulas.
Legenda: NC = Não concordo; CP = Concordo pouco; CM = Concordo medianamente; CB=Concordo
Bastante; CT=Concordo totalmente
Fonte: A autora (2017).

A subcategoria qualidade das Atividades foi descrita pelos indicadores:
Dificuldade sentida e Pertinência.
Conforme os dados da Tabela 13, sobre se sentiram dificuldades em realizar
as tarefas indicadas pelo tutor nos fóruns de discussão, verifica-se que existe forte
concordância da maioria dos respondentes . Também se verifica que uma maioria (20
respondentes) consideram essas atividades pertinentes e só três não concordam.
Em síntese, podemos concluir que existe uma satisfação moderada quanto à
qualidade da formação EaD, sendo nas subcategorias Qualidade dos Materiais e
Atividades que existe maior satisfação dos estudantes.

4.4 SATISFAÇÃO COM OS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
A última categoria diz respeito à Satisfação com os Resultados e é composta
por sete indicadores, incluindo as subcategorias: Aprendizagem realizada; Esforço
exigido; Contribuição para o curso.
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 Aprendizagem realizada
Tabela 14 - Resultados relativos à subcategoria Aprendizagem realizada

24
25
26
27

Questão/Indicador
NC(1) CP(2) CM(3) CB(4) CT(5)
O que eu aprendi na disciplina me deixou
5
10
7
6
4
satisfeito.
Avalio positivamente a minha aprendizagem
3
12
7
6
4
na disciplina.
A disciplina contempla as atividades práticas
4
8
14
4
2
necessárias ao aprendizado.
Os conteúdos abordados na disciplina foram
suficientes para abranger o que é exigido
12
8
5
5
2
pelo mercado de trabalho.

Legenda: NC = Não concordo; CP = Concordo pouco; CM = Concordo medianamente; CB=Concordo
Bastante; CT=Concordo totalmente
Fonte: A autora (2017).

A subcategoria Aprendizagem realizada foi descrita pelos indicadores
Percepção da aprendizagem; Aprendizagem prática; Aprendizagem de acordo com
as exigências do mercado de trabalho.
Nesta subcategoria, a escolha pelos alunos das opções 4 e 5 é das mais baixas:
na questão 24, 10 respondentes estão satisfeitos com o que aprenderam na disciplina;
também 10 avaliam positivamente a sua aprendizagem (questão 25); seis alunos
consideram que a disciplina contempla as atividades práticas necessárias ao
aprendizado (questão 26); finalmente, só sete estudantes consideram que ela
corresponde às exigências do mercado de trabalho (questão 27). É de realçar que,
nesta última questão, 20 estudantes escolhem as opções 1 e 2.
Para justificar a sua insatisfação em relação aos conteúdos abordados na
disciplina, por não corresponderem ao que é exigido pelo mercado de trabalho, um
estudante declarou:
“Não, porque como me referi em outras respostas, deixou a desejar quanto à
interação e discussão que são gerados em sala de aula presenciais, para maior
desenvolvimento sobre o assunto” (E 6).
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 Esforço exigido
Tabela 15 - Resultados relativos à subcategoria Esforço exigido
Questão/Indicador
NC(1) CP(2) CM(3) CB(4) CT(5)
Precisei estudar mais para esta disciplina do
7
10
3
6
5
8
que para as disciplinas presenciais.
Tive que ler e ouvir muitas vezes o conteúdo
28
5
3
8
13
3
desta disciplina para compreendê-lo.
Legenda: NC = Não concordo; CP = Concordo pouco; CM = Concordo medianamente; CB=Concordo
Bastante; CT=Concordo totalmente
Fonte: A autora (2017).

A subcategoria Esforço exigido inclui os itens 7 e 28. Conforme os dados
apresentados na Tabela 15, as respostas dos discentes se dividem quanto a ser ou
não preciso estudar mais na disciplina online do que nas presenciais (questão 7); mas,
metade considera que é necessário ouvir e ler muitas vezes os conteúdos on-line para
os compreender (questão 28).
 Contribuiçao para o curso
Tabela 16 - Resultados relativos à subcategoria Reforço do interesse
Questão/Indicador
NC(1) CP(2) CM(3) CB(4) CT(5)
Esta disciplina aumentou meu interesse pelo
29
4
7
10
8
3
curso de Eventos.
Legenda: NC = Não concordo; CP = Concordo pouco; CM = Concordo medianamente; CB=Concordo
Bastante; CT=Concordo totalmente
Fonte: A autora (2017).

E, por fim, a subcategoria Reforço do interesse foi descrita pelo indicador
Aumento do interesse no curso (questão 29). Observa-se, na Tabela 16, que as
respostas se concentram no valor intermediário, o que parece indicar que a frequência
da disciplina não teve efeitos relevantes no interesse pelo curso.
Diante dos resultados apresentados, pode-se inferir que a avaliação quanto à
categoria Satisfação com os resultados de aprendizagem foi negativa, destacando-se
os itens 24, 25, 26 e, em especial o 27, em que a maioria dos alunos não considera
os conteúdos abordados na disciplina online suficientes para abranger o que é exigido
pelo mercado de trabalho.
Para evidenciar os itens mais e menos valorizados pelos alunos foram
elaboradas as Tabelas 17 e 18. Na Tabela 17 apresentam-se os itens em que a
concordância (soma dos valores 4 e 5) é expressa por mais de 11 alunos e em que
os que discordam (soma dos valores 1 e 2) são menos do que 11.
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Tabela 17 - Indicadores em que se registrou concordância
Subcategoria

Valorização

Qualidade
Materiais

Questão/Indicador
11 A disciplina exigiu de mim maior iniciativa
Se pudesse escolher não faria nenhuma disciplina
12
online.
Os materiais para estudo foram claros, facilitando a
17
aprendizagem.
Senti dificuldades em realizar as tarefas indicadas
20
pelo tutor nos fóruns de discussão.
As atividades que me foram propostas nos fóruns
21
eram pertinentes ao conteúdo das aulas.
As
aulas
teletransmitidas
foram
muito
22
esclarecedoras.
Para estudar prefiro as aulas teletransmitidas do que
23
as aulas de conteúdo online
Tive que ler e ouvir muitas vezes o conteúdo desta
28
disciplina para compreendê-lo.
Minha principal preocupação nesta disciplina é ser
30
aprovado.
O conteúdo desta disciplina é muito importante para
32
minha futura profissão

Soma da
escolha dos
valores
1e2
4e5
6
17
7

17

6

16

10

17

3

20

6

16

10

14

8

16

10

16

1

28

Fonte: A autora (2017).

Na Tabela 18 apresentam-se os itens em que a discordância (valores 1 e 2) é
expressa por mais de 11 alunos e em que os que concordam (valores 4 e 5) são
menos do que 11.
Tabela 18 - Indicadores em que não se registrou concordância
Subcategoria

Questão/Indicador
2
3

Adaptação

4
5

Adaptação

8

Adaptei-me bem ao ensino a distância.
Tive dificuldades em acompanhar o rápido
ritmo da disciplina
A instituição preparou-me bem para esta
modalidade de ensino
A limitação de acesso à internet dificultou a
minha participação na disciplina
A minha interação com o professor é mais
facilitada no formato da disciplina a distância
do que na presencial.

Soma da escolha
dos valores
1e2
4e5
16
6
17

4

16

9

17

8

24

4

(Continua)
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(Conclusão)
Subcategoria

Questão/Indicador

AVA

13

Qualidade
materiais

18
24
25

Aprendizagens

26
27

Fonte: A autora (2017).

O ambiente de aprendizagem online é de
fácil utilização
O material didático é estimulante para a
aprendizagem
O que eu aprendi na disciplina me deixou
satisfeito.
Avalio positivamente a minha aprendizagem
na disciplina.
A disciplina contempla as atividades práticas
necessárias ao aprendizado
Os conteúdos abordados na disciplina foram
suficientes para abranger o que é exigido
pelo mercado de trabalho.

Soma da escolha
dos valores
1e2
4e5
14

8

14

8

15

10

15

10

12

8

20

7
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5 CONCLUSÕES
Neste capítulo são apresentadas as respostas às questões avaliativas, no
atendimento ao objetivo desta dissertação, assim como as recomendações que
decorrem do estudo realizado.
As questões avaliativas serviram para guiar o estudo e, a fim de verificar se o
estudo apresenta conclusões pertinentes face ao que se pretendeu avaliar, a elas se
retorna, para lhes dar resposta.
Questionou-se, em primeiro lugar: " Em que medida o estudante do curso de
graduação de Tecnologia em Eventos, na modalidade presencial, estão satisfeitos
com a disciplina Captação de Recursos para Eventos, na modalidade online?
A revisão de literatura sobre EaD permitiu construir o instrumento utilizado para
a avaliação pelos alunos da disciplina Captação de Recursos para Eventos. Os
resultados da sua aplicação a todos os alunos, já apresentados, permitiram chegar às
seguintes conclusões.
1) O conteúdo da disciplina é considerado pelos alunos como muito importante
para a sua futura profissão (Tabela 19, item 32), sendo esta uma questão sobre a qual
existe consenso.
Contudo, e apesar dos alunos serem nativos digitais, a maioria preferia não ter
disciplinas na modalidade online (Tabela 19, item 12). No momento que são
confrontados com aulas mediadas pelo computador, os alunos sentem dificuldades
em realizar as tarefas indicadas pelo tutor nos fóruns de discussão, percebem que
têm que ler e ouvir muitas vezes o conteúdo da disciplina para compreendê-lo e
percebem que a modalidade exige deles maior iniciativa (Tabela 19, itens 11, 20 e
28). Daí a preferência em estudar em uma sala de aula tradicional e ter um contato
físico com seus colegas e professores. É de realçar que 76% dos alunos dizem não
ter sido informados previamente de que esta disciplina é oferecida na modalidade
online e que 53% também não tinham experiência anterior como alunos EaD.
Quanto ao funcionamento do modelo EaD, os itens em que a insatisfação é
predominante são os relativos à adaptação à modalidade de ensino, a não terem sido
preparados previamente para este modelo de ensino pela IES, ao acesso à internet e
à usabilidade do AVA (Tabela 18, itens 2, 4, 5, 8 e 13). Por outro lado, os alunos
consideraram não ter tido dificuldades de adaptação ao ritmo de ensino e mostram a
sua satisfação com as aulas teletransmitidas (Tabela 19, itens 3, 22 e 23).
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2) O ambiente virtual de aprendizagem foi avaliado pelos respondentes como
medianamente satisfatório, mesmo se o consideram de difícil utilização. Os materiais
de estudo foram apreciados pela sua clareza, o que facilita a aprendizagem, embora
sejam considerados pouco estimulantes (Tabela 12, itens 17 e 18). Existe satisfação
em relação às atividades propostas nos fóruns, por estarem de acordo com o conteúdo
da matéria e insatisfação relativamente à pouca oferta de atividades práticas (Tabela
12, item 21 e Tabela 14, item 26).
3) A insatisfação predomina no que diz respeito aos resultados de
aprendizagem: muitos estão insatisfeitos com o que aprenderam na disciplina e
consideram insuficientes os conteúdos abordados na disciplina face às exigências da
profissão (Tabela 18, itens 24, 25 e 27). Para os respondentes a aprendizagem não
foi suficiente para abranger o que é exigido no mercado de trabalho, até pela falta de
atividades práticas.
Por fim, buscou-se saber como esses alunos se posicionavam em relação à
contribuição da disciplina para o currículo de curso, a fim de responder à segunda
questão avaliativa: "Até que ponto a disciplina Captação de Recursos para Eventos,
na modalidade online, contribui para satisfação dos estudantes em relação ao curso
de Tecnologia em Eventos de graduação presencial?”"
Como foi referido, para os alunos, o conteúdo desta disciplina é muito
importante para a profissão, pois para realizar um evento, é preciso antes de mais
nada a captação de recursos. Por outro lado, como se sentem insatisfeitos com as
aprendizagens realizadas na disciplina e com a falta de atividades práticas que os
capacitem melhor, esta disciplina não veio contribuir para aumentar o seu interesse
no curso (Tabela 16, item 29).

5.1 RECOMENDAÇÕES
A oferta de disciplinas a distância em cursos presenciais apresenta desafios
específicos, tanto para a gestão, quanto para as estratégias metodológicas da EAD.
Em cursos integralmente a distância, o aluno faz a escolha por esta modalidade. No
caso da oferta dos 20% EaD em cursos presenciais, o aluno depara-se com a
modalidade sem ter feito esta escolha. O primeiro ponto a recomendar é que os
discentes sejam informados sobre quais as disciplinas ministradas na modalidade
EaD, considerando que a matrícula foi realizada para um curso presencial.
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As recomendações estabelecidas são as que se apresentam:
1. No caso de a disciplina continuar a ser ministrada na modalidade EaD, que
exista preparação dos alunos para a modalidade online de forma presencial.
2. Parece aconselhável não oferecer esta disciplina no primeiro ano do curso
pois, como verificamos (Tabela 2), o risco de insucesso é muito elevado.
3. Modificar o AVA da disciplina atendendo às recomendações de boas
práticas: A Boa Prática Encoraja a Aprendizagem Ativa e: Boas Práticas Respeitam
Diversos Talentos e Formas de Aprendizagem. O atual AVA não possibilita a utilização
de metodologias de projeto e não inclui trabalhos de teor prático, o que deverá ser
contemplado em futuras reorganizações curriculares, contribuindo assim para a
formação do aluno, preparando-o melhor para o mercado de trabalho.
Embora os resultados deste estudo em relação a uma disciplina online em
curso presencial não possam ser generalizados para toda a instituição, ou para outras
instituições de ensino superior, esta avaliação suscita uma reflexão sobre a
necessidade de maior planejamento prévio antes de passar a oferecer uma disciplina,
na modalidade EaD em cursos presenciais.
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66
APÊNDICE A – Avaliação sobre a satisfação dos estudantes de graduação
presencial em Curso Superior de Tecnologia em Eventos

Prezado aluno(a),
Estou realizando uma avaliação sobre a satisfação dos estudantes de graduação
presencial em Curso Superior de Tecnologia em Eventos, a partir da disciplina
Captação de Recursos para Eventos, oferecidas em rede/online.
Este estudo faz parte da minha dissertação de Mestrado em Avaliação, desenvolvida
na Fundação Cesgranrio. Neste sentido, como a sua opinião é de grande importância,
conto com a sua colaboração.
Não é necessário a sua identificação pessoal.
Muito obrigada,
Prof.ª Ana Luiza Santos Pereira

Instruções para preenchimento a seguir:
São apresentadas 32 afirmações. Por favor, responda a cada uma delas marcando
com um (X) a sua resposta.
Concordo totalmente (5)
Concordo bastante (4)
Concordo medianamente (3)
Concordo pouco (2)
Não concordo (1)
Caracterização do aluno
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Faixa etária: ( ) De 18 a 24 anos ( ) De 25 a 34 anos ( ) De 35 a 44 anos ( ) Mais de 45 anos
Você trabalha? ( ) Sim ( ) Não
Você utiliza computador? Em casa: ( ) Sim ( ) Não No trabalho: ( ) Sim ( ) Não
Você acessa internet em casa? ( ) Sim ( ) Não
Local de seu acesso à internet com maior frequência: ( ) Casa ( ) Faculdade
( ) LAN house ( ) Trabalho
7 Ao se matricular no curso presencial de Eventos, você sabia desta disciplina on line? ( ) Sim
( ) Não
8 Já teve experiência anterior como aluno em EaD? ( ) Sim ( ) Não
1
2
3
4
5
6
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