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Projetos e Editais
•Edital 12
» Proposta de Avaliação da Educação a Distância na UFRGS
•Edital 15
» Avaliação da Educação a Distância em Universidades

Objetivos
•Propor instrumento de avaliação para a EAD visando a discussão
no âmbito interno da Universidade;
•Auxiliar nos processos de avaliação interna e externa de cursos;

•Fomentar a realização da autoavaliação de cursos e institucional;
•Promover a discussão sobre que indicadores devem ser definidos
e monitorados em EAD a fim de criar uma base de dados comum;

•Sistematizar informações para promover melhorias no âmbito da
EAD na Universidade;
•Gerar produção científica em relação ao tema proposto.

Justificativa
Instrumentos tradicionais de avaliação pelo discente não estão
sintonizados à dinâmica dos cursos de graduação via EAD. É preciso
contemplar elementos como atuação de tutores presenciais e a
distância, uso das ferramentas da tecnologia de informação e
comunicação e condições dos polos como local de apoio presencial
ao estudo.
Dadas as particularidades dos cursos presenciais e a distância, ocorre
que os cursos EAD não utilizam o instrumento ofertado pela
Universidade e cada curso acaba desenvolvendo seus próprios meios
de avaliação para diagnosticar sua realidade.
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Estrutura Geral
• Questionário de 68 itens

• Seção de Dados Complementares e 3 Dimensões
• Escala de Respostas:

• Espaço Aberto para Sugestões

Dimensão I - Pessoas
• Constructos:
» Professores
» Tutores Presenciais
» Tutores a Distância
» Coordenação de Curso e Polo

Dimensão II - Organização
Didático-Pedagógica
• Constuctos:
» Sistema de Ensino
» Participação em Atividades Acadêmicas
» Organização do Curso
» Expectativas referentes à Conhecimento e Empregabilidade

Dimensão III - Instalações Físicas
• Constructos:
» Condições do Polo
» Suporte Acadêmico/Técnico
» Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)

Aplicação
•Edital 12
» Pedagogia – Licenciatura (PEAD/UFRGS)
•Edital 15
» Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural Tecnólogo (PLAGEDER/UFRGS)

» Administração – Bacharelado (UFSC)

Cursos e Participação
Pedagogia
• 5 polos >> 347 egressos
• 47 % de adesão ao questionário >> 165 respondentes
PLAGEDER
• 12 polos >> 244 egressos
• 9 polos participantes da pesquisa >> 174 concluintes
• 63 % de adesão ao questionário >> 110 respondentes

Resultados da Aplicação do
Instrumento (I)
Médias dos Indicadores
Dimensões e Constructos

Pedagogia

PLAGEDER

Constructo/Dimensão
Professores
Tutores presenciais
Tutores a distância
Coordenação de curso e de polo

Média
4,15
4,43
4,11
4,54

Constructo/ Dimensão
Professores
Tutores presenciais
Tutores a distância
Coordenação de curso e de polo

Dimensão Pessoas
Sistemas de ensino
Participação em atividades acadêmicas
Organização do curso
Expectativas referentes a conhecimento e
empregabilidade
Dimensão Organização DidáticoPedagógica
Condições do polo
Suporte acadêmico/técnico
TIC

4,31
3,97
3,87
4,31

4,24
4,20
4,17

Dimensão Pessoas
Sistemas de ensino
Participação em atividades acadêmicas
Organização do curso
Expectativas referentes a conhecimento e
empregabilidade
Dimensão Organização DidáticoPedagógica
Condições do polo
Suporte acadêmico/técnico
TICs

Dimensão Instalações Físicas

4,20

Dimensão Instalações Físicas

4,13
4,07

Média
4,50
4,32
4,55
4,55
4,47
4,54
4,22
4,65
4,78
4,55
4,26
4,29
4,55
4,33

Resultados da Aplicação do
Instrumento (II)
Necessidades Diagnosticadas
Principais Demandas

• Dimensão Pessoas
• maior disponibilidade/contato dos professores
• retorno mais rápido das atividades (feedback)
• maior preparo dos profissionais envolvidos para
utilização das ferramentas EAD
• maior presença da UFRGS junto a alunos e comunidade
• exemplo: fazer a integração entre UAB, UFRGS,
alunos e comunidade regional através da presença
de um professor da área junto ao polo,
representando o compromisso institucional

• Dimensão Pessoas
• maior disponibilidade dos tutores presenciais
• maior preparo dos tutores no atendimento aos alunos
• maior agilidade no atendimento dos alunos pelos
tutores a distância, especialmente quanto a trabalhos
• maior conhecimento e capacitação dos tutores em
relação ao domínio prático do conteúdo
• resolução do conflito de papéis entre professor e tutor
• maior qualidade e segurança na orientação fornecida
pelos tutores aos alunos
• reflexão sobre a o relacionamento tutor-aluno

• Dimensão Organização Didático-Pedagógica
• maior abrangência de temas específicos
• revisão da grade curricular e da integração entre
conteúdos e disciplinas
• maior abertura às contribuições dos alunos
• mais cursos a distância, com expansão das vagas e
oferta em regime permanente
• maior desenvolvimento das atividades acadêmicas e da
participação coletiva

• melhor distribuição do tempo e do conteúdo entre as
disciplinas

• Dimensão Organização Didático-Pedagógica
• mudança na sistemática de entrega de trabalhos, para
permitir mais tempo de trabalho aos alunos

• maior possibilidade de vivenciar situações de trabalho
• readequação dos estágios curriculares
• mais coerência do curso no tratamento do TCC

• maior atenção e proximidade com os alunos na
orientação do TCC
• estimular a formação continuada, através da oferta de
cursos de pós-graduação EAD

• Dimensão Instalações Físicas
• ambientes de aprendizagem mais leves
• mais videoconferências e ferramentas síncronas
• mais presteza na entrega do material didático
• adequação do material didático às questões locais
• ampliar o acervo bibliográfico junto aos polos

• Dimensão Instalações Físicas
• maior preparo dos alunos para a educação a distância
(através de instrumentalização de acesso aos ambientes
de aprendizagem e procedimentos)
• melhor definição do local do Polo (segurança)

• expansão e reorganização interna do Polo
• maior conforto no ambiente do Polo
• mais equipamentos disponíveis
• melhor qualidade da conexão

Repercussões/ Contribuições
ENVOLVIMENTO UFRGS
Departamento de Engenharia de Produção e Transportes (DEPROT)
Secretaria de Avaliação Institucional (SAI)
Secretaria de Educação a Distância (SEAD)
Grupo de Pesquisa Inovação e Avaliação na Universidade
Professores, alunos e técnicos administrativos
ENVOLVIMENTO E PARCERIA DE OUTRAS IES
Departamento de Ciências da Administração, UFSC
Departamento de Educação, UFSM

Divulgação da Pesquisa
A pesquisa foi apresentada no VII Salão de Ensino UFRGS, sob a
forma de relato e de pôsteres virtuais.

Divulgação da Pesquisa
A pesquisa também esteve em divulgação no X Seminário da Rede
Sulbrasileira de Investigadores em Educação Superior (RIES) – PUC/RS.

Produções
A aplicação do Instrumento para Avaliação da Educação a Distância
gerou as seguintes produções:
•Artigo submetido em 2011 à Revista Ensaio – B3 Eng.III.
•Relatório de Avaliação do Curso de Licenciatura em Pedagogia –
Educação a Distância (PEAD).
•Relatório de Avaliação do Curso de Tecnologia em Planejamento e
Gestão para o Desenvolvimento Rural (PLAGEDER).
•Também está em produção o Relatório de Avaliação do Curso de
Bacharelado em Administração – Educação a Distância da UFSC.
•Estão ainda planejados os estudos comparativos da aplicação do
instrumento nas três modalidades de ensino.
• Dissertação de mestrado acadêmico no PPGEP/ UFRGS.

Perspectivas e Possibilidades










Discutir o modelo proposto - SEAD e CPA;
Desenvolver o instrumento para avaliar disciplinas
individualmente;
Expandir o uso do instrumento para outras IES;
Verificar similaridades e divergências nos resultados de
cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia;
Fortalecer o instrumento, incorporando novos elementos e
revendo os atuais, se necessário;
Fornecer aos cursos insumos para autoavaliação, melhoria
no PPC e no processo de ensino-aprendizagem.

Avaliação da Educação a Distância
Profª. Drª. Cláudia Medianeira Cruz Rodrigues
Professora da Escola de Engenharia
Departamento de Engenharia de Produção e Transportes (DEPROT)
Vice-Secretária de Avaliação Institucional (SAI)
claudia.rodrigues@producao.ufrgs.br
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Muito Obrigada pela sua Atenção!

