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RESUMO
Este estudo teve por objetivo avaliar a experiência de graduandos da Universidade
do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” (UNIGRANRIO) com o formato do
ensino em rede oferecido pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD). A
Universidade oferta um amplo leque de disciplinas em rede, de acordo com a
Portaria Ministerial nº 4.059 (BRASIL, 2004), desde 2005, e considerou necessária
uma avaliação que pudesse promover reflexão acerca das estratégias e
procedimentos utilizados para a viabilização da educação em rede, bem como da
qualidade desse processo. Para desenvolver o estudo, a autora adotou a
abordagem avaliativa centrada nos consumidores e formulou as seguintes questões
avaliativas: 1) Qual o grau de satisfação dos graduandos que cursam disciplinas em
rede quanto às condições de oferta das mesmas? 2) Quais as principais
semelhanças e diferenças entre os resultados obtidos pelos graduandos nas
modalidades em rede e presencial, na disciplina Metodologia da Pesquisa? 3) Até
que ponto a modalidade em rede pode trazer benefícios para a UNIGRANRIO? Para
responder às questões, a autora adotou procedimentos quantitativos que
envolveram análise descritiva dos resultados provenientes dos instrumentos
avaliativos e classificações a partir de dados estatísticos advindos de uma base de
dados. A utilização de procedimentos qualitativos se deu por meio da análise de
conteúdo, do exame dos documentos institucionais e da leitura exploratória dos
resultados e do material previamente selecionado. Os resultados do estudo
avaliativo apontaram que a experiência com disciplinas em rede trouxe benefícios
tanto aos graduandos como à Universidade.
Palavras-chave: Avaliação. Avaliação do Consumidor. Educação em Rede. Inserção
Digital.

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the experience of undergraduate students with the
network teaching offered by the Center for Distance Education (NEaD), from the
University of Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” (UNIGRANRIO). The
University offers a broad range of disciplines in network, according to the Federal
Decree No. 4.059 (BRASIL, 2004), since 2005. The University considered as
necessary to conduct an evaluation of this kind of teaching to promote reflection on
the strategies and procedures used in the education network, as well as the quality of
this process. The author has adopted the evaluation approach focused on
consumers and formulated the following questions: 1) What is the degree of
satisfaction of undergraduate students who attend network courses about conditions
of offering? 2) Which are the main similarities and differences between the results
obtained by students enrolled in network teaching and classroom teaching in the
discipline Research Methodology? 3) To what extent the network teaching can
benefit the UNIGRANRIO? To answer to the evaluative questions, the author
adopted quantitative procedures involving descriptive analysis of the results obtained
from the evaluation instruments and ratings from statistical data coming from a
database. Qualitative procedures were also applied through content analysis,
examination of institutional documents and exploratory reading of the results and
material previously selected. The results of the evaluative study showed that subjects
with experience in network teaching brought benefits to undergraduate students and
also to the University.
Keywords: Evaluation. Consumer evaluation. Education network. Digital inclusion.
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1 INTRODUÇÃO
No Brasil, o início do século XX foi marcado pela transição das sociedades
agrárias para as sociedades urbanas e industriais, quando a educação sofreu
influência direta das intervenções do poder público, que definiu a jornada máxima de
trabalho, acrescida de descanso dominical, férias e feriados, e proibiu o trabalho
para a faixa etária até 15 anos. A partir daí as horas de dedicação ao trabalho da
classe produtiva foram otimizadas e tornou-se possível adiar o ingresso prematuro
do jovem no mercado de trabalho proporcionando a ele o direito à escola.
Segundo Pochmann:
A universalização do tempo da inatividade requer o fortalecimento
das políticas públicas, com ampliação dos fundos direcionados ao
financiamento de condições adequadas aos jovens, para que
possam priorizar a escolaridade e a formação ocupacional. Tudo
isso, é claro, de acordo com as exigências de uma nova sociedade
em que o conhecimento torna-se cada vez mais o elemento decisivo
na trajetória ocupacional, permitindo reduzir drasticamente o trabalho
pela sobrevivência (POCHMANN, 2009, p. 21).

Nessa perspectiva, buscando atender a parcela da população desprovida da
facilidade de acesso aos estudos, surgiram as primeiras instituições a oferecerem
autoinstrução, por meio postal, privilegiando a oferta de cursos profissionalizantes –
O Instituto Universal Brasileiro e o Instituto Monitor, este último criou o Instituto
Radiotécnico como apoio a captação de um maior número de alunos e atendimento
a regiões distantes carentes de ensino. No entanto, em relação ao serviço de
radiodifusão, se tem o registro da criação por Edgard Roquette-Pinto da Sociedade
Rádio do Rio de Janeiro, em 1923, de caráter basicamente educativo-cultural, que
anos depois, doada ao Ministério da Educação e Cultura, se transformou na Rádio
MEC. Roquette-Pinto criou, ainda, em 1934, a Rádio Escola Municipal do Rio de
Janeiro, de caráter estritamente educacional, que atuou nos vários níveis de ensino
e que, em 1946, passou a se denominar Rádio Roquette-Pinto.
No início do século XXI, com a revolução tecnológica em curso aliada a
transição das sociedades industriais para as sociedades do conhecimento e da
informação, a educação geral e a formação continuada ocuparam papéis de
destaque na vida das classes trabalhadoras, exigindo modificações no processo
educacional, que passou a privilegiar a formação desde a infância até fase adulta,
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enfatizando a necessidade de qualificação para o exercício profissional. Nesse
contexto, o Brasil, país marcado por desigualdades sociais intensas, convive até os
dias de hoje com o desafio de promover e ampliar a inclusão na educação.
Dessa forma, a modalidade de ensino a distância passou a ser vista cada vez
mais como alternativa para minimizar as dificuldades de acesso ao ensino de
qualidade e à formação continuada, respaldada na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), (BRASIL, 1996), em seu
Art. 80 regulamentado pelo Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL,
2005).
No entanto, como já visto, a Educação a Distância (EaD) não é novidade no
cenário educacional brasileiro. Ações vêm sendo desenvolvidas, desde o início do
século XX, que tornam evidentes a expansão dessa modalidade de ensino,
alicerçadas por iniciativas do setor público e privado e aliadas às políticas
expansionistas para o ensino e aos avanços tecnológicos. Especialmente, a partir da
década de 80, foram intensificados estudos para o aproveitamento dos recursos
tecnológicos como ferramentas efetivas de melhoria ao acesso à Educação, mas só
nos últimos anos é que vem se consolidando uma forma de comunicação mais
eficiente mediada pelas tecnologias da informação e comunicação (TIC).
O processo de evolução da EaD pode ser classificado em fases ou gerações
levando em consideração a prevalência dos tipos de mídias utilizadas como
recursos pedagógicos. Alguns autores como Peters (2003), Maia e Mattar (2007)
defendem a existência de três fases para EaD. Sartori (2006) e Martins (2007)
propõem quatro fases para o ensino a distância. Já Campos, Costa e Santos (2007),
Santos (2007), Moore e Kearsley (2007) e Formiga (2012) delineiam cinco fases
para a EaD. O diálogo entre os autores, tomando como base os respectivos
referenciais temporais da EaD, indica que as fases iniciais são comuns na
concepção dos mesmos, evidenciando numa sequência cronológica a utilização da
mídia impressa via correspondência e o rádio, a utilização da TV e fitas de áudio e
videocassete e os computadores que possibilitaram através da Internet o correio
eletrônico e a videoconferência. As fases finais, especialmente, a quarta, se
destacaram pela valorização do uso dos recursos computacionais e pela chegada da
banda larga. Para alguns autores essa é a ultima fase na cronologia. A quinta fase,
intimamente ligada a quarta, enfatiza uma forma mais flexível e inteligente de
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comunicação em rede. Na Figura 1 são identificadas cinco gerações da educação a
distância.
Figura 1 - As gerações de EaD.

Primeira Geração
(1850 a 1960)
Começa por papel
impresso e anos mais
tarde ganha a
participação do rádio e
da televisão.
Característica: uma
tecnologia
predominante.

Segunda Geração
( 1960 a 1985)
Os meios são fitas de
áudio, televisão, fitas de
vídeo, fax e papel
impresso. Característica:
múltiplas tecnologias
sem computadores.

Terceira Geração
(1985 a 1995)
Correio eletrônico, papel
impresso, sessões de
chat, mediante uso de
computadores, Internet,
CD, videoconferência e
fax. Característica:
múltiplas tecnologias,
incluindo os
computadores e as
redes de computadores.

Quarta Geração
(1995 a 2005)
Correio eletrônico, chat,
computador, Internet,
transmissões em banda
larga, interação por
vídeo e ao vivo,
videoconferência, fax,
papel impresso.
Característica: Multiplas
tecnologias, incluindo o
começo das tecnologias
computacionais de
banda larga.

Quinta Geração
Identificada por James
C. Taylor como sendo a
reunião de tudo o que a
quarta geração oferece
mais a comunicação por
computadores com
sistemas de respostas
automatizadas, além de
acesso por portal a
processos institucionais.
Enquanto a quarta
geração é determinada
pela aprendizagem
flexível, a quinta é
determinada pela
aprendizagem flexível
inteligente.

Fonte: Adaptado do Quadro 13.2 As gerações de EaD e suas tecnologias, de Santos (2007,
p. 162).

A autora delimitou como foco deste estudo a quinta fase de EaD que aborda
mais especificamente a educação em rede.

1.1 EDUCAÇÃO EM REDE
Na perspectiva de uma comunicação mais flexível e inteligente, propiciada
pelo uso de recursos computacionais como forma de motivar o aluno a explorar o
conhecimento fora da sala de aula, a educação em rede vem se firmando como
proposta inovadora no campo educacional. Nesse contexto, vislumbra-se uma nova
relação com o saber permeada pelo desafio da passagem e convivência de um novo
modelo de ensino centrado no aluno.
Segundo Silva:
A inserção de tecnologia com toda a sua parafernália no cotidiano
escolar fornece a base para uma potencial revolução no
aprendizado, deslocando, inclusive, o locus do poder do professor
para o aprendiz. A informática abre um espaço sem fronteiras nas
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mãos dos aprendizes; através dela é possível se trabalhar em
tempos e maneiras individualizadas, em velocidades variadas. Por
muito tempo, a educação tem feito promessas infundadas para
atender às necessidades únicas dos indivíduos e ensiná-los de que
maneira aprender. A era da informação com seus computadores
pessoais pode tornar essa meta realidade (SILVA, 2004, p. 21).

No ensino superior, a educação em rede foi apropriada pelas Instituições de
Ensino Superior (IES) através da oferta de atividades semipresenciais. Trata-se de
oferta de atividades na modalidade de ensino a distância, que de acordo com a
Portaria nº 4.059 (BRASIL, 2004), se caracterizam como “atividades didáticas,
módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na autoaprendizagem e
com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de
informação que utilizem tecnologias de comunicação remota”.
De acordo com a legislação vigente, a oferta de disciplina semipresencial é
permitida em curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e
seu desenho curricular pode contemplar essa oferta até o limite de 20% do total da
carga horária do curso. Além disso, a oferta de disciplina semipresencial deverá
obedecer às prerrogativas da Portaria nº 4.059 (BRASIL, 2004), no que diz respeito
à obrigatoriedade de avaliação presencial, existência de sistema de tutoria on-line e
presencial, e programação de encontros presenciais.
A adoção da educação em rede por meio da oferta de disciplinas
semipresenciais vem sendo largamente utilizada pelas IES no Brasil e essa prática
independe

do

credenciamento

institucional

para

a

modalidade

de

EaD.

O credenciamento de IES para a oferta de cursos de graduação e pós-graduação na
modalidade de EaD está em ascensão e enfrenta as exigências legais e de
condições mínimas de qualidade previstas nos referenciais e instrumentos de
avaliação do MEC.
Atualmente, o Brasil conta com 227 instituições credenciadas para a oferta de
EaD distribuídas em suas cinco regiões geográficas (APÊNDICE A). Sendo que 45%
das IES estão localizadas na Região Sudeste, 21% na Região Sul, 19% na Região
Nordeste, 8% na Região Centro-Oeste e 7% na Região Norte. No total, 77,1%
possuem credenciamento pleno para oferta de graduação e pós-graduação lato
sensu e 22,9% possuem credenciamento apenas para oferta de pós-graduação lato
sensu, de acordo com o Relatório de Instituições Credenciadas para EAD
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2011). Segundo Xavier (2009), as instituições de
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ensino ou formação que optam pela oferta de EaD, seja por meio de cursos ou
disciplinas em rede apresentam variações nas expectativas dos atores envolvidos,
conforme representado na Figura 2.
Figura 2 - Expectativa dos segmentos envolvidos na oferta de cursos ou disciplinas em
rede numa instituição de ensino.
Grupo
Mantenedor

• Imagem mercadológica
• Alta demanda/ Demanda constante
• Receita para despesa
• Lucro

Grupo Mantido

• Imagem mercadológica
• Demanda
• Receita para despesa
• Investimento
• Pesquisa

Fucionários

• Ambiente de trabalho
• Salário e beneficios
• Aula e pesquisa

Professores

• Ambiente de trabalho
• Salário e beneficios
• Aula e pesquisa

Alunos

• Curso 3 "B" (Bom, Bonito e Barato)
• Laboratórios
• Empregabilidade

Sociedade

• Bons profissionais
• Boas práticas
• Boas pesquisas e inovações
• Prestação de serviços

Fonte: Adaptado de Expectativa dos atores de EaD (XAVIER, 2009, p. 19-21).

Xavier (2009) elencou as possíveis vantagens e desvantagens da educação
em rede para o aluno, o professor e para a instituição de ensino.
Quadro 1 - Vantagens e desvantagens da EaD.
Categoria





Aluno




Vantagens
Flexibilidade no acesso à
aprendizagem
Economia de tempo
Controle e evolução da
aprendizagem ao ritmo do aluno
Recursos de informação globais
Acesso universal e aumento da
equidade social e do pluralismo no
acesso à educação e as fontes de
conhecimento

Desvantagens
 A Internet pode oferecer uma
largura de banda pequena para
determinados conteúdos
 Necessidade de motivação forte e
um ritmo próprio
 Disciplina

(Continuação)
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Categoria




Professor








Instituição
de ensino






Vantagens
Disponibilidade de recursos de
informação que abranjam todo o
ciberespaço
Construção de um repositório de
estratégias pedagógicas
Otimização da aprendizagem de
um número elevado e diversificado
de alunos
Facilidade de atualizar a
informação
Reutilização de conteúdos
Benefício da colaboração com
organizações internacionais
Oferta de oportunidades de
aprendizagem com qualidade
elevada
Alcance de um número mais
elevado e diversificado de alunos
Flexibilidade na adição de novos
alunos sem incorrer em custos
adicionais
Custos de infraestrutura física
(sala de aula) são eliminados ou
reduzidos
Reutilização de conteúdos
Benefício da colaboração com
organizações internacionais

(Continuação)

Desvantagens
 Tempo elevado na elaboração de
conteúdos
 Alta exigência de planejamento
 Disciplina

 Custos de desenvolvimento mais
elevados
 Custos de formação mais
elevados
 Resistência humana manifestada
por alguns professores
 Custos com equipe, produção e
tecnologia
 Custos com direitos autorais

Fonte: Adaptado de EaD – Vantagens e desvantagens (XAVIER, 2009, p. 23-25).

Segundo Formiga:
A geração nascida a partir de 1980 – nativos, enquanto seus pais e
avós são migrantes da civilização digital – é contemporânea do
microcomputador pessoal. Os nativos encontraram um parque
industrial diversificado, que levou o País a 10ª posição como maior
indústria global em 2010, conectado por redes de comunicação e
satélites. Esses jovens cresceram em uma sociedade dual
caracterizada por altos e baixos, ricos e pobres, conhecedores das
vantagens da tecnologia moderna: redes sociais, Internet sem fio,
telefone celular, iPads, iPods, tablets, PDAs, videogame, cartão
eletrônico, DVD e a recém-chegada TV interativa, digital em terceira
dimensão. Os filhos da civilização multimídia, convivendo com texto,
som e imagem convergentes e amistosos, estão acostumados à
mudança continuada nos hábitos e costumes da Galáxia de
Gutemberg à aldeia global (FORMIGA, 2012, p. 381).

Nesse sentido, a oferta de educação em rede nas IES encontra mais apoio e
aceitação do que resistência por parte dos alunos, tendo em vista as possibilidades
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de conexão independente de tempo e lugar, propiciada pelos recursos tecnológicos
pessoais ou a disposição nos diversos espaços de convivência no dia-a-dia. As
facilidades da evolução tecnológica apresentam-se como potenciais estimuladores
do uso de recursos computacionais conectados a Internet como ferramenta que
favorece a autonomia e a autoaprendizagem, por meio do acesso a informação e
comunicação remota.

1.2 OBJETIVO, JUSTIFICATIVA E QUESTÕES AVALIATIVAS
O objetivo deste estudo foi avaliar o grau de satisfação dos alunos de
graduação, dos cursos reconhecidos pelo MEC, com a oferta de disciplina no
formato em rede, na Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy”
(UNIGRANRIO).
A Universidade, atualmente, conta com 47 cursos de graduação e oferta um
amplo leque de disciplinas em rede, desde 2005, em conformidade com o disposto
na Portaria Ministerial nº 4.059 (BRASIL, 2004). E considera necessária uma
avaliação que promova uma reflexão acerca das estratégias e procedimentos
utilizados para a viabilização da educação em rede, bem como da qualidade desse
processo.
Nesse sentido, o tema escolhido para o estudo partiu das premissas
apresentadas sobre a modalidade de EaD e sobre a educação em rede como
recurso pedagógico, e veio de encontro às expectativas da Instituição que, no
momento, aguarda o credenciamento institucional para EaD.
A autora adotou os critérios da abordagem avaliativa centrada nos
consumidores a partir da necessidade de certificar-se sobre a qualidade e utilidade
do seu objeto de estudo. Delineou-se o estudo utilizando questionamentos a partir
da fase convergente do planejamento avaliativo. Nessa fase foram descartadas as
perguntas da fase divergente que continham indagações abrangentes sobre a
avaliação pretendida, selecionadas as mais significativas para os stakeholders e
passíveis de obtenção de respostas pontuais a partir dos dados disponibilizados
para análise. Definiram-se, dessa forma, as seguintes questões avaliativas:
1. Qual o grau de satisfação dos graduandos que cursam disciplinas em
rede quanto às condições de oferta das mesmas?
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2. Quais as principais semelhanças e diferenças entre os resultados obtidos
pelos graduandos nas modalidades em rede e presencial, na disciplina Metodologia
da Pesquisa?
3. Até que ponto a modalidade em rede pode trazer benefícios para a
UNIGRANRIO?

2 O CENÁRIO
2.1 A UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO “PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY”–
UNIGRANRIO
No início da década de 60, a Baixada vivia um período extremamente
promissor, não só pelo crescimento do seu parque industrial e
desenvolvimento do comércio, mas pela perspectiva da qualidade de
vida que existia em toda a região (CARDOSO, 2010, p.13).

Nesse contexto, foi criada a UNIGRANRIO que se constituiu como marco
importante para a educação superior do município de Duque de Caxias. A história da
instituição começou na década de 70, com a criação da Associação Fluminense de
Educação (AFE), pelo Prof. José de Souza Herdy, que instituiu a partir da unificação
do Instituto Superior de Estudos Sociais (ISES), da Faculdade de Educação,
Ciências e Letras do Grande Rio (Grande Rio) e da Faculdade de Ciências da
Saúde Grande Rio (FACISA), as Faculdades Unidas Grande Rio.
A UNIGRANRIO foi reconhecida como Universidade no ano de 1994, através
da Portaria Ministerial nº 940 (BRASIL, 1994) e, para exercer sua autonomia
universitária, dispõe de estrutura de governança própria exercida por meio dos
órgãos da administração superior, da administração acadêmica e os suplementares.
Atualmente, a UNIGRANRIO conta com sete campi e quatro unidades distribuídos
no Estado do Rio de Janeiro (Figura 3). A trajetória da UNIGRANRIO está alinhada à
sua missão de promover a qualidade de vida por meio do processo educacional e
tem

como

alicerces

os

pilares

Sustentabilidade,

Empreendedorismo

e

Empregabilidade, perpassados pela Responsabilidade Social. A essa trajetória estão
aliadas as metas corporativas de Crescimento, Imagem, Rentabilidade e Gestão que
se constituem em diretrizes para o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
Universidade.
A Sede principal da UNIGRANRIO está localizada no município de Duque de
Caxias, na área da Baixada Fluminense, que congrega 13 dos 92 municípios do
Estado do Rio de Janeiro. Com forte presença comunitária, a UNIGRANRIO busca
reafirmar, permanentemente, a sua missão de melhoria da qualidade de vida da
população, tendo como instrumento básico o processo educacional e realiza suas
atividades de ensino, pesquisa e extensão, numa visão empreendedora da
educação, que a leva, em todas as suas dimensões, para além da sala de aula.
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Figura 3 - Distribuição dos campi e unidades da UNIGRANRIO por Unidades Regionais.
Regional
Rio de Janeiro

Regional
Baixada
Fluminense

Regional
Norte
Fluminense

Campus II Lapa

Campus I Duque de
Caxias

Campus III Silva Jardim

Unidade
Barra da
Tijuca

Unidade
Casemiro de
Abreu

Campus V Macaé

Unidade
Carioca

Unidade
Santa Cruz
da Serra
Campus IV Magé
Campus V São João de
Meriti
Campus VII Nova Iguaçu

Fonte: A autora (2012).

A Universidade possui suas ações institucionais orientadas pelas políticas e
princípios institucionais, correspondentes aos processos de gestão administrativa,
acadêmica,

de

pós-graduação,

de

pesquisa

e

de

extensão,

que

estão

complementados pelas políticas sociais, culturais, financeiras de desenvolvimento
institucional, de pessoal, de comunicação, de publicação e de relações externas.
Dessa forma, essas políticas consubstanciam a missão institucional e fortalecem a
sua declaração de valores, além de estarem associadas ao tripé ensino, pesquisa e
extensão.
A UNIGRANRIO conta com Programas de Pós-graduação Lato sensu e
Stricto Sensu cujas linhas de pesquisa, definidas pelas Escolas1 e Institutos2, estão
vinculadas aos projetos de extensão e articulam-se com os programas dos cursos
de graduação, principalmente, no que concerne à iniciação científica.
Atualmente, a Instituição oferta cursos de graduação na modalidade
presencial em conformidade com a legislação vigente, e disciplinas em rede de
acordo com as prerrogativas da Portaria nº 4059, (BRASIL, 2004).

1
2

Escola de Educação, Ciências, Letras, Artes e Humanidades; Escola de Ciências Sociais e
Aplicadas; Escola de Ciência e Tecnologia; e Escola de Ciências da Saúde.
Instituto de Estudos Fundamentais I e Instituto de Estudos Fundamentais II.
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Para a oferta de disciplinas na modalidade a distância, em rede, a
Universidade conta em sua estrutura com o Núcleo de Educação a Distância
(NEaD). A UNIGRANRIO apresenta números significativos que a posiciona como
Instituição expressiva no Estado do Rio de Janeiro e reforça seu status como uma
das principais responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento regional, que
refletem melhoria na qualidade de vida da população, conforme representado na
Figura 4.
Figura 4 - A UNIGRANRIO em números.
Criada a 40 anos, credenciada como Universidade em 1994.

Conta com 7 Campi e 4 Unidades.
Possui 47 Cursos de Graduação, sendo 12 de Graduação
Tecnológica
Possui 4 Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu.

Possui cerca de 50 Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.
Possui 4 Unidades Acadêmico-Administrativas – Escolas por área
de conhecimento e 2 Institutos de Estudos Fundamentais.
Possui 724 docentes vinculados (Base: Censo 2011).
Possui cerca de 28.000 alunos matriculados na graduação
(2012/1º Semestre).
Classificada como 2ª melhor Universidade privada do Estado do
Rio de Janeiro por dois anos consecutivos (2008/2009), e como
3ª em 2010, segundo IGC do MEC.

Fonte: A autora (2012).

2.1.1 O Núcleo de Educação a Distância (NEaD)
Em 2005, a UNIGRANRIO buscou associar o uso das TIC aos processos de
ensino a partir da discussão de um grupo de estudos formado por profissionais de
diferentes segmentos da Universidade sobre o tema. A investigação pedagógica e
técnica, sobre a experiência com ambientes virtuais de aprendizagem implantados
em outras IES, propiciou a escolha da Plataforma Moodle para apoiar e colocar em
prática uma aprendizagem colaborativa e construtivista com o apoio de tecnologia
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remota, tendo em vista o incentivo governamental expresso nas diretrizes da
Portaria nº 4059 (BRASIL, 2004).
Em 2007, os resultados exitosos das primeiras disciplinas semipresenciais,
implantadas de forma tímida, possibilitou expansão do uso do Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) com suas ferramentas comunicacionais e de interação como
apoio didático, ampliando a proposta dos cursos reconhecidos pelo MEC quanto à
inserção de atividades na modalidade em rede em seus desenhos curriculares.
A partir do crescimento dessas propostas verificou-se a necessidade de
institucionalizar as atividades desenvolvidas em rede no âmbito dos cursos de
graduação. Assim, foi criada a unidade de gestão denominada Núcleo de Educação
a Distância (NEaD), através da Resolução nº 50 (UNIGRANRIO, 2007), do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), com competência para implementar
as políticas e diretrizes para a Educação a Distância estabelecidas no âmbito da
instituição.
De acordo com seu Regimento, o NEaD tem como finalidades:
 Democratizar o conhecimento produzido pela Instituição para todas as
camadas sociais;
 Acelerar o desenvolvimento humano (individual e coletivo) possibilitando a
qualificação profissional de uma maior parcela da população;
 Incentivar e gerir um grupo de interesse para estudo, produção e difusão
de conhecimento em EaD.
E como atribuições:
 Assegurar o envolvimento da comunidade acadêmica na EaD, mediante
articulação contínua com todos os setores da UNIGRANRIO;
 Oferecer cursos e/ou atividades formativas de graduação e de pósgraduação lato sensu, bem como cursos de extensão;
 Qualificar técnicos administrativos e docentes para atuar em EaD;
 Promover e participar de eventos sobre assuntos relacionados à EaD;
 Assessorar e dar suporte às iniciativas e experiências em EaD no âmbito
da UNIGRANRIO;
 Apoiar e incentivar a produção de conhecimento em EaD;
 Promover o desenvolvimento de habilidades e novas tecnologias aplicadas
à EaD;
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 Desenvolver pesquisa nas áreas de educação e tecnologia, de modo a
garantir a atualização constante de conhecimentos e recursos em EaD, em
articulação com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEP);
 Estabelecer parcerias com outras instituições, nacionais e internacionais,
públicas e privadas, governamentais e não governamentais.
A criação do NEaD e a oferta institucionalizada de atividades em rede,
coadunou-se com os resultados das estatísticas da Pesquisa Nacional por Amostra
em Domicílios PNAD (2008), realizada no Estado do Rio de Janeiro, que apontou
dados otimistas referentes ao crescimento de uso da Internet, variável importante na
consolidação do processo de oferta da modalidade de EaD.
No ano de 2010, na busca da solidificação da experiência com o uso
pedagógico das TIC nos cursos presenciais, a UNIGRANRIO incrementou suas
ações de EaD investindo na capacitação de gestores, professores, pessoal técnicoadministrativo e graduandos. Além disso, contratou e capacitou tutores e
professores conteudistas, bem como investiu em produção científica. Na expectativa
de aprimorar o processo de oferta de atividades no formato em rede, a Universidade
estabeleceu contrato de parceria com a empresa webAula3 para contratação de
Learning Management System (LMS)4 e conversão dos conteúdos para a linguagem
e-learning5. Tais medidas objetivaram dar mais plasticidade, dialogicidade e
atratividade às disciplinas em rede e aumentar a usabilidade do AVA, de forma a
motivar os alunos a construírem conhecimento de modo colaborativo e
desenvolverem hábitos de estudos, com autonomia e compromisso em seu
processo formativo, além de potencializar o trabalho do docente.
Preocupado com o papel fundamental dos docentes como mediadores no
processo de ensino-aprendizagem, o NEaD tem promovido a capacitação dos
mesmos para os aspectos técnicos de utilização da ferramenta e o debate sobre os
principais desafios e potencialidades da EaD, da plataforma de aprendizagem e da
A webAula S/A é pioneira no segmento de e-Learning no país e, atualmente, possui o maior player
nacional. Destaca-se pela qualidade na produção e implementação de cursos on-line e pelo uso de
alta tecnologia. Resultado de uma joit venture entre as empresas Zargon e Poliedro, a empresa
desenvolve soluções completas e flexíveis para educação a distância, aliando tecnologia, conteúdo
e gestão. Disponível em: <http://www.webaula.com.br/pt/a-webaula/webaula-o-maior-player-elearning-do-brasil.asp>. Acesso em: 16 Abr. 2012.
4
Sistema de Gestão da Aprendizagem.
5
Formato de educação a distância com suporte na internet. Seu foco consiste em organizar e
disponibilizar materiais didáticos e recursos hipermediáticos. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System>. Acesso em: 16 Abr. 2012.
3
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relação professor-aluno, uma vez que a qualidade da interatividade minimiza a
distância física existente entre os agentes envolvidos.
Com o objetivo de fornecer as orientações necessárias para o sucesso do
trabalho desenvolvido pelos atores responsáveis pela mediação da aprendizagem
dos alunos, o NEaD elaborou diferentes tipos de materiais educacionais, com função
específica dentro do contexto:
 Guias e Manuais para informação e orientação dos alunos e professores
com relação ao calendário acadêmico, ao curso, às disciplinas, à metodologia,
sistema de avaliação e demais informações relevantes para o bom andamento do
curso. Ex. Guia Geral do Curso, Guia da Disciplina, Manual do aluno, Guia de
Autoria, Guia de Tutoria.
 Tutoriais para orientação dos professores e os alunos com relação aos
procedimentos para o acesso, a navegação e a interação no AVA.
 Apostilas, materiais didáticos que contêm os textos-base para estudo das
disciplinas.
 Material didático on-line que consiste no material didático multimídia, de
cunho interativo.
 Audiobook, textos-base convertidos em áudio para atendimento aos alunos
portadores de necessidades educacionais especiais.
 Material Audiovisual na forma de vídeo contendo a apresentação da
disciplina a ser cursada pelo aluno.
As disciplinas em rede são estruturadas seguindo planejamento metodológico
específico para atender o aluno desta modalidade de ensino.
Para a elaboração do conteúdo das disciplinas em rede o NEaD recruta e
seleciona os professores autores, dando preferência aos que compõem o corpo
docente da Universidade, a partir da análise curricular e de uma entrevista com os
interessados e os contrata de acordo com a legislação em vigor. Como requisito
mínimo exigido, os docentes devem ter domínio do conteúdo da disciplina, formação
em nível de pós-graduação stricto sensu em área afim e ter ministrado a disciplina
na graduação, além de possuir, preferencialmente, experiência na produção de
material didático e na EaD.
A elaboração dos materiais didáticos obedece ao planejamento instrucional
idealizado pela equipe do NEaD. Esse plano instrucional orienta para a definição dos

25

objetivos, as competências, habilidades e atitudes a serem desenvolvidas durante o
processo de estudo do material, o conhecimento a ser construído pelo aluno, as
atividades e textos complementares, os exercícios de autoavaliação e as referências
bibliográficas. O professor pode enriquecer os estudos com proposta de esquemas,
gráficos, links, vídeos, animações, desenhos e figuras importantes para a
aprendizagem, além de artigos e capítulos de livros a serem postados na Biblioteca
Virtual da disciplina.
O material didático recebe tratamentos especializados visando um design
instrucional acessível e agradável ao usuário e passa por ambiente de testes para
validação pelo autor e pela equipe do NEaD.
Para que os alunos se sintam acolhidos e motivados são disponibilizados
vídeos de apresentação das disciplinas gravados nos estúdios da UNIGRANRIO.
O NEaD da UNIGRANRIO oportuniza o acesso aos conteúdos das disciplinas
semipresenciais através de diferentes mídias, favorecendo ao aluno o estudo por
meios alternativos e convergentes: meio impresso, CD-ROM ou DVD e arquivos
para download no AVA e no Portal Educacional. Ao iniciar a disciplina os alunos têm
acesso ao Guia do Aluno, no qual encontram informações sobre a modalidade de
educação a distância e sobre o processo de ensino, como devem proceder durante
o curso, como ter acesso ao AVA e a todos os endereços eletrônicos úteis
referentes às suas demandas acadêmicas.
Para viabilização da oferta das disciplinas em rede, a Instituição utiliza o LMS,
conhecido também como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), contratado da
webAula, customizado para atender as especificidades e características da
comunidade acadêmica da UNIGRANRIO. Trata-se de um ambiente de fácil
utilização e interface amigável, que garante a interatividade e favorece a interação
de forma síncrona ou assíncrona. No segundo semestre de 2010, este Sistema
passou por teste de adequabilidade às necessidades e demandas institucionais,
sendo testado por cerca de 9.000 usuários entre docentes, tutores e alunos.
Atualmente, o ambiente funciona com cerca de 12.000 usuários entre alunos, tutores
e professores coordenadores de disciplinas da graduação presencial.
A contração do LMS webAula mostra o investimento e comprometimento da
Universidade com a produção de materiais de qualidade e com a excelência do
processo de aprendizagem à distância. Esta plataforma proporciona um maior
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número de funcionalidades e módulos relevantes, bem como uma interface de uso
bastante intuitiva que permite:
 Acesso a vídeos digitalizados e canais de webTV;
 Gerenciamento de comunidades virtuais de aprendizagem;
 Debates em Fóruns virtuais e votação em enquetes;
 Leitura de notícias;
 Acompanhamento de desempenho dos cursos e disciplinas;
 Controle de turmas e cursos presenciais, on-line e híbridos;
 Programas, notas, avaliações, preenchimento de feedback;
 Realização de pré e pós-testes.
Dessa forma, o AVA da UNIGRANRIO proporciona a interação colaborativa
entre os envolvidos no processo da educação em rede, por meio de recursos como
chats, fóruns, canal de mensagens, entre outros. Configurado de forma flexível,
possibilita disponibilizar conteúdos e atividades diversificadas adequadas ao usuário.
O recurso de gestão é outra vantagem do AVA, por permitir o acompanhamento
permanente da participação dos docentes e discentes. Assim, a equipe do NEaD, os
coordenadores acadêmicos, professores e tutores podem identificar a necessidade
de ações de incentivo para uma maior presença virtual, participação e interação dos
docentes e discentes.
Através do AVA os alunos têm acesso à biblioteca virtual que compreende
acervo em arquivo digital de literatura disponível em domínio público e ao acervo
disponibilizado a partir da contratação de prestação de serviços da Editora Pearson
Education do Brasil.
Do ponto de vista tecnológico, com o apoio da DTI, o LMS webAula foi
integrado ao Sistema eletrônico de Gestão Acadêmica desenvolvido pela própria DTI
da UNIGRANRIO. Esta integração entre sistemas é um dos pontos fortes para as
condições de oferta de disciplinas em rede com qualidade. Ao inscrever-se em uma
disciplina semipresencial, o aluno precisa somente acessar o ambiente de costume,
o Portal Educacional. Essa facilidade é fruto da preocupação da IES com a
integração da sala de aula virtual ao sistema acadêmico, por meio do qual o aluno
gerencia sua vida acadêmica, privilegiando desde a usabilidade, a estrutura de
navegação até a interface gráfica.
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O NEaD da UNIGRANRIO conta com site próprio que disponibiliza
informações necessárias para o corpo social da UNIGRANRIO e público externo.
Figura 5 - Home Page do Núcleo de Educação a Distância da UNIGRANRIO.

Fonte: Site UNIGRANRIO, (2012).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO
O estudo avaliativo foi baseado na abordagem centrada nos consumidores,
que segundo Scriven (1960 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p.
166), ressalta o papel formativo e somativo da avaliação. Formativo considerando a
exigência de avaliação permanente para o acompanhamento do desenvolvimento
das atividades do NEaD e somativo ao ponderar a necessidade de se concluir
parecer sobre produto final ofertado pelo Núcleo e sua utilidade e benefícios para a
vida do usuário, no caso o aluno e para a Universidade.
A autora balizou seus estudos nos objetivos formulados em torno do tema
central referente à oferta de disciplinas por meio da educação em rede. Nesse
sentido, procurou apontar as evidências sobre a qualidade e os benefícios da oferta
dessa modalidade de ensino para os seus usuários e para a UNIGRANRIO.
Nesse contexto, cabe esclarecer que ao definir a abordagem avaliativa
centrada nos consumidores os sujeitos diretamente envolvidos são vistos como
usuários do produto sem o poder de interferir no processo, mas com a oportunidade
de apontar o seu grau de satisfação em relação ao serviço prestado pela IES.
A autora delimitou o foco do estudo no serviço prestado pela IES – a oferta de
disciplina em rede com base na satisfação do seu principal usuário o aluno.
Subsidiou suas análises em avaliações realizadas pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA) e pelo NEaD, e em informações estatísticas fornecidas pela DTI, a
partir da sua base de dados. Além disso, buscou fundamentações em análise
documental sobre o processo de implantação de EaD na Universidade, nos
documentos institucionais e na literatura sobre o tema.
Para responder as questões avaliativas a autora utilizou-se dos resultados da
avaliação realizada pela CPA em parceria com o NEaD, denominada Avaliação do
grau de satisfação dos discentes das disciplinas semipresenciais (ANEXO A). Essa
avaliação foi elaborada a partir do cumprimento de uma das etapas do Projeto de
Avaliação do NEaD. O Projeto de Avaliação do NEaD em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Núcleo e com o Projeto de Autoavaliação da
UNIGRANRIO, se propõe a averiguar o processo de funcionamento das atividades
do NEaD e a partir do diagnóstico propor estratégias de melhorias em seu Plano de
Metas. Nesse sentido, o referido Projeto prevê a avaliação permanente das
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Categorias: NEaD, como unidade de gestão; Professores-Coordenadores; Tutores; e
Discentes. O instrumento utilizado no processo avaliativo foi composto por
9 dimensões e 82 indicadores com padrões de resposta específicos, conforme
descrito no Quadro 2.
Quadro 2 - Dimensões, número de indicadores e padrões de resposta da Pesquisa
Avaliação do grau de satisfação dos discentes das disciplinas semipresenciais.
Dimensão
1. Perfil Discente
2. Socioafetiva
3. Organização DidáticoPedagógica
4. Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA)
5. Mediação Pedagógica (Tutoria)
6. Interatividade
7. Material Pedagógico
8. Avaliação
9. Atendimento ao aluno

Fonte: A autora (2012).

Número de
Indicadores
6
4

Padrão de Resposta
Variável
Plenamente
Satisfatório
Satisfatório

Insatisfatório

12
13
11
10
17
6
3

Sim

Não

Parcialmente

Para reforçar a análise dos dados, embora não fosse o foco do estudo, no
que diz respeito ao perfil de inserção digital do aluno, que enquanto usuário de EaD
precisa estar aparatado com infraestrutura adequada para utilização da tecnologia
remota, a autora utilizou como referência os dados provenientes da Dimensão de
análise: Como você se conecta, da avaliação referente ao Perfil socioeconômico,
cultural e digital do discente da graduação da UNIGRANRIO, que foi elaborada a
partir de uma solicitação do Reitor da Universidade com a finalidade de investigar os
hábitos de estudo e o nível de inserção digital dos graduandos com vistas ao
estabelecimento de metas no Planejamento Estratégico.
A autora como membro da CPA e mestranda da Fundação CESGRANRIO
teve envolvimento direto na elaboração dos Instrumentos que foram avaliados na
disciplina de Prática em Ambientes Virtuais de Aprendizagem e foram validados no
âmbito do NEaD e da CPA, da UNIGRANRIO.
A CPA da UNIGRANRIO, de acordo com a formação vigente, possui vinte e
três membros que homologam os seus resultados e conta com um Núcleo Executivo
composto por dez membros especialistas em diversas áreas, dentre elas: Avaliação,
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Estatística, Sistema de Informação, significativas no processo de elaboração e
validação de instrumentos, bem como na análise quantitativa e qualitativa dos
dados.
Buscou-se enriquecer o estudo, procurando evidenciar as principais
semelhanças e diferenças entre os resultados dos graduandos que cursaram
disciplinas presenciais e em rede, a partir da análise de uma disciplina, atualmente,
ofertada num maior número de cursos e com maior número de alunos matriculados
– Metodologia da Pesquisa. Essa disciplina sofreu adequação de nomenclatura em
alguns cursos para Métodos e Técnicas de Estudo. A fim de evitar visão subjetiva a
autora optou por manter a nomenclatura inicial: Metodologia da Pesquisa. Vale
observar que a adequação se deu apenas na nomenclatura não havendo
modificações na ementa.
A aplicação dos instrumentos foi feita via on-line, através do Portal da
UNIGRANRIO. Ao acessar o Portal para responder o instrumento avaliativo o
graduando teve sua privacidade e sigilo das respostas garantido através de Termo
de Compromisso assinado pelo Reitor e pelo Presidente da CPA.
A autora, com a finalidade de buscar informações aceitáveis sobre o produto,
disciplinas no formato em rede, elaborou Lista de Verificação que abrangeu
questionamentos acerca da utilidade e benefícios do mesmo para os seus usuários.
A Lista de Verificação foi composta por 28 critérios e teve como padrões de
respostas: “Sim”, “Não” e “Não se Aplica”. Foram utilizados como fontes para
fundamentação das respostas: Relatório Institucional anual, Relatórios do NEaD,
Regimento do NEaD, PDI, PPPI, Planejamento Estratégico para EaD, Avaliações da
CPA e do NEaD, Base de dados da DTI, Site do NEaD e webAula.
Metodologicamente, o estudo avaliativo foi concebido com base nos
paradigmas construtivista e pragmático com a utilização e combinação de métodos
qualitativos e quantitativos.
Segundo Mertens (2005) o paradigma construtivista é capaz de identificar
diversos tipos de pesquisa qualitativa, onde o conhecimento é socialmente
construído pelas pessoas envolvidas no processo. Mertens (2005) defende que o
paradigma pragmático abre espaço para os métodos mistos de pesquisa.
A autora adotou no estudo avaliativo métodos quantitativos que envolveram
análise descritiva dos resultados provenientes dos instrumentos avaliativos e
classificações a partir de dados estatísticos advindos de uma base de dados.
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A utilização dos métodos qualitativos se deu através da análise de conteúdo, que
tem

seus

pressupostos

teóricos

fundamentados

por

Bardin

(1977),

nos

procedimentos de exames dos documentos institucionais e leitura exploratória dos
resultados e material previamente selecionado.

3.2 ETAPAS DO ESTUDO
O estudo foi dividido em etapas que ajudaram no planejamento e execução
do estudo avaliativo. Para tanto, a autora organizou estrategicamente suas ações de
forma a facilitar e otimizar as fases do estudo.
Quadro 3 - Etapas do estudo avaliativo.
Etapas
1ª Escolha do
Assunto
2ª Formulação de
problemas
3ª Estudos
exploratórios

Procedimentos
 Definição do tema central do estudo: a oferta de disciplinas em rede
na UNIGRANRIO.
 Delimitação do estudo.
 Decisão de privilegiar o estudo centrado no usuário.
 Elaboração do Plano de Avaliação.
 Elaboração das questões avaliativas.







4ª Coleta dos
dados







Seleção dos documentos institucionais para análise documental.
Pesquisa de literatura pertinente ao tema como referencial teórico.
Período: setembro de 2011 a janeiro de 2012.
Solicitação de autorização e apoio do NEaD e da CPA da
UNIGRANRIO para realização do estudo avaliativo.
Solicitação ao NEaD de informações sobre a disciplina em rede
ofertada em maior número de cursos e com número mais expressivo
de graduandos matriculados, a partir da adoção desse critério.
Solicitação ao NEaD e a DTI dos dados estatísticos e dos indicadores
referentes à disciplina Metodologia da Pesquisa/ Métodos e Técnicas
de Estudo, que foram entregues na forma bruta para organização e
depuração com vistas à análise.
Solicitação de autorização a CPA para utilização dos resultados da
pesquisa aplicada em novembro/dezembro/2011, referente ao Perfil
Socioeconômico, cultural e digital do discente da graduação da
UNIGRANRIO para enriquecimento e contextualização das análises.
Solicitação de autorização ao NEaD para utilização dos resultados da
pesquisa aplicada em dezembro/2011, referente à Avaliação do grau
de satisfação dos discentes das disciplinas semipresenciais, no
intuito de complementar as análises e buscar evidências sobre as
condições de oferta e benefícios de disciplina em rede.
Elaboração de lista de verificação com objetivo de elucidar as
evidências sobre a utilidade e benefícios da oferta de disciplinas em
rede para o seu usuário – o aluno e para a Universidade.

(Continuação)
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Etapas

(Continuação)




5ª Interpretação
e análise dos
dados



6ª Conclusões e
recomendações



Fonte: A autora (2012).



Procedimentos
Período: fevereiro a março de 2012.
Depuração, organização e análise descritiva dos dados cedidos pela
DTI, na forma de tabelas e gráficos.
Análise descritiva das pesquisas usadas para fundamentar o estudo
com a confecção de gráficos para dar formato visual mais claro e
agradável aos dados.
Apuração dos resultados com indicações das potencialidades e das
fragilidades do serviço prestado: a oferta de disciplina em rede, a
partir da análise quantitativa e qualitativa dos dados.
Respostas às questões avaliativas e recomendações.

4 RESULTADOS
O estudo avaliativo procurou responder às questões avaliativas formuladas
pela autora e para tanto pautou suas análises nos seguintes instrumentos:
 Resultados das Avaliações da CPA/NEaD que diagnosticaram o nível de
satisfação dos graduandos que cursaram disciplinas em rede e o perfil de inserção
digital dos graduandos da UNIGRANRIO, embora esta última não fosse o foco do
estudo, mas serviu para complementar com dados relevantes as análises da
primeira.
 Dados obtidos da Divisão de Tecnologia de Informação sobre a disciplina
Metodologia da Pesquisa, atualmente, ofertada num maior número de cursos de
graduação e com maior número de alunos matriculados na modalidade em rede.
A partir da depuração dos dados obtidos numa série temporal de 2004 a 2011, foi
possível o estudo comparativo de variáveis referentes à sua oferta nas modalidades
presencial e a distância.
 Lista de Verificação.

4.1 O NÍVEL DE SATISFAÇÃO E DE INSERÇÃO DIGITAL DOS GRADUANDOS
QUE CURSAM DISCIPLINAS EM REDE
Nesta fase da análise foram utilizadas as duas avaliações feitas pelo NEaD e
pela CPA, por considerar que ambas se complementaram entre si, servindo para
ratificar alguns dados relevantes para o estudo e levando em consideração que os
alunos que cursaram disciplinas em rede eram parte integrante desse universo
avaliado.
A avaliação realizada pela CPA conjuntamente com o NEAD em dezembro de
2011, contou com um universo de 11.393 alunos de disciplinas em rede e teve uma
amostra de 2.005 alunos que compôs uma representatividade de 17,6% do total,
considerada válida de acordo com o método probabilístico aplicado. Essa avaliação
consistiu em apurar o nível de satisfação dos alunos com as disciplinas em rede. Os
dados foram coletados com base nas seguintes dimensões: Perfil discente;
Socioafetiva;

Organização

didático-pedagógica;

Ambiente

virtual;

Mediação

pedagógica (tutoria); Interatividade; Material didático; Avaliação; e Atendimento ao
aluno.
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A avaliação realizada pela CPA, no período de novembro e dezembro de
2011, sobre o perfil socioeconômico, cultural e digital do aluno, contou com o
universo de 22.000 alunos, e uma amostra de 16.158 respondentes, que
correspondeu a 73,4 % de representatividade do total. Para o estudo foi feito um
recorte da Dimensão 5: Como você se conecta do Instrumento, que continha
indicadores que enriqueceram e ratificaram alguns dados dos estudos anteriores ao
se inter-relacionarem.
Os dados foram coletados por meio do Portal Educacional da UNIGRANRIO.
O aluno ao se conectar visualizava uma janela pop up convidando-o a participar do
processo avaliativo.
A seguir serão apresentados os dados descritos pelas dimensões avaliativas.
4.1.1 Dimensão Perfil Discente
A dimensão contemplou a análise do Perfil Discente representado pelos
Gráficos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que descreveram os seguintes indicadores: Sexo; Possui
computador em casa; Possui acesso a Internet no trabalho; Local onde mais acessa;
Qual tipo de acesso mais utilizado e a Frequência de acesso.
Gráfico 1 - Gênero.
40%

Masculino
60%

Feminino

Fonte: A autora (2012).

O Gráfico 1 apontou que 60% dos respondentes eram do sexo feminino e
40% do sexo masculino. Esse dado coincidiu com o resultado desse indicador na
fase de oferta da disciplina Metodologia da Pesquisa na modalidade de EaD que era
em média 58,7% o nível de prevalência do público feminino.
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Gráfico 2 - Possui computador em casa.
7%

5%

Sim, com acesso à internet

Sim, sem acesso à internet
Não

Fonte: A autora (2012).

88%

O estudo mostrou que 88% possuíam computador em casa com acesso a
Internet (Gráfico 2). A avaliação do perfil socioeconômico, cultural e digital apontou
que 89% do total dos alunos da Universidade possuíam computador em casa com
acesso a Internet. Já os dados da PNAD (2008) – Estado do Rio de Janeiro
confirmaram essa tendência, já que revelaram que 68% dos entrevistados possuíam
computador em casa com acesso a Internet.
Gráfico 3 - Possui acesso a Internet no trabalho.

46%

Sim
54%

Não

Fonte: A autora (2012).

Os dados revelaram que 53,7% possuíam acesso a Internet no trabalho como
representado no Gráfico 3. A PNAD (2008) – Estado do Rio de Janeiro revelou
números menos expressivos, 28,8% das pessoas entrevistadas no Estado
realizavam acesso a Internet no trabalho.
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Gráfico 4 - Local onde mais acessa a Internet.
2% 4%

3%

27%

64%

Casa
Trabalho
Lan House
Universidade
Outro

Fonte: A autora (2012).

O estudo revelou que 64% acessaram a Internet com maior frequência em
suas casas, conforme pode se observar no Gráfico 4. O Relatório da PNAD (2008) –
Estado do Rio de Janeiro revelou que 68% acessaram Internet em casa. Já a
Avaliação do perfil socioeconômico, cultural e digital dos alunos confirmou a
tendência revelando que 71% acessaram mais em casa.
Gráfico 5 - Tipo de acesso à Internet mais utilizado.
7%

5%
41%

ADSL
Cabo
Discada
Rádio

47%

Fonte: A autora (2012).

O Gráfico 5 mostrou que 47% utilizavam a Internet a cabo. A Avaliação do
perfil socioeconômico, cultural e digital revelou que 56% utilizavam acesso com
banda larga e 21% utilizavam a tecnologia 3G.
Gráfico 6 - Frequência de acesso à Internet.
5% 3% 2%
Diariamente

12%

Três vezes por semana
Uma vez por semana

78%

Fonte: A autora (2012).

Somente no fim de
semana
Quase nunca acesso à
internet
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O Gráfico 6 demonstrou que 78% acessavam a Internet diariamente,
tendência confirmada pela Avaliação do perfil socioeconômico, cultural e digital que
apurou o acesso com frequência diária de 80% do total dos alunos.

4.1.2 Dimensão Socioafetiva
Aqui foram descritos os dados referentes à dimensão Socioafetiva dos
avaliados. Seus indicadores são: Relacionamento com os demais alunos;
Relacionamento com o professor coordenador; Relacionamento com a equipe do
NEAD; e Relacionamento com os tutores.
Gráfico 7 - Dimensão Socioafetiva.

Indicadores

1
2
3
4

554

1370

81
381

1444

180
165

1426

414
307

1374

324

Valores
Plenamente satisfatório

Satisfatório

Legenda:
Indicadores:
1- Relacionamento com os demais alunos.
2- Relacionamento com o professor coordenador.
3- Relacionamento com a equipe do NEaD.
4- Relacionamento com os tutores.
Fonte: A autora (2012).

Insatisfatório

No estudo realizado em relação à dimensão Socioafetiva, foi possível
observar que o nível positivo de satisfação dos alunos em relação ao indicador
relacionamento: com os demais alunos foi de 96%, somando 554 graduandos
plenamente satisfeitos e 1.370 graduandos satisfeitos; 91% com os professores
coordenadores com 381 graduandos plenamente satisfeitos e 1.444 satisfeitos; 79%
com o NEaD, sendo 165 graduandos plenamente satisfeitos e 1426 satisfeitos, e
83% com os tutores, somando 307 graduandos plenamente satisfeitos e 1.374
satisfeitos.
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Cabe observar que os dados referentes ao nível positivo de satisfação com os
tutores na avaliação do perfil socioeconômico, cultural e digital dos alunos somaram
54%.
4.1.3 Dimensão Organização Didático-Pedagógica
A dimensão descreveu os indicadores da Organização Didático-Pedagógica,
que nos forneceram dados importantes sobre as questões que envolveram a oferta
da disciplina em rede.
Gráfico 8 - Dimensão Organização Didático-Pedagógica.
722
639
644

1
2

Indicadores

5
6
7

8
9
10
11
12

852

603
550

3
4

788
747

470

149

1576

280

346
342

1088

571

1198

465

378

1122

505

1274

401
330

1155

529

321

1137

555

313

978

692

335
391

764
850
Valores

Sim

Parcialmente

Não

Indicadores:
1. A realização da disciplina on-line atende às expectativas para essa
modalidade de ensino?
2. A aprendizagem de novos conceitos ocorreu a partir da interatividade
pedagógica proposta pelo material didático e pelo contato entre alunos,
professores e tutores da disciplina on-line?
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3. Aprendizagem de novas tecnologias foi possível durante a disciplina?
4. Familiariza-se com os recursos do computador?
5. Os Guias/Manuais/Tutoriais contribuíram de forma prática para o
desenvolvimento das atividades da disciplina?
6. As informações sobre encontros presenciais foram claras e concisas?
7. As informações sobre encontros plantões foram claras e concisas?
8. As informações sobre provas presenciais foram claras e concisas?
9. As respostas às dúvidas e/ou questionamentos feitos aos tutores foram
satisfatórias?
10. As respostas às dúvidas e/ou questionamentos feitos aos professores
coordenadores foram satisfatórias?
11. As respostas às dúvidas e/ou questionamentos feitos ao NEaD foram
satisfatórias?
12. Recomendaria a disciplina na forma on-line aos demais alunos?
Fonte: A autora (2012).

O estudo revelou que 36% (722 graduandos) afirmaram que a disciplina
on-line atendeu às expectativas para essa modalidade de ensino e 31,9% (639
graduandos) que atendeu parcialmente e 32,1% (644 graduandos) não atendeu às
expectativas; 39,3% (788 graduandos) concordaram que a aprendizagem de novos
conceitos ocorreu a partir da interatividade pedagógica proposta, 37,2% (747
graduandos) concordaram parcialmente e 23,5% (470 graduandos) não foram de
opinião de que a aprendizagem de novos conceitos ocorreu a partir da interatividade
pedagógica proposta pelo material didático e pelo contato entre alunos, professores
e tutores da disciplina em rede.
A análise revelou que 42,5% (852 graduandos) dos graduandos acreditaram
que a aprendizagem de novas tecnologias foi possível, 30,1% (603 graduandos)
concordaram parcialmente e 27,4% (550 graduandos) não concordaram que a
aprendizagem de novas tecnologias foi possível durante a disciplina.
O Indicador 4 representou um número expressivo de graduandos que
disseram que são familiarizados com os recursos do computador, 1.576 (78,6%).
Esses dados foram corroborados pela avaliação do perfil socioeconômico, cultural e
digital que revelou que 98% dos graduandos utilizaram processadores de texto
(Word ou similares); 84% utilizaram processador de planilhas eletrônicas (Excel ou
similares) e 92% fizeram uso de programa de apresentação gráfica (Power Point ou
similares). No entanto, 280 (14%) graduandos se disseram parcialmente
familiarizados com os recursos do computador e 149 (7,4%) declararam não serem
familiarizados com os recursos do computador.
O Indicador 5 revelou que 54,3% (1.088 graduandos) confirmaram a
importância dos guias/manuais/tutorias para o desenvolvimento das atividades na
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disciplina. Enquanto 28,4% (571 graduandos) concordaram parcialmente com essa
afirmativa

e

17,3%

(346

graduandos)

foram

de

opinião

de

que

os

Guias/Manuais/Tutoriais não contribuíram de forma prática para o desenvolvimento
das atividades da disciplina.
Os Indicadores 6, 7 e 8 descreveram os dados sobre a clareza das
informações prestadas aos graduandos. Sobre os encontros presenciais, 59,8%
(1.198 graduandos) revelaram estar satisfeitos com as informações, enquanto 23,1%
(465 graduandos) revelaram estar parcialmente satisfeitos e 17,1% (342
graduandos) declararam que as informações sobre encontros presenciais não foram
claras e precisas. Sobre os plantões presenciais, 55,9% (1.122 graduandos)
disseram estar satisfeitos com as informações e 25,2% (505 graduandos) se
declararam parcialmente satisfeitos, 18,9% (378 graduandos) se disseram
insatisfeitos com a clareza e precisão das informações sobre os plantões
presenciais. E, sobre as provas, 63,5% (1.274 graduandos) afirmaram estar
satisfeitos com clareza e precisão das informações, 20% (401 graduandos)
afirmaram estar parcialmente satisfeitos com as informações e 16,5% (330
graduandos) não concordaram que as informações sobre as provas sejam claras e
precisas.
O estudo revelou os seguintes resultados referentes ao grau de satisfação
com as respostas sobre as dúvidas e/ou questionamentos dos graduandos: 57,6%
(1.115

graduandos)

demonstraram

estar

satisfeitos

com

a

resposta

aos

questionamentos aos tutores, 26,4% (529 graduandos) demonstraram estar
parcialmente satisfeitos e 16% (321 graduandos) demonstraram não estarem
satisfeitos (Indicador 9). No Indicador 10, 56,7% (1.137 graduandos) afirmaram estar
satisfeitos com a resposta aos questionamentos aos professores, 27,7% (555
graduandos) afirmaram estar parcialmente satisfeitos e 15,6% (313 graduandos)
demonstraram estar insatisfeitos. No Indicador 11, 48,8% (978 graduandos)
demonstraram estar satisfeitos com a resposta aos questionamentos ao NEaD,
34,5% (692 graduandos)

demonstraram estar parcialmente satisfeitos, enquanto

16,7% (335 graduandos)

não demonstraram satisfação com as respostas aos

questionamentos ao NEaD.
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4.1.4 Dimensão Ambiente Virtual de Aprendizagem
Os resultados descritos pelos indicadores nessa dimensão proporcionaram a
visão global sobre funcionalidade e usabilidade do AVA. Esse item foi aprofundado
pelos indicadores da avaliação do perfil socioeconômico, cultural e digital dos
graduandos, por serem significativos para o estudo.
Os resultados ilustrados no Gráfico 9 referem-se às análises realizadas na
avaliação do grau de satisfação dos graduandos de disciplinas em rede.
Gráfico 9 - Dimensão Ambiente Virtual de Aprendizagem.
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840
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Indicadores:
1- As informações disponibilizadas proporcionaram navegação autônoma no AVA?
2- O AVA esteve disponível 24 horas/dia?
3- A agenda com a programação das atividades propostas foi clara e precisa?
4- As informações disponibilizadas no AVA foram objetivas e úteis?
5- Existem orientações suficientes sobre as funcionalidades do AVA?
6- Existem orientações suficientes sobre o suporte técnico do AVA?
7- O atendimento do suporte técnico do AVA foi satisfatório?
8- O tempo de retorno do suporte técnico às dificuldades comunicadas foi satisfatório?
9- As orientações sobre o atendimento referente às dúvidas de conteúdo no AVA foram
satisfatórias?
10- As orientações sobre o atendimento referente a metodologia no AVA foram
satisfatórias?
11- Existe estímulo ao uso de ferramentas síncronas de comunicação/interação?
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12- Existe estímulo ao uso de ferramentas assíncronas de comunicação/interação?
13- O curso “Conhecendo o AVA”, oferecido pela Instituição, ofereceu informações
suficientes para o estudo da disciplina na modalidade on-line?
Fonte: A autora (2012).

Na Dimensão Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) o perfil das respostas
dos graduandos foi: 53,4% (1.071 graduandos) concordaram que as informações
disponibilizadas proporcionaram navegação autônoma no AVA, 34,4% (690
graduandos)

concordaram

parcialmente

e

12,2%

(245

graduandos)

não

concordaram (Indicador 1). No Indicador 2, 56,2% (1.127 graduandos) afirmaram
que o AVA esteve disponível 24 horas, enquanto 29,1% (583 graduandos) afirmaram
parcialmente e 14,7% (295 graduandos) não concordaram com a informação sobre
a disponibilidade do AVA 24 horas. No Indicador 3,

60,1% (1.205 graduandos)

afirmaram que a agenda de atividades disponibilizada foi clara e precisa, 26,5% (531
graduandos) afirmaram parcialmente e 13,4% (269 graduandos) não concordaram
com a clareza e precisão da agenda de atividades que é disponibilizada aos alunos;
No Indicador 4, 55,5% (1.113 graduandos) concordaram que as informações
disponibilizadas no AVA foram objetivas e uteis, 32,6% (654 graduandos)
concordaram parcialmente e 11,9% (239 graduandos) não concordaram. Afirmaram
que existiram orientações suficientes sobre: as funcionalidades do AVA 50,2%
(1.007 graduandos), no Indicador 5 e suporte técnico do AVA 46,3% (928
graduandos),

no

Indicador

6.

No

Indicador

7,

45,7%

(916

graduandos)

demonstraram satisfação com o atendimento do suporte técnico. No Indicador 8,
45,2% (906 graduandos) afirmaram que o tempo de retorno do suporte técnico às
dificuldades comunicadas foi satisfatório. Encontraram-se satisfeitos em relação às
orientações sobre o atendimento: 48,9% (980 graduandos) referente às duvidas do
conteúdo no AVA (Indicador 9) e 48% (962 graduandos) referente às metodologias
no AVA (Indicador 10). De acordo com o Indicador 11, 43,4% (874 graduandos)
afirmaram que existiu estímulo ao uso de ferramentas síncronas e de acordo com o
Indicador 12, 41,9% (840 graduandos) assíncronas, de comunicação/interação. No
Indicador 13, 54,5% (1.093 graduandos) concordaram que o curso “Conhecendo o
AVA”, dado pela Instituição, ofereceu informações suficientes para o estudo da
disciplina na modalidade em rede, enquanto 32,1% concordaram parcialmente.
A Tabela 1 aponta o percentual do nível de satisfação dos alunos com o AVA
na Avaliação do perfil socioeconômico, cultural e digital dos graduandos.
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Tabela 1 - Resultados do nível de satisfação com o AVA, da Dimensão Como você se
conecta, da Avaliação do perfil socioeconômico, cultural e digital dos alunos da
graduação.
Padrão de Resposta
Indicadores

Muito
Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Conexão do AVA
Navegabilidade do AVA
Usabilidade do AVA
Comunicação e interatividade no
AVA
5. Tutoria on-line
6. Clareza e precisão do conteúdo
7. Planejamento e programação das
aulas
8. Material de estudo disponível no
AVA
9. Mídias utilizadas
10. Conhecimento produzido/ adquirido
no AVA

8%
8%
8%

60%
61%
60%

17%
17%
18%

Não
posso
avaliar
15%
14%
14%

6%

58%

20%

16%

6%
8%

48%
61%

20%
17%

26%
14%

8%

60%

20%

12%

10%

60%

19%

11%

6%

52%

22%

20%

8%

60%

18%

14%

1.
2.
3.
4.

Fonte: A autora (2012).

A moda das respostas aponta para o padrão “satisfeito”. Justificam-se os
índices no padrão “Não posso avaliar”, considerando que a Avaliação do perfil
socioeconômico, cultural e digital dos alunos da graduação foi aplicada aos
graduandos de todos os cursos, independente do status de “autorizado” ou
“reconhecido”. As disciplinas em rede, de acordo com a legislação em vigor, só
podem ser ofertadas nos cursos de graduação reconhecidos pelo MEC.
As análises apuraram que 68% dos graduandos estavam satisfeitos com a
conectividade do AVA; 69% demonstraram satisfação com a navegabilidade do
AVA; 68% aprovaram a usabilidade do AVA, considerando a facilidade de utilização
dos recursos disponíveis no Ambiente; 64% confirmaram estarem satisfeitos com a
comunicação e interatividade no AVA; 54% confirmaram a satisfação com a tutoria
on-line; 69% aprovaram o conteúdo da disciplina disponibilizado no AVA; 68%
demonstraram satisfação com o planejamento das aulas no AVA; 70% aprovaram o
material de estudo; 58% demonstraram satisfação com as mídias; e 68% afirmaram
estarem satisfeitos com o conhecimento produzido/adquirido na Sala Virtual.
Os resultados corroboram com as análises da Dimensão Ambiente Virtual de
Aprendizagem, da Avaliação do grau de satisfação dos alunos que cursam
disciplinas semipresenciais.
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4.1.5 Dimensão Mediação Pedagógica (Tutoria)
Os estudos referentes a essa dimensão ressaltaram a qualidade do papel do
tutor no processo de mediação no AVA e nos encontros presenciais.
Gráfico 10 - Dimensão Mediação Pedagógica (Tutoria).
1

2
3

Indicadores

4
5

7
8

1313

497

194

1217

517

271

1097

579

329

1227

545

233

1181

571

253

525

10

1121

577

307

9

11

1097

589

319

6

1149

549

307

379
295

754
726

567

1059
1217

493
Valores

Sim

Parcialmente

Não

Indicadores:
1. A comunicação com os tutores foi satisfatória?
2. A comunicação com os coordenadores de disciplina, quando necessária, foi
satisfatória?
3. O tutor/professor demonstrou disponibilidade para orientação?
4. A interação com o tutor via AVA foi satisfatória?
5. A interação com o tutor nos encontros e plantões presenciais foi
satisfatória?
6. A mediação foi objetiva?
7. O tutor acompanhou satisfatoriamente as atividades realizadas pelos
alunos?
8. O tutor forneceu orientações suficientes para lidar com questões ligadas ao
uso do AVA?
9. Houve promoção da produção intelectual coletiva?
10. O tutor incentivou o aluno para desenvolver estudos complementares com
autonomia (autoestudo)?
11. O tutor incentivou o aluno para o envolvimento e cumprimento das
atividades propostas?
Fonte: A autora (2012)
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As análises demonstraram que 57,3% (1.149) dos graduandos estavam
satisfeitos com a comunicação com os tutores, 27,4% (549 graduandos) estavam
parcialmente satisfeitos e 15,3% (307 graduandos) não estavam satisfeitos
(indicador 1); 54,7% (1.097 graduandos) demonstraram satisfação com a
comunicação com os coordenadores da disciplina, 29,4% (589 graduandos) estavam
parcialmente satisfeitos e 15,9% (319 graduandos) não estavam satisfeitos
(Indicador 2); 65,5% (1.313 graduandos) aprovaram a disponibilidade para
orientação dedicada pelo tutor (Indicador 3); 55,9% (1.121 graduandos) afirmaram
que a interação com o tutor no AVA foi satisfatória (Indicador 4); 60,7% (1.217
graduandos) confirmaram a satisfação com a interação junto ao tutor nos encontros
presenciais (Indicador 5); 54,7% (1.097 graduandos) afirmaram que o processo de
mediação foi objetivo (Indicador 6); 61,2% (1.227 graduandos) confirmaram que
houve acompanhamento do tutor nas atividades realizadas (Indicador 7); 58,9%
(1.181 graduandos) afirmaram que o tutor forneceu os esclarecimentos necessários
para o uso do AVA (Indicador 8); 37,6% (754 graduandos) concordaram que houve
promoção da produção intelectual coletiva, enquanto 36,2% (726 graduandos)
concordaram parcialmente e 26,2% (525 graduandos) não concordaram (Indicador
9); 52,8% (1.059 graduandos) afirmaram que houve incentivo do tutor para o
desenvolvimento de estudos complementares com autonomia, no entanto, 28,3%
(567 graduandos) concordaram parcialmente e 18,9% (379 graduandos) não
concordaram (Indicador 10); e 60,7% (1.217 graduandos) confirmaram que houve
incentivo do tutor para que o graduando se envolvesse e cumprisse as atividades
propostas, 24,6% (493 graduandos) concordaram parcialmente e 14,7% (295
graduandos) não concordaram (Indicador 11).

4.1.6 Dimensão Interatividade
Os estudos referentes a essa dimensão revelaram o nível de satisfação dos
graduandos com os procedimentos e canais que envolveram o processo de
interatividade.
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Gráfico 11 - Dimensão Interatividade.
1
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Indicadores
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445

9
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417

8

311

930
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950
1183

511

1331

503

170

10

1151

581

273

7

1121

573

371

573

1061

Valores
Sim

Parcialmente

Não

Indicadores:
1. Existe orientação sobre a navegação no inicio da disciplina?
2. Existe orientação para utilização das ferramentas da internet?
3. Os professores coordenadores e tutores respondem prontamente às
solicitações dos alunos?
4. Os canais de comunicação com a equipe técnica e pedagógica do
NEAD são informados no inicio da disciplina?
5. Existe interação entre os alunos na realização de atividades?
6. Existe solução de situações problemas através de interação entre os
alunos?
7. Existe flexibilidade no atendimento ao aluno, oferecendo horários
ampliados e/ou plantões de atendimento?
8. Há disponibilização de meios síncronos (chat) de comunicação entre
usuários?
9. Existe disponibilização de meios assíncronos (fóruns) de comunicação
entre usuários?
10. É promovida a interação entre os alunos, sugerindo procedimentos e
atividades, abrindo sites e espaços que incentivem a comunicação
entre os colegas da disciplina?
Fonte: A autora (2012).

As análises referentes a essa dimensão revelaram que 67,2% (1.347
graduandos concordaram que eram disponibilizadas as orientações necessárias no
início da disciplina para navegação no AVA (Indicador 1); 58,2% (1.067 graduandos)
confirmaram que existiram orientações quanto a utilização das ferramentas no AVA
(Indicador

2);

55,9%

(1.121

graduandos)

afirmaram

que

os

professores

coordenadores responderam prontamente à solicitações dos graduandos (Indicador
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3); 57,4% (1.151 graduandos) concordaram que os canais de comunicação com a
equipe técnica e pedagógica do NEaD foram informados aos graduandos desde o
início da disciplina (Indicador 4); 46,4% (930 graduandos) afirmaram que existiu
interação entre os alunos na realização de atividades, 31,3% (628 graduandos)
concordaram parcialmente e 22,3% (447 graduandos) não concordaram (Indicador
5); 46,9% (940 graduandos) informaram que existiram soluções de situações
problemas através de interação entre os alunos, 30,9% (620 graduandos)
concordaram parcialmente e 22,2% (445 graduandos) não concordaram (Indicador
6); 47,4% (950 graduandos) confirmaram que existiu flexibilidade no atendimento ao
aluno, com a oferta de horários ampliados ou plantões de atendimento, 31,8% (638
graduandos)

concordaram

parcialmente

e

20,8%

(417

graduandos)

não

concordaram (Indicador 7); 59% (1.183 graduados) afirmaram que existiu a
disponibilização de meios síncronos de comunicação entre usuários, 25,5% (511
graduandos)

concordaram

parcialmente

e

15,5%

(311

graduandos)

não

concordaram (Indicador 8); 66,4% (1.331 graduandos) afirmaram que existiu a
disponibilização de meios assíncronos de comunicação entre os usuários, 25,1%
(503 graduandos) declararam que parcialmente e 8,5% (170 graduandos)
declararam que não existia disponibilização de meios assíncronos (fóruns) de
comunicação entre usuários (Indicador 9); e 52,9% (1.061 graduandos) confirmaram
existia a promoção da interação entre os alunos, através de sugestão de
procedimentos e atividades, sites e espaços de incentivo a comunicação entre os
colegas da disciplina, enquanto 28,6% (563 graduandos) concordaram parcialmente
e 18,5% (371 graduandos) não concordaram (Indicador 10).

4.1.7 Dimensão Material Didático
O estudo dessa dimensão abordou as questões pertinentes ao planejamento,
elaboração, utilidade e qualidade do material didático da disciplina em rede.
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Gráfico 12 - Dimensão Material Didático.
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152
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Valores

1095

Sim
Parcialmente
Não
Indicadores:
1. O plano de ensino foi disponibilizado e apresentado no início da disciplina?
2. Os objetivos de aprendizagem trabalhados em cada unidade de aprendizagem da disciplina
estavam claros?
3. O material didático denota respeito às questões éticas?
4. O material didático denota respeito às questões de gênero?
5. O material didático promove a integração de diversas mídias?
6. Há equilíbrio na utilização de elementos imagéticos e textuais no material didático?
7. O material didático mobiliza conhecimentos prévios do aluno?
8. O material didático possui clareza na linguagem?
9. A formatação do material didático é agradável e estimulante?
10. O material didático faz uso de ícones adequadamente?
11. A apresentação visual do material didático facilita a aprendizagem?
12. As imagens utilizadas no material didático agregam valor ao conteúdo e facilitam o seu
entendimento?
13. Os textos empregados no material didático são relevantes?
14. Há indicação de bibliografia complementar?
15. Há indicação de sites complementares?
16. O conteúdo atende o proposto na ementa da disciplina?
17. O guia/manual/ tutorial de utilização do material disponibilizado é prático e facilitou a
aprendizagem?
Fonte: A autora (2012).

As análises descreveram que 73,7% (1.478 graduandos) declararam que o
plano de ensino foi disponibilizado no inicio da disciplina (Indicador 1); 60,1% (1.205
graduandos) confirmaram que os objetivos da disciplina estavam claros (Indicador
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2); 71,9% (1.442 graduandos) concordaram que o material didático denotou respeito
às questões éticas (Indicador 3); 69,9% (1.401 graduandos) concordaram que o
material didático respeitou as questões de gênero (Indicador 4); 65,7% ( 1.317
graduandos) concordaram que o material didático promoveu a integração de
diversas mídias (Indicador 5); 62,1%

(1.245 graduandos) disseram que houve

equilíbrio na utilização de elementos imagéticos e textuais no material didático
(Indicador 6); 59,9% (1.201 graduandos) concordaram que o material didático
mobilizou conhecimentos prévios do aluno (Indicador 7); 60,8% (1.219 graduandos)
afirmaram que o material didático apresentou clareza de linguagem (Indicador 8);
49,4% (990 graduandos) acharam a formatação do material didático agradável e
estimulante, 31,9 % (640 graduandos) concordaram parcialmente com esse
indicador e 18,7% (375 graduandos) não concordaram (Indicador 9); 59,4% (1.191
graduandos) concordaram que o material didático fazia uso de ícones de forma
adequada (Indicador 10); 57,7% ( 1.157 graduandos) afirmaram que a apresentação
visual do material didático facilitou a aprendizagem (Indicador 11); 57,3% (1.149
graduandos) concordaram que as imagens utilizadas no material didático agregaram
valor ao conteúdo e facilitaram o entendimento (Indicador 12); 62,4% (1.251
graduandos) revelaram que os textos empregados no material didático foram
relevantes (Indicador 13); 76,9% (1.542 graduandos) concordaram com a existência
de indicação de bibliografia complementar (Indicador 14); 73,9% (1.482 graduandos)
concordaram que existiu indicação de sites complementares (Indicador 15); 66,5%
(1.333 graduandos) afirmaram que o conteúdo atendeu ao proposto na ementa da
disciplina (Indicador 16); e 54,6% (1.095 graduandos) confirmaram a praticidade do
guia, manual, tutorial de utilização do material disponibilizado e que o mesmo
facilitou a aprendizagem, enquanto 31,9% (640 graduandos) concordaram
parcialmente e 13,5% (271 graduandos) não concordaram (Indicador 17).

4.1.8 Dimensão Avaliação
Os resultados do estudo dessa dimensão abordaram indicadores que
demonstram a existência e qualidade de processos de avaliação e de autoavaliação
na disciplina.

50

Gráfico 13 - Dimensão Avaliação.
1

Indicadores

2
3
4

375

243
229

1211

551

1231

545
479
527

6

515
Sim

1047

583

5

Indicadores:

1085

644

277

998
744
746

Valores
Parcialmente

Não

1. Existe retorno do professor coordenador e/ou tutor ao aluno de modo a
contribuir para o processo de ensino-aprendizagem?
2. A avaliação das atividades mostra ao aluno a evolução do seu desempenho?
3. A avaliação da aprendizagem é coerente com os objetivos da disciplina?
4. A avaliação da aprendizagem é coerente com os conteúdos apresentados na
disciplina?
5. É oferecido sistema de autoavaliação?
6. É oferecida atividade de reposição?
Fonte: A autora (2012).

A análise descritiva dos dados revelou que 54,1% (1.085 graduandos)
concordaram que existiu retorno do professor coordenador e/ou tutor e que isso
contribuiu para o processo de ensino aprendizagem, 32,1% (644 graduandos)
concordaram parcialmente e 13,8% (277 graduandos) não concordaram (Indicador
1); 52,2% (1.047 graduandos) afirmaram que a avaliação das atividades propiciou a
evolução do seu desempenho, 29,1% (583 graduandos) concordaram parcialmente,
enquanto 18,7% (375 graduandos) não concordaram (Indicador 2); 60,4% (1.211
graduandos) concordaram que avaliação da aprendizagem foi coerente com os
objetivos da disciplina, já 27,5% (551 graduandos) concordaram parcialmente e
12,1% (243 graduandos) não concordaram (Indicador 3); 61,4% (1.231 graduandos)
concordaram que a avaliação da aprendizagem foi coerente com os conteúdos
apresentados na disciplina, 27,2% (545 graduandos) concordaram parcialmente e
11,4% (229 graduandos) não concordaram (Indicador 4); 49,8% (998 graduandos)
concordaram que foi oferecido sistema de autoavaliação, enquanto 23,9% (479
graduandos)

concordaram

parcialmente

e

26,3%

(527

graduandos)

não
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concordaram (Indicador 5); e 37,1% (744 graduandos) afirmaram que foi oferecida
atividade de reposição, 25,7% (515 graduandos) afirmaram que foi parcialmente e
37,2% (746 graduandos) disseram que não foi (Indicador 6).

4.1.9 Dimensão Atendimento ao Aluno
Essa dimensão revelou o nível de satisfação do graduando com o serviço de
atendimento pelo NEaD e Secretarias do Curso.

Indicadores

Gráfico 14 - Dimensão Atendimento ao Aluno.
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Indicadores:
1. O atendimento nas Secretarias dos Cursos em relação às dúvidas
referentes às disciplinas semipresenciais on-line foi satisfatório?
2. O atendimento realizado pelo NEaD foi satisfatório?
3. O serviço de Secretaria on-line para a solicitação de documentos e
outras demandas que atenda às necessidades do aluno na modalidade
de ensino foi satisfatório?
Fonte: A autora (2012).

Os estudos mostraram que 49,4% (990 graduandos) estiveram satisfeitos
com o atendimento prestado na Secretaria do Curso referente às informações sobre
as disciplinas on-line, enquanto 32,5% (652 graduandos) se mostraram parcialmente
satisfeitos e 18,1% (363 graduandos) insatisfeitos (Indicador 1); 48,3% (968
graduandos) se mostraram satisfeitos com a atendimento realizado pelo NEaD,
34,4% (690 graduandos) se mostraram parcialmente satisfeitos e 17,3% (347
graduandos) se mostraram insatisfeitos (Indicador 2); e 50,9% (1.021 graduandos)
confirmaram satisfação em relação ao serviço de Secretaria On-line

para a

solicitação de documento, enquanto 33,8% (678 graduandos) disseram estar
parcialmente satisfeitos e 15,3% (307 graduandos) declararam não estarem
satisfeitos (Indicador 3).
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4.1.10 Nível de inserção digital
Esse item se destina aos resultados da avaliação sobre o perfil de inserção
digital do aluno, e se refere especialmente a dimensão 5 do Instrumento: Como você
se conecta, que está ligado ao foco do nosso estudo.
O estudo revelou que 89% dos graduandos possuíam computador em casa
com acesso a Internet; 80% acessavam a Internet diariamente; 71% acessaram com
maior frequência a Internet em casa; 57% possuíam acesso a Internet por banda
larga, 21% pela tecnologia 3G. Os dados revelaram que 61% dos alunos possuíam
computador do tipo desktop e 23% possuíam laptop.
Em relação ao uso da Internet, 87% dos graduandos acessavam redes
sociais; 59% utilizavam a Internet para serviço compra, venda e acesso a banco;
78% utilizavam a Internet entretenimento em áudio e vídeo; 86 utilizavam para
leitura de jornais e revistas; 98% para pesquisa e estudo; 58% frequentavam salas
de bate-papo, MSN, Skyp e outros. As análises apuraram que os seguintes locais
eram usados pelos graduandos como apoio aos seus trabalhos acadêmicos: 99%
utilizaram o Portal Educacional UNIGRANRIO; 99% utilizaram sites de busca
(Google, Yahoo, Vista Bing e outros); 65% utilizaram Blogs; 55% utilizaram o
Youtube.
Em relação ao uso de softwares o estudo com os graduandos revelou que
98% utilizavam processadores de textos; 84% faziam uso de planilhas eletrônicas; e
92% utilizavam programas de apresentação gráfica. Em relação ao nível de
satisfação com o AVA, 68% dos graduandos se mostraram satisfeitos com a
conexão, navegabilidade, usabilidade e com o planejamento das aulas; 64% se
mostraram satisfeitos com a comunicação e a interatividade; 54% com a tutoria
on-line; 69% com a clareza do conteúdo; 70% com material de estudo; 58% comas
mídias e 67% com a aquisição/produção de conhecimento. Os resultados da
avaliação do perfil socioeconômico, cultura e digital dos alunos da graduação estão
disponíveis em: http://www.unigranrio.br/unidades_adm/cpa/downloads/av-habitosestudos-culturais-nivel_inclusao_digital-alunos.pdf.

53

4.1.11 Média das dimensões
Tabela 2 - Média dos indicadores da Dimensão Socioafetiva.
Dimensão
Número de Indicadores
2 - Socioafetiva
4

Legenda:
PS Plenamente Satisfatório.
S
Satisfatório.
I
Insatisfatório.
Fonte: A autora (2012).

PS %
18

S%
70

I%
12

Na Dimensão Socioafetiva, em média 18% dos graduandos se declararam
plenamente satisfeitos; 70% se declararam satisfeitos e 12% se declararam
insatisfeitos.
Na análise realizada foi possível dimensionar o nível positivo de satisfação em
relação ao indicador Relacionamento: com os demais alunos foi de 95,9%; 91,1%
com os professores coordenadores; 79,4% com o NEaD e 83,8% com os tutores.
Tabela 3 - Média dos indicadores das dimensões da avaliação com os discentes que
cursaram disciplinas semipresenciais.
Dimensão
3- Organização Didático-Pedagógica
4- Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
5- Mediação Pedagógica (Tutoria)
6- Interatividade
7- Material Pedagógico
8- Avaliação
9- Atendimento ao aluno
Média final

Legenda:
S
Sim.
P
Parcialmente.
N
Não.
Fonte: A autora (2012).

Número de
Indicadores
12
13
11
10
17
6
3
-

S%

P%

N%

53
50
56
56
64
53
50
50

27
34
28
28
26
28
34
34,4

20
16
16
16
10
19
16
15,6

De acordo a análise realizada, percebe-se que a maioria dos alunos (64%)
demonstrou satisfação com a qualidade do material pedagógico.
O índice de satisfação dos graduandos em cada dimensão está em torno de
50% o que denota a necessidade de estudo detalhado para a definição de
estratégias para melhoria dos índices apresentados.
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4.2 O ESTUDO DA DISCIPLINA DE METODOLOGIA DA PESQUISA
O estudo referente à disciplina de Metodologia da Pesquisa abrangeu dois
períodos distintos que permitiu a análise comparativa: O primeiro que contemplou os
anos de 2004 a 2007 – Fase presencial, e o segundo que considerou os anos de
2008 a 2011 – Fase na modalidade de EaD.
Os cursos envolvidos no processo de oferta da disciplina na fase presencial
pertenciam a Escola de Ciências Sociais Aplicadas e a Escola de Educação,
Ciências, Letras, Artes e Humanidades.
Os cursos oferecidos na fase de EaD abrangeram as Escolas de Ciências
Sociais Aplicadas, de Educação, Ciências, Letras, Artes e Humanidades, de
Ciências da Saúde e de Ciência e Tecnologia, o que já demonstra o aumento das
áreas de abrangência de oferta da disciplina após a institucionalização da EaD, em
setembro de 2007.
No Gráfico 15 foi possível observar o quantitativo de cursos que ofereceram a
disciplina de Metodologia da Pesquisa nas fases presencial e a distância.
Gráfico 15 - Evolução do número de cursos de graduação que ofertaram a disciplina de
Metodologia da Pesquisa.
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Fonte: A autora (2012).
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O Gráfico 16 revelou o aumento do número de matriculados na disciplina na
fase de EaD, que foi ratificado pela expansão da oferta da disciplina em todas as
unidades acadêmicas – Escolas.
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Gráfico 16 - Evolução de matrícula na disciplina de Metodologia da Pesquisa.
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Através dos Gráficos 17 e 18 foi observado o perfil dos alunos da disciplina
através de duas variáveis: Gênero e Idade.
Gráfico 17 - Gênero: matriculados na disciplina Metodologia da Pesquisa.
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Gráfico 18 - Distribuição de matrícula por idade na disciplina Metodologia da Pesquisa.
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Fonte: A autora (2012).
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Foi possível observar à prevalência do sexo feminino em ambas as fases de
oferta da disciplina, bem como apurar que a moda da idade dos graduandos está na
faixa de 21 a 30 anos considerando o período de 2006 a 2011 que abrange as fases
presencial e de EaD. Nos anos de 2004 e 2005, fase presencial, a moda foi 31 a 40
anos. Ainda em relação à idade foi possível observar a inexistência de alunos na
faixa de até 20 anos na fase presencial e um quantitativo superior de alunos na faixa
de mais de 61 anos, na mesma fase.
Gráfico 19 - Aprovação e reprovação na disciplina Metodologia da Pesquisa.
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Fonte: A autora (2012).

O Gráfico 19 apontou o índice de aprovação e reprovação na disciplina. No
final da fase presencial de oferta da disciplina o índice médio de reprovação foi de
12%. Já a média de reprovação na disciplina no final da fase de EaD foi na ordem
de 20,5%, o que significou um crescimento no índice de reprovação da fase
presencial para a fase de EaD.

4.3 LISTA DE VERIFICAÇÃO
Os resultados dos procedimentos avaliativos, considerando os dados obtidos
da DTI, dimensões, indicadores avaliados por meio das avaliações aplicadas aos
graduandos e análise documental evidenciam as potencialidades e fragilidades da
oferta de disciplina em rede e possibilitam reconhecer os benefícios para os seus
usuários, considerando os seguintes critérios que denotam questões de mérito a
relevância:
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Quadro 4 - Lista de Verificação sobre a oferta de disciplinas em rede pela UNIGRANRIO.
Critérios
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Evidência de ter
alcançado importantes
objetivos educacionais.

Evidência de haver
alcançado importantes
objetivos não
educacionais (como
objetivos sociais).
Alcance da utilidade
(isto é, para quem o
programa será útil)

Evidência da
necessidade do
programa para
Universidade.

Evidência de uso dos
serviços gerados pelo
programa.
Evidência de uso dos
produtos gerados pelo
programa.

Sim

X

X

X

X

X

X

Organização do
programa para oferta
de disciplinas em rede.

X

Existência de política
de qualificação para
docentes.

X

Não

Não
posso avaliar

Principais fontes utilizadas
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD, PDI,
PPPI, Planejamento
Estratégico para EaD,
Avaliações CPA e NEaD,
Base de dados da DTI.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD, PDI,
PPPI, Planejamento
Estratégico para EaD,
Avaliações CPA e NEaD,
Base de dados da DTI.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD, PDI,
PPPI, Planejamento
Estratégico para EaD,
Avaliações CPA e NEaD,
Base de dados da DTI.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD, PDI,
PPPI, Planejamento
Estratégico para EaD,
Avaliações CPA e NEaD,
Base de dados da DTI.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Avaliações CPA e NEaD,
Base de dados da DTI.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Avaliações CPA e NEaD,
Base de dados da DTI.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD, PDI,
PPPI, Planejamento
Estratégico para EaD.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD, PDI,
PPPI, Planejamento
Estratégico para EaD.

(Continuação)
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(Continuação)
Critérios
9.

Sim

Existência de política
de qualificação para
tutores.

X

10. Existência de política
de incentivo a
produção científica.

X

11. Evidência da qualidade
das relações
interpessoais entre
alunos, professores e
tutores
12. Existência de Ambiente
Virtual de
Aprendizagem.

13. Evidência de
funcionalidade do AVA.

14. Evidência da
funcionalidade dos
processos de
comunicação.
15. Sistematização das
atividades do
programa.
16. Existência de
processos de
interação.
17. Evidências sobre a
qualidade do material
didático disponibilizado
pelo programa.

X

X

X

X

X

X

X

Não

Não
posso avaliar

Principais fontes utilizadas
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD, PDI,
PPPI, Planejamento
Estratégico para EaD.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD, PDI,
PPPI, Planejamento
Estratégico para EaD.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Avaliações CPA e NEaD.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD, PDI,
Planejamento Estratégico
para EaD, Avaliações CPA e
NEaD, Site do NEaD e
webAula.
Relatórios do NEaD,
Planejamento Estratégico
para EaD, Avaliações CPA e
NEaD, Site do NEaD e
webAula.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Planejamento Estratégico
para EaD, Avaliações CPA e
NEaD, Site do NEaD e
webAula.
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD,
Planejamento Estratégico
para EaD.
Relatórios do NEaD,
Planejamento Estratégico
para EaD, Avaliações CPA e
NEaD, Site do NEaD e
webAula.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Planejamento Estratégico
para EaD, Avaliações CPA e
NEaD Site do NEaD e
webAula.

(Continuação)
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(Continuação)
Critérios
18. Evidencias sobre rotina
de procedimentos
técnico-administrativos
19. Existência de
infraestrutura de
espaço físico
adequada ao
funcionamento do
programa.
20. Existência de
infraestrutura de
recursos de tecnologia
de informação e
comunicação
adequada ao
funcionamento do
programa.
21. Existência de
infraestrutura de
biblioteca adequada ao
funcionamento do
programa.
22. Existência de
infraestrutura de
acervo bibliográfico
adequada ao
funcionamento do
programa.
23. Nível de satisfação dos
usuários do programa.

Sim

Não
posso avaliar

X

X

Relatórios do NEaD,
Planejamento Estratégico
para EaD, Avaliações CPA e
NEaD.

X

X

X

X

X

X

Principais fontes utilizadas
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD,
Planejamento Estratégico
para EaD, Avaliações CPA e
NEaD.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD, PDI,
Planejamento Estratégico
para EaD, Avaliações CPA e
NEaD, Site do NEaD e
webAula.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD, PDI,
Planejamento Estratégico
para EaD, Avaliações CPA e
NEaD, Site do NEaD e
webAula.

X

24. Nível de satisfação dos
participantes do
programa

25. Efeitos secundários e
imprevistos, positivos
ou negativos, sobre os
sujeitos participantes e
usuários do programa.
26. Resultados do
acompanhamento.

Não

Relatórios do NEaD,
Planejamento Estratégico
para EaD, Avaliações CPA e
NEaD, Base de dados da
Biblioteca Euclides da
Cunha.
Relatórios do NEaD,
Avaliações CPA e NEaD,
Base de dados da DTI.
Não se aplica considerando
todos os usuários
envolvidos, pois a autora
utilizou como foco da
avaliação apenas o
graduando.
Seria necessária uma
investigação mais profunda.
Além das avaliações e
análise documental caberia o
uso de entrevistas.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Avaliações CPA e NEaD,
Base de dados da DTI.

(Continuação)
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(Continuação)
Critérios

Sim

27. Planejamento para
melhoria do programa.
28. Utilização da Avaliação
como parte integrante
do programa.

Fonte: A autora (2012).

X

X

Não

Não
posso avaliar

Principais fontes utilizadas
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD, PDI,
PPPI, Planejamento
Estratégico para EaD.
Relatório Institucional anual,
Relatórios do NEaD,
Regimento NEaD,
Planejamento Estratégico
para EaD, Avaliações CPA e
NEaD, Base de dados da
DTI.

A partir da lista de verificação foi possível observar, com base nas respostas
aos critérios, que existe evidência de que a oferta de educação em rede apresenta
benefícios para o graduando.

5 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Os resultados apresentados não encerram em si as repostas para as
questões avaliativas. As respostas foram baseadas na análise documental, nos
dados coletados, nos resultados das avaliações e nas evidências da lista de
verificação.
Os alunos demonstraram um nível positivo de satisfação conforme pode ser
averiguado na Avaliação do grau de satisfação dos discentes que cursam disciplinas
semipresenciais e na Avaliação do perfil socioeconômico, cultural e digital dos
alunos da graduação. O estudo demonstrou a existência de nível positivo de
satisfação dos graduandos em todas as dimensões avaliadas que envolveram
indicadores relativos à socioafetividade, organização didático-pedagógica, AVA,
mediação pedagógica, interatividade, conectividade, material didático, avaliação e
atendimento ao aluno.
Os resultados apurados na Avaliação do grau de satisfação dos discentes que
cursam disciplinas semipresenciais e na Avaliação do perfil socioeconômico, cultural
e digital dos alunos da graduação com relação ao nível de inserção digital, embora
não fosse o foco da avaliação, apontaram que os graduandos possuem perfil que
contempla um excelente nível de inserção digital, o que significa um ponto favorável
para a oferta de disciplina em rede, já que os índices de inserção digital demonstram
que não existe dificuldade de acesso ao computador, de conexão e de domínio dos
recursos computacionais (acesso a Internet, utilização de processadores de texto e
planilhas, programas de apresentação gráfica, etc.).
Foi realizado um estudo comparativo, utilizando como base a disciplina
Metodologia da Pesquisa, que teve o critério de escolha baseado na disciplina
ofertada num maior número de cursos e com maior número de alunos matriculados.
O período de referência da análise foi de 2004 a 2011, sendo que a primeira fase:
Modalidade presencial abrangeu 2004 a 2007, e a segunda fase: Modalidade EaD
abrangeu 2008 a 2011. O estudo revelou que houve aumento no índice de
reprovação na fase de oferta da modalidade de EaD. Esta autora acredita que esse
resultado se deve ao fato da dificuldade de adaptação à dinâmica de ensino da
modalidade de educação em rede, que requer do graduando uma autodisciplina
capaz de atender a dinâmica de atividades sistemáticas e com prazos não muito
flexíveis. No entanto, cabe observar que esse resultado, referiu-se a uma variável
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selecionada para estudo. Caberia um estudo investigativo envolvendo as demais
disciplinas para verificar a tendência desse resultado.
Os resultados apresentados permitiram, ainda, concluir que a oferta de
educação em rede pela UNIGRANRIO promoveu o enriquecimento dos conteúdos
curriculares dos seus cursos com a inserção de uma metodologia de alcance global
com a capacidade de integrar todos os meios de comunicação e promover a
interação e interatividade, que implica numa mudança de cultura. Essa mudança
trouxe benefícios para os seus graduandos, que, por meio da experiência com a
educação em rede, ampliaram sua capacidade de visão do mundo. A experiência
com as disciplinas em rede proporcionou ao graduando o contato com as
tecnologias e seu uso sistemático para a construção do saber de forma colaborativa.
A partir dessa experiência uma nova mentalidade vem se formando a respeito do
processo de ensino-aprendizagem, apropriada por todos os sujeitos envolvidos
nesse processo.
A oferta da modalidade de EaD requereu uma (re)significação da proposta
educacional. Foi possível verificar, através da análise documental, dos dados
obtidos e dos resultados das avaliações, que a UNIGRANRIO preocupou-se em
adequar seus projetos pedagógicos e sua infraestrutura a essa nova estratégia de
aprendizagem. Para tanto, criou o Núcleo de Educação a Distância, com o objetivo
de institucionalizar a oferta da modalidade de EaD. Atualmente, o NEaD gerencia o
processo de oferta de disciplinas em rede por meio de um Ambiente Virtual de
Aprendizagem que utiliza o sistema webAula para conversão dos conteúdos para a
linguagem e-learning. Além disso, o NEaD cuida de todo o processo de elaboração
do material instrucional e qualifica os docentes e tutores da Universidade para o
enfrentamento dessa nova realidade com a interiorização das competências
necessárias.
Partindo dessas premissas e dos resultados obtidos foi possível concluir que
a experiência com disciplinas em rede trouxe benefícios aos graduandos e a
Universidade. A resposta aos critérios da lista de verificação apontou para a
evidência de que a oferta de educação em rede é relevante para os graduandos e
subsidia a Universidade em sua missão de melhoria da qualidade de vida da
população, por meio do processo educacional, uma vez que a modalidade de
educação em rede pode ser percebida como uma estratégia de preparação do aluno
para atender as demandas do mundo do trabalho e proporcionar sua atualização,
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através da educação continuada. Os serviços gerados pelo processo de oferta de
disciplinas em rede atenderam de forma satisfatória aos graduandos.
A qualidade da infraestrutura disponibilizada para a consecução da proposta
de EaD foi avaliada positivamente pelos graduandos, bem como as atividades e
procedimentos que envolvem o processo de oferta da disciplina em rede. Neste
estudo, as avaliações não abordaram o nível de satisfação de todos os envolvidos
com a oferta da modalidade de EaD, o que justificou a opção “não posso avaliar” na
lista de verificação. Também não foi possível avaliar os impactos na vida dos
participantes do programa.
Como potencialidades foi possível apontar:
 A preocupação da UNIGRANRIO em oferecer a modalidade de EaD com a
qualidade e condições mínimas de oferta requeridas nos referenciais e instrumentos
do MEC.
 A

criação

do

Núcleo

de

Educação

a

Distância

para

a

oferta

institucionalizada das propostas educacionais de EaD.
 A qualidade e usabilidade do Ambiente Virtual de Aprendizagem.
 A qualidade da Interatividade.
 A qualidade do atendimento aos alunos.
 A infraestrutura tecnológica de suporte às atividades das disciplinas em
rede.
 A qualidade dos materiais instrucionais (de orientação e didático).
 A preocupação com a qualificação de docentes e tutores.
 O relacionamento entre usuários e participantes do programa.
 O processo de avaliação e autoavaliação.
 O nível de inserção digital dos graduandos.
Não chega a ser uma fragilidade, mas apesar do nível positivo de satisfação
com a interatividade, os graduandos demonstraram que esperavam mais em relação
à aquisição de novos conceitos. Os graduandos demonstraram um nível de
satisfação dividido entre satisfatório e parcial em relação à expectativa para a
modalidade de EaD, supostamente sugestionado pela falta de cultura para essa
modalidade e pelas dificuldades de adaptação à dinâmica diferenciada que a
educação em rede propõe. Os graduandos apontaram que a oferta de atividades de
reposição é um ponto frágil.
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Os resultados obtidos neste estudo podem dar subsídios ao Núcleo de
Educação a Distância da UNIGRANRIO no processo de planejamento e melhoria
das suas ações.
O estudo realizado foi de caráter somativo, mas recomenda-se que sejam
realizadas avaliações formativas que propiciam a avaliação do “produto” e dos
sujeitos envolvidos durante o seu processo de implantação, que permite os ajustes
necessários.
Para realização das suas atividades, o NEaD conta com infraestrutura física,
tecnológica, material e de pessoal que dá suporte ao seu funcionamento. Nesse
sentido, faz-se necessário o processo avaliativo permanente com vistas ao
acompanhamento e suprimento das necessidades primordiais à implementação,
manutenção e melhoria contínua dos seus serviços. A velocidade do avanço
tecnológico e as especificidades da modalidade de educação em rede requerem
atenção privilegiada por parte da gestão acadêmica e administrativa, levando-se em
consideração as exigências expressas nos Referenciais de Qualidade para a
Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007).
Recomenda-se adicionar este estudo ao rol documental do processo de
credenciamento institucional para EaD.
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APÊNDICE A – Número de instituições credenciadas para a oferta da modalidade de EAD por região
Sistema de
Ensino

Estadual

Categoria Administrativa

Tipo de
Credenciamento
Para EaD

Região

Federal

Estadual
Estadual/Privada

Municipal

Privada
(Confessional/
Comunitária/
Filantrópica/
Particular sentido
estrito)

Pública

Total

Pleno

PósGraduação

Pleno

PósGraduação

Pleno

PósGraduação

Pleno

PósGraduação

Centro-Oeste

-

-

4

-

5

1

5

3

18

Nordeste

-

-

12

-

20

-

10

1

43

Norte

-

-

2

1

9

-

3

1

16

Sudeste

1

-

12

6

20

2

33

28

102

Sul

1

2

12

-

10

1

16

6

48

2

2

42

7

64

4

67

39

227

Total

Fonte: A autora (2012). Com base nas informações do Módulo de EaD do Sistema e-MEC, atualizado em dez/2011.
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ANEXO A – Avaliação do grau de satisfação dos discentes das disciplinas
semipresenciais

GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO QUE CURSA
DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS
Esperamos que você manifeste o seu nível de satisfação em relação aos
indicadores abaixo partindo de uma análise crítica sobre as demandas,
procedimentos e atividades que envolvem o processo de oferta de disciplinas
semipresenciais.
Para responder aos questionamentos da Dimensão 2 utilizar os seguintes critérios:
1 – “Plenamente satisfatório”/ 2 – “Satisfatório”/ 3 – “Insatisfatório”.
Para responder aos questionamentos da Dimensão 3 a Dimensão 9 utilizar os
seguintes critérios: 1 – “Sim”/ 2 – “Não”/ 3 – “Parcialmente”.
DIMENSÃO 1 - PERFIL DO ALUNO
1.1 Sexo
Feminino
1.2 Possui computador em casa?
Sim, com acesso à Internet
Não
1.3 Possui acesso a Internet no trabalho?
Sim
1.4 Local onde você mais acessa a Internet?
Casa
Trabalho
Outro
1.5 Qual tipo de acesso a Internet você mais utiliza?
ADSL
Discada
1.6 Frequência de acesso a Internet?
Diariamente
1 vez por semana
Quase nunca acesso a internet

Masculino
Sim, sem acesso à Internet
Não
Lan House
Universidade
Cabo
Radio
3 vezes por semana
Somente no fim de semana
Não acesso a internet

DIMENSÃO 2 - SOCIOAFETIVA (RELACIONAMENTO INTERPESSOAL)
2.1 Relacionamento com os demais alunos?
2.2 Relacionamento com o(s) Professor(es) Coordenador(es)?
2.3 Relacionamento com o NEaD?
2.4 Relacionamento com os tutores?

AVALIAÇÃO
1
2
3
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DIMENSÃO 3 - ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
3.1 A realização de disciplina on-line atendeu às expectativas para essa
modalidade de ensino?
3.2 A aprendizagem de novos conceitos, ocorreu a partir da interatividade
pedagógica proposta pelo material didático e pelo contato entre alunos,
professores e tutores da disciplina on-line?
3.3 Aprendizagem de novas tecnologias foi possível durante a disciplina?
3.4 Familiariza-se com os recursos do computador?
3.5 Os Guias/Manuais/Tutoriais contribuíram de forma prática para o
desenvolvimento das atividades da disciplina?
3.6 As informações sobre encontros presenciais foram claras e precisas?
3.7 As informações sobre plantões presenciais foram claras e precisas?
3.8 As informações sobre provas foram claras e precisas?
3.9 As respostas às dúvidas e/ou questionamentos feitos aos tutores foram
satisfatórias?
3.10 As respostas às dúvidas e/ou questionamentos feitos aos professores
coordenadores foram satisfatórias?
3.11 As respostas às dúvidas e/ou questionamentos feitos ao NEAD foram
satisfatórias?
3.12 Recomendaria a disciplina na forma on-line aos demais alunos?
DIMENSÃO 4 - AMBIENTE VIRTUAL
4.1 As informações disponibilizadas proporcionaram navegação autônoma
no AVA?
4.2 O AVA esteve disponível 24 horas/dia?
4.3 A agenda com a programação das atividades propostas foi clara e
precisa?
4.4 As informações disponibilizadas no AVA foram objetivas e úteis?
4.5 Existem orientações suficientes sobre as funcionalidades do AVA?
4.6 Existem orientações suficientes sobre o suporte técnico do AVA?
4.7 O atendimento do suporte técnico do AVA foi satisfatório?
4.8 O tempo de retorno do suporte técnico às dificuldades comunicadas foi
satisfatório?
4.9 As orientações sobre o atendimento referente às dúvidas de conteúdo
no AVA foram satisfatórias?
4.10 As orientações sobre o atendimento referente a metodologia no AVA
foram satisfatórias?
4.11 Existe estímulo ao uso de ferramentas síncronas de
comunicação/interação?
4.12 Existe estímulo ao uso de ferramentas assíncronas de
comunicação/interação?
4.13 O curso “Conhecendo o AVA”, oferecido pela Instituição, ofereceu
informações suficientes para o estudo da disciplina na modalidade on-line?

AVALIAÇÃO
1
2
3

AVALIAÇÃO
1
2
3
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DIMENSÃO 5 - MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA (TUTORIA)
5.1 A comunicação com os tutores foi satisfatória?
5.2 A comunicação com os coordenadores de disciplina, quando
necessária, foi satisfatória?
5.3 O tutor/professor demonstrou disponibilidade para orientação?
5.4 A interação com o tutor via AVA foi satisfatória?
5.5 A interação com o tutor nos encontros e plantões presenciais foi
satisfatória?
5.6 A mediação foi objetiva?
5.7 O tutor acompanhou satisfatoriamente as atividades realizadas pelos
alunos?
5.8 O tutor forneceu orientações suficientes para lidar com questões ligadas
ao uso do AVA?
5.9 Houve promoção da produção intelectual coletiva?
5.10 O tutor incentivou o aluno para desenvolver estudos complementares
com autonomia (autoestudo)?
5.11 O tutor incentivou o aluno para o envolvimento e cumprimento das
atividades propostas?
DIMENSÃO 6 - INTERATIVIDADE
6.1 Existe orientação sobre a navegação no início da disciplina?
6.2 Existe orientação para utilização das ferramentas da internet?
6.3 Os professores coordenadores e tutores respondem prontamente às
solicitações dos alunos?
6.4 Os canais de comunicação com a equipe técnica e pedagógica do
NEAD são informados no inicio da disciplina?
6.5 Existe interação entre os alunos na realização de atividades?
6.6 Existe solução de situações problemas através de interação entre os
alunos?
6.7 Existe flexibilidade no atendimento ao aluno, oferecendo horários
ampliados e/ou plantões de atendimento?
6.8 Há disponibilização de meios síncronos (chat) de comunicação entre
usuários?
6.9 Existe disponibilização de meios assíncronos (fóruns) de comunicação
entre usuários?
6.10 É promovida a interação entre os alunos, sugerindo procedimentos e
atividades, abrindo sites e espaços que incentivem a comunicação entre os
colegas da disciplina?

AVALIAÇÃO
1
2
3

AVALIAÇÃO
1
2
3
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DIMENSÃO 7 - MATERIAL DIDÁTICO
7.1 O plano de ensino foi disponibilizado e apresentado no início da
disciplina?
7.2 Os objetivos de aprendizagem trabalhados em cada unidade de
aprendizagem da disciplina estavam claros?
7.3 O material didático denota respeito às questões éticas?
7.4 O material didático denota respeito às questões de gênero?
7.5 O material didático promove a integração de diversas mídias?
7.6 Há equilíbrio na utilização de elementos imagéticos e textuais no
material didático?
7.7 O material didático mobiliza conhecimentos prévios do aluno?
7.8 O material didático possui clareza na linguagem?
7.9 A formatação do material didático é agradável e estimulante?
7.10 O material didático faz uso de ícones adequadamente?
7.11 A apresentação visual do material didático facilita a aprendizagem?
7.12 As imagens utilizadas no material didático agregam valor ao conteúdo
e facilitam o seu entendimento?
7.13 Os textos empregados no material didático são relevantes?
7.14 Há indicação de bibliografia complementar?
7.15 Há indicação de sites complementares?
7.16 O conteúdo atende o proposto na ementa da disciplina?
7.17 O guia/manual/tutorial de utilização do material disponibilizado é
prático e facilitou a aprendizagem?
DIMENSÃO 8 - AVALIAÇÃO
8.1 Existe retorno do professor coordenador e/ou tutor ao aluno de modo a
contribuir para o processo de ensino-aprendizagem?
8.2 A avaliação das atividades mostra ao aluno a evolução do seu
desempenho?
8.3 A avaliação da aprendizagem é coerente com os objetivos da disciplina?
8.4 A avaliação da aprendizagem é coerente com os conteúdos
apresentados na disciplina?
8.5 É oferecido sistema de autoavaliação?
8.6 É oferecida atividade de reposição?
DIMENSÃO 9 - ATENDIMENTO AO ALUNO
9.1 O atendimento nas Secretarias dos Cursos em relação às dúvidas
referentes às disciplinas semipresenciais online foi satisfatório?
9.2 O atendimento realizado pelo NEAD foi satisfatório?
9.3 O serviço de Secretaria online para a solicitação de documentos e
outras demandas que atenda às necessidades do aluno na modalidade de
ensino foi satisfatória?

AVALIAÇÃO
1
2
3

AVALIAÇÃO
1
2
3

AVALIAÇÃO
1
2
3
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