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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo saber se o profissional de secretariado pode exercer a 
função de comunicador dentro de uma organização. Para isso foi feito um estudo bibliográfico e 
uma pesquisa com os alunos do curso de Química semipresencial do polo de Russas. A fim de 
saber se as informações postadas na página do curso de Química pela Secretaria, são assimiladas 
corretamente. Foi explicada a estrutura de um website, a estrutura do Instituto UFC Virtual que 
foi a organização escolhida para realização da pesquisa Foi realizada uma coleta de dados do tipo 
primário, foi aplicado um questionário com dez alunos do curso de Química do polo de Russas. 
Sugere-se que a secretario pode exercer o papel de comunicador desde que possua um 
treinamento adequado para tal e que no geral os alunos estão satisfeitos com a página do curso e 
com trabalho realizado pela secretaria. 

Palavras-chave: Comunicação Social, Secretaria Executiva, UFC Virtual. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This study aimed to find out if the professional secretariat can function as a communicator within 
an organization. For it was made a bibliographical study and research with students of chemistry 
blended polo Russian. In order to know whether information posted on the page of the course by 
the Department of Chemistry, are assimilated correctly. Explained the structure of a website, the 
structure of the Institute UFC virtual organization was chosen for the research was conducted a 
data collection model is primary, a questionnaire was administered to ten students of Chemistry 
of the Russian pole. We conclude that the department can play the role of communicator that has 
provided adequate training to do so and that in general students are satisfied with the course page 
and work of the secretariat. 
 

Key words: Social Communication, Executive Secretary, UFC Virtual 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

A profissão de secretariado tem sua origem, segundo alguns autores, nas civilizações 

antigas na região do mediterrâneo. Tais autores identificam que nessa época, no antigo Egito os 

escribas exerciam atividades que se assemelhavam ao papel de secretario em algumas das suas 

tarefas, no caso registro e correspondência de atos administrativos. Os escribas eram homens que 

dominavam a escrita, matemática e respondiam pela produção de documentos e descrição dos 

acontecimentos importantes da região. Um pouco mais adiante, na idade média, os monges 

também desenvolviam atividades semelhantes às do profissional de secretariado. Nos mosteiros 

eles eram responsáveis basicamente pelos arquivos e pelas cópias. Até meados do século XIX, a 

atividade era desenvolvida exclusivamente por homens, na época as mulheres respondiam pela 

educação dos filhos e a organização das tarefas domésticas. 

Pode-se dizer que as guerras tiveram forte determinação na evolução da participação do 

trabalho feminino, principalmente, em algumas atividades até então exclusivas dos homens.  Uma 

destas atividades foi a do profissional de secretariado. Esta relação de conflitos com a mudança 

no perfil de ocupação da mulher no mercado de trabalho no século XX. Não foi somente pela 

vacância, mas também pela capacidade, que possibilitou o aumento da participação feminina que 

já havia começado como campesina e mais adiante nas cidades como operária durante a 

revolução industrial nas tecelagens e fiações. Com as guerras esta participação foi de certo modo 

contingencial uma vez que os homens foram solicitados nas frentes de batalha deixando os postos 

de trabalho sem a necessária força de trabalho. Uma vez terminado o conflito muitas mulheres 

permaneceram ocupando espaços e assim se apropriaram de atividades antes exercidas apenas 

pelos homens no mercado formal de trabalho. 

 O profissional de secretariado ocupa uma posição de destaque dentro das organizações 

por ser uma das pontes que liga a alta administração e os demais colaboradores internos. A função 

do profissional de secretariado é de fundamental importância para que o fluxo de informação 

ocorra normalmente dentro da organização para que assim seja possível haver uma comunicação 

organizacional eficaz.   
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O trabalho que se apresenta tem como objetivo saber se o profissional de secretariado 

pode exercer a função de comunicador dentro de uma organização. Para isso iremos discorrer 

sobre a evolução da profissão de secretariado e pontuar alguns de seus desafios e atribuições e o 

seu papel de comunicadora utilizando um site na Internet. 

A assessoria é a principal característica do conjunto das inúmeras atribuições do 

profissional de secretariado, no entanto dentro de algumas organizações esta profissional poderá 

cumprir funções de executivo quando a unidade denominada de secretaria tiver algumas funções 

e cargos sob a sua coordenação. 

Examinando mais detidamente o papel de uma secretária executiva contemporânea 

perceber-se que, esta tem um importante papel no sistema de comunicações da empresa a que está 

vinculada. Muitas vezes o secretario executivo assume atividades pertinentes aos profissionais da 

área de comunicação, tais como a de relações públicas, porta voz de seus superiores quando estes 

assim determinarem.  Em outras situações poderá ser contato da empresa com os assessores e 

relações públicas que são responsáveis pela comunicação da empresa com o público externo 

através de publicidade, propaganda e marketing utilizando as mídias disponíveis como, radio 

televisão e internet. Assim, o que desenvolveu neste estudo foi identificar o que um profissional 

de secretariado pode, perfeitamente, exercer atividades especificas de comunicação utilizando o 

recurso da Internet desde que haja preparo para tal. 

A metodologia adotada para a realização do presente estudo dividiu-se por um lado em 

pesquisa bibliográfica sobre os pontos teóricos demarcados. Por lado realizou-se uma breve 

pesquisa de campo com fins de exploração do tema para perceber se os estudantes do curso de 

Secretariado Executivo tem na sua percepção o papel de comunicador. 

A presente monografia está subdividida em cinco capítulos, dos quais, o primeiro é a 

introdução. O segundo estuda aspectos de comunicação e o terceiro e a tecnologias de informação 

e comunicação e a participação da secretária como comunicadora o quarto fala sobre o site da 

UFC virtual. Por último a conclusão do estudo. 
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CAPÍTULO 2 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

A palavra comunicação é originada do Latim communicare, dentre os outros muitos 

significados pode ser entendida com o ato de torna comum.   Segundo dicionário Aurélio (2001, 

pg. 170.) comunicação “seria o ato ou efeito de comunicar (-se), informar, transmitir, ligar, 

conviver e comungar.”. Segundo Pereira (2001 pg) “comunicação social pode ser definida como 

sendo um conjunto dos órgãos de difusão de notícias (imprensa, rádio, televisão). Prática ou 

campo de estudo que se debruça sobre a informação, a sua transmissão, captação e impacto 

social.”.   

Ainda por Pereira (2001, pg.9.). “A comunicação pode ser considerada o processo social 

básico, primário, porque é ela que torna possível à própria vida em sociedade”.  Por esta 

definição percebe-se que a comunicação está presente em todos os níveis e processos do 

cotidiano pessoal e profissional das pessoas desde os primórdios. O uso da linguagem na 

comunicação é inerente do ser humano seja esta feita de forma escrita, visual ou auditiva. Por 

meio da comunicação os seres humanos trocam informações e geram conhecimentos. E é através 

da comunicação que o homem desde seus primórdios construiu e vem construindo bases e 

produção de conhecimento. Assim, o processo comunicativo tem sido responsável por avanços 

científicos, tecnológicos e sociais. A comunicação é tão importante para sociedade que Pereira 

(2001, pg. 9.) diz. “Se a base da sociedade é a economia, a base da economia é a comunicação”. 

È preciso definir,  que informação é um processo unilateral, exigi-se apenas a transmissão. 

Enquanto que comunicação é um processo bilateral, onde se exige transmissão e recepção. 

Portanto, é necessário deixar clara a diferença entre informação e comunicação A informação 

acontece independente da comunicação enquanto a comunicação só acontece mediante 

codificação de informação Existe um processo primário de comunicação que deve ser explicado e 

o processo de emissão, transmissão e recepção.  
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Como visto na figura 1 para o processo de comunicação possui basicamente três conceitos 

a serem definidos, o de emissor, mensagem e o receptor. E podemos incluir a definição de canal e 

ruído que também são importantes para que ocorra comunicação. 

• Emissor: Pessoa capaz de produzir e transmitir uma mensagem. 

• Mensagem: conjunto de informação a ser repassada pelo emissor. 

• Canal: de comunicação é meio pelo qual flui a mensagem, ou seja, o suporte que pode ser de 

diversos tipos, dentre outros, eletrônico, gráfico e o próprio ar visto que os sons são transmitidos 

e recebidos por este meio.  

• Receptor: ser capaz de receber e interpretar a mensagem.  

• Ruído: interferência no processo de transmissão que podem ser ocasionados por diversos fatores, 

neste caso, a qualidade dos canais de comunicação; 

De acordo com Pereira (2001 pg. 14) “toda comunicação contém esses três elementos. Se 

falta um deles, pode-se pelos menos questionar se houve de fato um legítimo processo de 

comunicação.”.  Às vezes pensa-se que qualquer forma de transmissão de informação pode ser 

chamada de comunicação e não é assim, por exemplo: em determinada empresa as pessoas 

MENSAGEM RECEPTOR

FEEDBACK

EMISSOR

Figura 1: Processo comunicativo  
Fonte: Elaboração da autora 
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utilizam o e-mail para se comunicar, se a secretaria passa um e-mail com um relatório para seu 

chefe e ele o acessa na sua caixa postal e não abre o e-mail pode ser que a mensagem foi enviada, 

porém não se pode garantir que houve comunicação. Pode-se afirmar que não houve 

comunicação em tempo real, ou seja, os falantes não estavam conectados em linha, Mas, por 

certo o que ocorreu no exemplo foi um fluxo de informação. O receptor não recebeu a mensagem 

e não respondeu. Alguns autores afirmam que para haver de fato comunicação não basta que o 

receptor receba e entenda a mensagem teria que haver um feedback por parte do receptor. 

 

 

  A interpretação do fluxo de comunicação é nesta monografia baseado em algumas 

categorias da teoria geral dos Sistemas desenvolvida por Ludwig Von Bertanlanffy que em 

segundo plano apresenta o modelo de entradas processo e saídas. Este modelo é amplamente 

utilizada na administração como abordagem sistêmica. Nesta monografia releva-se as categorias 

de entrada, processo, saída e feedback. Outras categorias tais como homeostase ou entropia não 

são consideradas nesta monografia ainda que pertinentes ao fluxo de comunicação.  

• Entrada: este termo na terminologia de comunicação corresponde ao emissor da mensagem  

• Saída: este termo na terminologia de comunicação corresponde ao receptor da mensagem 

• Processo: este termo na terminologia de comunicação corresponde ao tanto ao canal como à 

própria mensagem em si. 

Figura 2: Processo ideal de comunicação  
Fonte: http://koawateablog.co.nz/?p=228 
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• Feedback: este termo também conhecido como retroalimentação  pode ser definido como 

processo de informar dados a uma pessoa ou grupo em resposta a uma mensagem 

previamente recebida com finalidade de ajudá-los a aperfeiçoar a qualidade da mensagem 

original, os meios pela qual foi transmitida de forma a melhorar o desempenho de projeto 

pessoais ou organizacionais com a finalidade de alcançar os objetivos da organização ou 

pessoal.  

 Para que exista sucesso na comunicação os objetivos de emissor e receptor devem estar 

claros e uma das formas de aferir é realizada pelo feedback. Se esta comunicação não for 

entendida como perfeita uma das causas poderá ser o efeito de ruídos. O exame destes definirá 

novas formas assim como os defeitos que devem ser eliminados. Claro que todo este processo 

deve ser estabelecido baseado em uma relação de confiança e segurança entre os participantes 

do processo de comunicação. O Feedback pode ser de dois tipos aberto ou velado: 

• Aberto: essa resposta é direta e são obtidos através de questionamentos diretos e de 

observações, no processo de apuração os exercícios e questionários tendem a apurar o que os 

usuários entenderam ou não entendeu do processo de comunicação. Exemplo: questionário de 

satisfação ou de solicitação de sugestões.    

• Velado: esse é obtido através da prática de observar a reação do usuário à motivação externa. 

È obtido geralmente na observação do comportamento dos indivíduos.  

De acordo com Pereira (2001) existem quatro formas de classificar os tipos de 

comunicação humana, as quais podem ser educativa, jornalística, artístico-cultural ou persuasiva, 

conforme definições a seguir:  

• Comunicação educativa: tem o objetivo de ensinar. Utilizam principalmente livros didáticos 

e representação em congressos científicos, cursos extracurriculares e outros. 

• Jornalística: tem o objetivo de informa de acordo com o interesse público. Utiliza se de 

mídias como jornal, radio televisão e internet. 

• Artístico-cultural: objetivo difundir a cultura local. Utiliza se do cinema, teatro, televisão, 

literatura, pintura e outros.  
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• Persuasiva: objetivo de principal é vender uma idéia ou produto. Utiliza se principalmente da 

publicidade.  

2.1 Atribuições de um Comunicador Social 

Segundo o dicionário Ferreira1 (2001 pg.74) atribuição é “o ato ou efeito de atribuir”. 

Prerrogativa, privilégio. Faculdade inerente a um cargo. ’’ Na terminologia administrativa, 

partindo do princípio que este é um cargo dentre outros em uma organização, as atribuições 

correspondem às atividades, neste caso específico, que são designadas àquela pessoa que atua 

como comunicadora. O Comunicador Social é, portanto um tipo de profissional especializado em 

comunicação de massa que por força desse ofício traz em sua formação diversas áreas de 

conhecimento e varias especialidades técnicas. Assim, poderá ser especialista em economia, 

política, meio ambiente como áreas de conhecimento e nas técnicas poderá ser cronista, 

noticiarista, fotojornalista, dentre outras. Nesta perspectiva, ocorrem atribuições que exigem, por 

exemplo, a busca dos assuntos a ser abordados, inserção de materiais especiais, comentários 

sobre o ocorrido e suas causas, resultados e possíveis consequências. Fotografar e gravar imagens 

jornalísticas ou publicitárias dependendo da sua área de atuação.  

Pode-se dizer que o comunicador social tem como objetivo obter, processar e transmitir 

informação de acordo com as necessidades da organização de forma clara e parcial é incumbido 

de diversas atribuições, o comunicador. 

A informação é um processo unilateral, exigi-se apenas a transmissão. Enquanto que 

comunicação é um processo bilateral, onde se exige transmissão e recepção. Portanto, é 

necessário deixar clara a diferença entre informação e comunicação A informação acontece 

independente da comunicação enquanto a comunicação só acontece mediante codificação e 

decodificação da informação que depende entre outros meios pelas novas tecnologias da 

informação e comunicação. 
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CAPITULO 3 – TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Novas tecnologias de comunicação e informação estão mudando o relacionamento entre 

as corporações e seus diferentes públicos, sejam eles internos ou externos. As principais 

mudanças são numa parenta aproximação geográfica e a outra na ampliação do tempo de 

comunicação. A aproximação geográfica é pela globalização dos meios de comunicação que dá a 

perceber quase que simultaneamente ocorrências a quilômetros de distância. Pode por exemplo 

ser comparada ao envio de uma carta de um país para outro que leva dias no seu trânsito à de um 

simples e-mail com o mesmo conteúdo dessa carta que chega ao destino em fração de minutos. O 

tempo é outro fator, pois as comunicações assíncronas fazem com que as diferenças de horário 

não sejam mais motivo de adiamento de uma comunicação. 

3.1. Meios de comunicação mediados pela Internet 

 A rede mundial de computadores conhecida como Internet viabilizou uma enorme 

quantidade de meios de comunicação de massa. Estes meios também passaram a ser utilizados 

para fins educacionais dentre outros o de Ensino a Distância. Embora o ensino a distância seja 

bastante anterior ao surgimento da Internet, com esta, ampliou-se enormemente esta possibilidade 

educacional. Nesta finalidade algumas ferramentas passam a ser utilizadas pelos estudantes, 

dentre outras e-mails, blogs, chats, orkuts, twitter e site. Destas o site é a principal ferramenta 

visto que a partir deste poderão ser acessadas as demais possibilidades conforme descrição a 

seguir.  

 3.1.1 E-mails: correio eletrônico utilizado para troca de mensagens na rede mundial de 

computadores.   

3.1.2. Blog: a idéia inicial do blog é que ele fosse uma espécie de diário online. Um blog se 

define como uma “WEB2” 2que se atualiza continuamente e segue uma ordem cronológica. Outra 

característica do blog é que os artigos publicados são chamados de post, as publicações mais 

recentes vão sobrepondo as antigas. Geralmente cada blog é direcionado a um assunto diferente, 

porém não é o que se observa. O que pode ser observado é que as pessoas tendem a misturar os 

                                                           
2 WEB 2. Plataforma de desenvolvimento na internet. 
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assuntos principalmente nos blogs pessoais. Os blogs são uma das formas de publicação da web 

2.0 
3que é basicamente um desenvolvedor de aplicativos, esses aplicativos utilizam a capacidade 

da Internet para serem atualizados. Ex de sites que a utilizam: twitter, Wikipédia e youtobe. 

3.1.3. Sala de Conversação – Chat o termo chat" significa a possibilidade de  "bater papo4" com 

outros usuários da Internet. Normalmente, isto é usado como forma de passatempo. Existem duas 

opções para bater papo. Uma é a Webchat, onde temos uma página web, que permite a você bater 

papo com outros usuários que estiverem na mesma página naquele momento. A outra opção 

requer um programa especial  instalado no seu computador e no computador dos usuários com 

quem você irá bater papo. Um programa bastante utilizado é o MSN (Messenger da Microsoft 

Corporation). 

 3.1.4. Orkut: de acordo o site orkutgospel.org é um website de comunidade on-line criado para 

relacionamentos entre amigos e conhecidos. O principal objetivo deste serviço é o 

entretenimento. A rede social do orkut pode ajudá-lo tanto a manter relacionamentos existentes 

quanto a estabelecer novas amizades entrando em contato com pessoas que você não conhece. A 

decisão sobre com quem interagir cabe inteiramente a você. Antes de conhecer um membro do 

orkut, você pode ver qual é a sua conexão com ele pela rede de amigos.  

3.1.5. Twitter: surgido em março de 2006 trata-se de um serviço gratuito que pode ser desfrutado 

por qualquer internauta, não requer convite e permite que você publique textos de até 140 

caracteres.  Para criar sua conta no Twitter, basta seguir as instruções da página. Desde sua 

criação em 2006 por Jack Dorsey, o Twitter ganhou extensa notabilidade e popularidade por todo 

mundo, já chegou a ser descrito como “sms” da rede. 

3.1.6. Site: Tecnicamente é constituindo de arquivos digitais, armazenados em um computador 

servidor, disponibilizados para acesso de todo o mundo via internet.  

3.2.  Estrutura de uma página “site” 

                                                           

    3 Web 2.0 evolução da WEB 
4   A expressão bate-papo significa conversa despretensiosa. 
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Descrever o que é um site antes de falar no site da UFC Virtual. A construção de um site é 

feita por meio de HTML5· . Por esta linguagem que pode ser encontrada em vários softwares se 

edita uma estrutura que para quem a vê parece uma imagem subdividida em várias partes. 

Contudo, essa construção é composta por rotinas e conjuntos de arquivos que ficam armazenados 

em um provedor de acesso múltiplo interativamente. Em um site consta um conjunto de 

informações as quais são organizados de maneira a informar aos interessados que acessam o site 

constantemente. Algumas dessas informações permitem que o usuário informe dados, por 

exemplo, o seu cadastro como usuário. Alguns sites devido à grande quantidade de informação 

podem ser denominados não mais de site e sim de portais onde a construção é desenvolvida por 

uma equipe técnica. A maioria dos sites tem uma equipe de “povoamento” que é responsável pela 

publicação das informações. Os sites podem oferecer ainda ferramentas de serviços.  Geralmente 

as estruturas dos portais são baseadas em ferramenta de gestão de conteúdo, onde tal manipula 

em backgroud a estrutura HTML do site para que as pessoas responsáveis pelo “povoamento” do 

site não sejam necessariamente os programadores criando um nível de abstração mais elevado. 

Com as novas tecnologias como Java para WEB, XML6, e o avanço do JavaScript 7é possível 

criar mais de forma independente um serviço mais especifico na área de programação a fim de 

personalizar o seu conteúdo. 

 Dentre os editores mais conhecidos, destacam-se; 

• Adobe Dreamweaver: “O Adobe® Dreamweaver® CS5.5 é o software de criação e edição na 

Web líder do setor que fornece recursos visuais e em nível de código para a criação de sites 

baseados em padrões e designs para desktops, smartphones, tablets e outros dispositivos.” Este é 

uma versão atualizada do Adobe GoLive que foi desativada em 28.04.2008. 

• Bluefish: “Bluefish é um poderoso editor orientado para programadores e webdesigners, com 

muitas opções para escrever websites, scripts e código de programação”.  

                                                           

5  HTML: é uma linguagem com a qual se definem as páginas web. Basicamente trata-se de um conjunto de etiquetas que servem 
para definir a forma na qual se apresentará o texto e outros elementos da página. Fonte: http://www.criarweb.com/artigos/7.php 
acesso em 25.05.2011. 

6  XML: Linguagem Padronizada de Marcação Genérica - capaz de descrever diversos tipos de dados. Seu propósito principal é a 
facilidade de compartilhamento de informações através da Internet. 

 7  Javascriot: é uma linguagem de programação utilizada para criar pequenos programas encarregados de realizar ações dentro do 
âmbito de uma página web. Fonte: http://www.criarweb.com/artigos/184.php acesso em 25.05.2011. 
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• Edit Plus: “EditPlus é um editor de texto, editor HTML, PHP8 editor, editor de Java e Hex Viewer 

para Windows”.  

• Microsoft FrontPage: “oferece as ferramentas, a flexibilidade e a funcionalidade para auxiliar 

você na construção de melhores sites. O programa inclui ferramentas de design profissional, 

autoria, dados e publicação, necessárias para criação de sites sofisticados e dinâmicos”.9 

• Mozilla Composer: “O editor HTML do Mozilla está cada vez melhor e agora suporta 

redimensionamento dinâmico de imagens e tabelas, inserção e exclusão rápida de células de 

tabelas, suporte aprimorado a CSS e ao posicionamento de layers”. Mozilla é um software livre 

ele pode ser copiado e até modificado. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8  PHP: É uma linguagem de programação do lado do servidor gratuito e independente de plataforma, rápido, com uma grande 
livraria de funções e muita documentação.  Uma linguagem do lado do servidor é aquela que se executa no servidor web, 
9 Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/training/CR006183270.aspx. Acesso em 25.05.2011 
10 http://www-archive.mozilla.org/editor/ acesso em 25.05.2011 
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CAPITULO 4 – O SITE DA UFC VIRTUAL 

  

O site do Instituto UFC virtual é feito a partir de um CMS: Um Sistema de Gestão de 

Conteúdo - SGC, (em inglês Content Management Systems - CMS), é um sistema gestor de 

websites, portais e intranets que integra ferramentas necessárias para criar, gerir (editar e inserir) 

conteúdos em tempo real, sem a necessidade de programação de código. 

Pois bem, usamos dentre os milhares de CMS o mojo (http://www.mojoportal.com/) a equipe do 

Instituto responsável pelo site criou o layout. O site é composto por um portal principal 

(www.virtual.ufc.br) e agindo de forma secundaria temos alem dos ambientes de aprendizagem 

temos wiks e blogs o que colabora para a manutenção do site como um todo. 

As informações atualizadas partem da equipe de desenvolvimento. Que envia para a 

Secretaria Geral do Instituto que alimenta o site com novas informações. A referida faz uma 

seleção das informações antes de disponibilizá-las na página principal.  Na página virtual existem 

vários links que tratam de assuntos diversos como, por exemplo, as paginas dos cursos 

semipresenciais que são atualizadas pelas secretarias de cada curso.  

 

4.1 O Site como meio comunicativo no Instituto UFC Virtual 

 

A internet é atualmente um dos recursos mais utilizados na busca por informações. 

Praticamente todas as empresas e demais instituições possuem sites os quais muitas pessoas 

visitam todos os dias. A página do Instituto UFC virtual disponibilizada na Internet, é um dos 

principais canais de comunicação dos alunos, professores e colaboradores. Essa comunicação é 

imprescindível para a divulgação dos projetos do Instituto, visualização dos cronogramas de 

atividades referente aos cursos de graduação a distancia bem como divulgação de editais e outros 

documentos oficiais de interesse geral nela os interessados podem encontrar as principais 

informações referentes ao Instituto. Na página do Instituto existem caminhos para varias outras 

paginas como, por exemplo, as paginas dos cursos de graduação a distancia onde os aluno e 

professores podem ter acesso a documentos como relatório que devem ser preenchidos, 
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formulários de trancamento, transferência e desistência bem como as informações relevantes 

sobre para discentes e docentes como, por exemplo, o cronograma de atividades do curso. No 

cronograma deve está disponibilizada todas as datas dos encontros presenciais e aplicação de 

avaliações de todo o semestre. 

4.2 Diagramação da Página do Curso de Química do Instituto UFC virtual 

O Instituto utiliza editor Adobe Dreamweaver na gerencia da página do curso de Química.  

Figura 3: Página vista pelo usuário  
Fonte: http:virtual.ufc.br/gerencia 
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   Figura – 4: Página vista pelo desenvolvedor. 

Fonte: autora  
  

A figura 4 apresenta como a página principal é montada no software HTML do 

Dreamweaver. 

 

 

 

  

 

 



24 

 

 

Parte do script da página vista pelo webdsigner 

 

     O script em linguagem HTML da página principal demonstrada na figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Parte do script da página vista pelo Webdsingner 
Fonte: virtual.ufc.br 
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Estrutura de arquivos existente no provedor  

 

Figura 6: Estrutura de arquivos existentes no provedor 
Fonte: Banco de dados do Instituto. 
 
 
 Estrutura de arquivos existentes no servidor referentes ao site de química cujos links são 

mencionados no script conforme figura 5. 

4.3. Estrutura da área de Produção do IUFC Virtual 

 No organograma geral do Instituto UFCV Virtual subordinado à Coordenação de 

Programas Acadêmicos tem-se duas unidades que são responsáveis diretamente pela composição 

e elaboração do site e das suas páginas. Estes são os Setores de Processos Pedagógicos que define 

com os professores Conteudistas as matérias, e o Setor de Tecnologias Digitais que faz a edição 

propriamente dita tanto do site quanto das páginas. 



 

 

   Figura 7: Organograma. 
   Fonte:  HTTP://virtual.ufc.br/portal/organograma.aspx.Acesso
  

 

O entendimento da estrutura organizacional e educacional do Instituto UFC Virtual apoia

se em aspectos pedagógicas e tecnológicas firmadas e fundamentadas que possibilitem o processo 

de ensino e aprendizagem consciente e participativo. Isso alude em entende

um sujeito que, de forma ativa, se adéqua ao conhecimento científico acumulado pela 

humanidade e o compreende de forma contextualizada e crítica. 

 A partir de informações no projeto pedagógico

de 27.05.2010.  A história do

idéias do grupo de pesquisa em Educação a Distância, coordenado pelo Prof. Dr. Mauro 

Cavalcante Pequeno. O financiamento do projeto foi apoiado pelo CNPq.  Em 2

participação do grupo no Projeto TV Escola e os Desafios de Hoje, financiado pelo MEC, que 

proporcionou ao longo de quatro edições a capacitação de professores da rede pública de ensino. 

No decorrer do ano de 2001 o grupo de EaD da Univer

HTTP://virtual.ufc.br/portal/organograma.aspx.Acesso em 23 mai. 2011

entendimento da estrutura organizacional e educacional do Instituto UFC Virtual apoia

se em aspectos pedagógicas e tecnológicas firmadas e fundamentadas que possibilitem o processo 

de ensino e aprendizagem consciente e participativo. Isso alude em entende

um sujeito que, de forma ativa, se adéqua ao conhecimento científico acumulado pela 

humanidade e o compreende de forma contextualizada e crítica.  

A partir de informações no projeto pedagógico aprovado pela resolução nª 13/CONSUNI

A história do ensino semipresencial na UFC teve seu inicio em1997 a partir de

idéias do grupo de pesquisa em Educação a Distância, coordenado pelo Prof. Dr. Mauro 

Cavalcante Pequeno. O financiamento do projeto foi apoiado pelo CNPq.  Em 2

participação do grupo no Projeto TV Escola e os Desafios de Hoje, financiado pelo MEC, que 

proporcionou ao longo de quatro edições a capacitação de professores da rede pública de ensino. 

No decorrer do ano de 2001 o grupo de EaD da Universidade Federal do Ceará ingressou na 
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em 23 mai. 2011 

entendimento da estrutura organizacional e educacional do Instituto UFC Virtual apoia-

se em aspectos pedagógicas e tecnológicas firmadas e fundamentadas que possibilitem o processo 

de ensino e aprendizagem consciente e participativo. Isso alude em entender o estudante como 

um sujeito que, de forma ativa, se adéqua ao conhecimento científico acumulado pela 

ado pela resolução nª 13/CONSUNI, 

ensino semipresencial na UFC teve seu inicio em1997 a partir de 

idéias do grupo de pesquisa em Educação a Distância, coordenado pelo Prof. Dr. Mauro 

Cavalcante Pequeno. O financiamento do projeto foi apoiado pelo CNPq.  Em 2000, iniciou-se a 

participação do grupo no Projeto TV Escola e os Desafios de Hoje, financiado pelo MEC, que 

proporcionou ao longo de quatro edições a capacitação de professores da rede pública de ensino. 

sidade Federal do Ceará ingressou na 
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UNIREDE - Universidade Virtual Pública do Brasil. No ano de 2002, deu-se a primeira parceria 

do grupo com uma empresa do ramo de telefonia, financiado pela Lei de Informática, para o 

desenvolvimento de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (Ericsson Learning Management 

System - ELMS) para treinamento corporativo. Posteriormente no ano de 2003, na administração 

do Magnífico Reitor Roberto Cláudio Bezerra, a idéia do Instituto UFC Virtual concretizou-se, 

tendo como corpo diretor o Prof. Dr. Miguel Araújo (Diretor Geral) e o Prof. Dr. Mauro Pequeno 

(Diretor Técnico). Ainda em 2003, assume a Direção Pedagógica o Prof. Dr. José Aires de Castro 

Filho, somando a sua experiência na área pedagógica ao know-how em Educação a Distância do 

Instituto.  

Em 2004, teve princípio o Grupo de Pesquisa e Produção em Ambientes Interativos e 

Objetos de Aprendizagem (PROATIVA). Outro projeto, iniciado em 2004, foi o Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Educação Continuada para as Humanidades (HUMANAS). Este projeto 

que tem como objetivo a institucionalização da relação entre a produção científica, realizada nas 

Universidades, e o ensino oferecido nas escolas da rede pública da Educação Básica. 

As unidades são distribuídas em apoio administrativo-financeiro (secretaria e tesouraria), 

estrutura pedagógica de apoio (centro de produção) e as salas virtuais. (Conteudistas e tutores). 

Corpo discente que ingressa por vestibular e cursa normalmente química equivalentemente ao 

curso presencial. 

4.3.1 A estrutura da secretaria dos cursos semipresenciais  

 A estrutura do IUFC Virtual é do tipo misto, pois possui órgão colegiado como staff e 

unidades de execução preponderantemente funcional e está hierarquizada em 4 níveis. A 

composição da estrutura parte é permanente e a outra é temporária. A parte permanente é 

composta pelas equipes mencionadas no organograma: a ouvidoria, os coordenadores de cursos, 

os professores Conteudistas e os tutores. A remuneração desta força de trabalho é feita por 

pagamento de bolsa. 

a) Equipe transitória 
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• Tutor presencial: Guia acadêmico com formação superior adequada ao curso. É responsável pela 

recepção aos estudantes no Polo, acompanhando e orientando os em todas as atividades que 

abrangem o processo de ensino-aprendizagem. É selecionado pela Coordenação Pedagógica do 

Curso e/ou Coordenação de tutoria do curso de sua área de atuação. 

• Tutor à distância: Guia acadêmico com formação superior adequada a sua área de atuação, 

responsável pelo atendimento pedagógico aos estudantes por meio de encontros presenciais e de 

ferramentas de comunicação, disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem Solar (correio 

eletrônico, fóruns, chat, web conferência etc.). 

• Professor Conteudista: Elaborador das disciplinas ministradas à distância, responsável pelo 

planejamento da disciplina, elaboração do material didático e acompanhamento da execução da 

disciplina. 

• Coordenador de tutoria: Profissional que intermedeia ações didático-pedagógicas junto às 

partes envolvidas nas diversas disciplinas do Curso (Professores Conteudistas, Tutores). Realiza 

o acompanhamento de atividades de tutores a distância e tutores presenciais. 

• Coordenador do curso: Professor da Universidade Federal do Ceará, que atua nas atividades de 

coordenação acadêmica do curso, vinculada à coordenação da UAB/UFC. 

• Ouvidoria: Equipe responsável pelo recebimento, encaminhamento e acompanhamento de 

críticas, denúncias, elogios, sugestões aos diversos setores competentes e componentes da UAB-

UFC. 

 

b) Equipe permanente  

Nas equipes permanentes designadas ou admitidas por concurso público tem-se o tutor 

presencial, setor financeiro, coordenador geral e adjunto da UaB, centro de produção, 

coordenador de polo e a secretaria geral e as secretarias dos cursos. Estas são remuneradas por 

serviços prestados com base em contrato e alguns são bolsistas de estágio de graduação. 

• Setor financeiro: Equipe contratada pela UFC Virtual para administrar as planilhas financeiras 

dos cursos, fazendo interface com docentes, Direção da UFC Virtual e MEC/UAB/UFC. 

• Coordenador geral e adjunto da UaB: Professor da Universidade Federal do Ceará, que atua 

nas atividades de coordenação geral do Sistema UAB na UFC. 
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• Centro de produção: Equipe multidisciplinar, composta por profissionais da Pedagogia, 

analistas de sistemas, programadores, designers, técnicos em áudio e vídeo, com a função de 

auxiliar os professores no processo de adequação do conteúdo a ser ministrado para o formato 

WEB. 

• Coordenador de polo: Profissional responsável pela gestão operacional do Polo de apoio 

presencial. Entre os profissionais do corpo técnico, este coordenador é também intitulado 

Coordenador do Polo de Apoio Presencial. 

• Secretaria geral: A Secretaria Geral dos Cursos de Graduação Semipresenciais é um órgão de 

execução/operacionalização, diretamente vinculada à Coordenação da UAB/UFC. 

• Secretarias dos cursos: A Secretaria Acadêmica dos Cursos de Graduação 

Semipresenciais é um órgão de execução/operacionalização, diretamente vinculada à 

Coordenação dos Cursos da UAB/UFC. 

 

De acordo com o projeto Pedagógico o Instituto terá sua administração realizada por uma 

Direção, Coordenadores de Cursos de Graduação e de Pós-graduação Stricto Sensu, Coordenação 

de Programas Acadêmicos e por Coordenadores dos Setores nas diversas competências de 

atuação da Unidade, cuja descrição de cada função é a seguinte:  

c) Órgãos colegiados 

 Os órgãos colegiados possuem funções consultivas e deliberativas e a sua composição 

inclui o Conselho do Instituto, a Direção, Coordenação de Programas Acadêmicos, Setor de 

Tecnologias Digitais,  

• Conselho do Instituto: 

 O conselho é composto por: direção do Instituto, coordenação de Programas acadêmicos, 

coordenações de setores do Instituto, coordenação dos cursos de graduação, coordenação de 

cursos de Pós Graduação, coordenação de cursos de pós-graduação stricto sensu, representante do 

corpo discente, um representante do corpo docente, um representante dos servidores técnico-

administrativo. 
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 O conselho funcionar como órgão deliberativo do Instituto, em todos os assuntos de sua 

competência. Aprovar ou modificar o Regimento do Instituto, submetendo-o, em seguida, à 

deliberação do Conselho Universitário, Aprovar, sujeito à homologação do Conselho 

Universitário, transferência, para o respectivo Instituto, de professores pertencentes a outras 

instituições de ensino superior mantida pela União, exigindo-se votação de 2/3 (dois terços) 

quando se tratar de professor titular. Exercer, ao nível da Administração Escolar, atividades de 

fiscalização e adotar ou propor, conforme o caso, medidas de natureza preventiva ou corretiva 

que estejam no âmbito de suas atribuições. Discutir e emitir parecer sobre novos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação ofertados sob a modalidade de educação semipresencial. Homologar 

as linhas e projetos de pesquisa, os projetos de cursos e atividades de extensão. Definir as 

diretrizes didático-pedagógicas desenvolvidas no Instituto UFC Virtual.        

• Direção: 

 È de competência da direção, coordenar a orientação das atividades do Instituto UFC 

Virtual, representar o Instituto UFC Virtual ou delegar representação, organizar e acompanhar a 

política e as diretrizes da educação no Instituto UFC Virtual e na Universidade Federal do Ceará.  

• Coordenação de programas acadêmicos: 

A coordenação de programas acadêmicos atenderá aos cursos de graduação atuais e 

futuros do Instituto sendo de sua competência a organização de debates e eventos que visem 

promover o projeto pedagógico do Instituo Acompanhar, junto à coordenação dos cursos, os 

estudantes em situação de risco, a fim de ajudá-los na conclusão do curso. Acompanhar os grupos 

de trabalho institucionais e as ações desenvolvidas pelos Programas de Educação Tutorial (PET), 

quando implantado, pelas monitorias e pelos bolsistas de Extensão e Iniciação Científica. 

A coordenação atua também no Programa Reuni de Orientação e Operacionalização da 

Pós-Graduação Articulada à Graduação (Propag), participar dos Projetos de Formação Docente e 

de Gestores Acadêmicos elaborados pela Prograd, e inovar com projetos que contribuam para a 

qualificação dos cursos. 

• Setor de Tecnologias Digitais: 
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O Setor de Tecnologias Digitais atua nas temáticas vinculadas à tecnologia da informação 

e comunicação no Instituto. Entre as principais atribuições deste setor está a construção de 

sistemas de software em apoio ao processo de aprendizagem e os modelos de avaliação adotados, 

como ambientes virtuais de aprendizagem, sistemas de gestão, avaliação e logística de cursos. 

Além disso, é responsável pela produção de conteúdos para Web, através de um processo 

denominado de Transição Didática (TD), o qual representa um fluxo de trabalho que compreende 

desde o planejamento das aulas até a disponibilização do conteúdo em determinada mídia ou 

tecnologia. 

• Setor de acompanhamento de cursos: 

Setor de acompanhamento de cursos este é responsável pelo acompanhamento dos 

currículos e organização didático-pedagógica, tendo em vista os objetivos Institucionais, as 

demandas sociais. Dentre as inúmeras atribuições do setor de acompanhamento são as mais 

importantes: constituição de comissões ou grupos de trabalho se e quando necessários ao 

funcionamento do setor; acompanhamento da execução do calendário escolar; autorização do 

plano de ensino de cada disciplina sob-responsabilidade dos cursos próprios do setor, incluindo o 

correspondente programa e após a aprovação pelo colegiado do curso e decisão sobre o número 

de vagas para matrícula nas disciplinas de sua responsabilidade, mediante entendimento com as 

coordenações de curso. 
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• Setor de processos Pedagógicos: 

 Responsável pelo planejamento, acompanhamento, avaliação e relato de atividades 

envolvendo questões curriculares, de planejamento do ensino, avaliação da aprendizagem, 

metodologias de ensino e formação docente. Cabe a esse setor formação de professores, 

metodologia de ensino, avaliação da aprendizagem e planejamento do ensino. 

• Setor de Gestão: 

 Responsável pela gestão dos recursos financeira, material e humano. Prestando suporte no 

atendimento às demandas internas do Instituto UFC Virtual. Planejamento financeiro, política de 

desenvolvimento de pessoas e elaboração e acompanhamento da execução do plano estratégico 

do Instituto essas são algumas das atividades do setor de gestão.  

• Secretaria dos cursos semipresenciais: 

A Secretaria Acadêmica dos Cursos de Graduação Semipresenciais é um órgão de 

execução/operacionalização, diretamente vinculada à Coordenação dos Cursos da UAB/UFC. 

Segue algumas das principais atribuições da Secretaria Acadêmica. Tais como, controlar registro 

de notas dos alunos no Módulo Acadêmico e, de acordo com as necessidades, encaminhar 

solicitações de revisão, atualização de notas às secretarias de curso, encaminhar às coordenações 

de curso informações importantes que interfiram no andamento das disciplinas (troca de datas, 

ausência de tutor, substituição de pessoal de polo, etc.), emissão de declarações de comprovação 

de exercício de tutoria, restabelecer o acesso ao Módulo Acadêmico para os professores/tutores 

que estão ligados a alguma disciplina na UAB/UFC, encaminhar às secretarias dos cursos os 

processos de aproveitamento de disciplina, registro no módulo acadêmico das alterações de 

aproveitamento de disciplinas encaminhadas pelas secretarias de curso. 

 

4.4. Estudo de Caso: O relacionamento do IUFC Virtual com os alunos do Curso 

semipresencial de Química 

 Conforme previsto no objetivo desta monografia procurou-se saber como os alunos do 

Curso de Química interagiam com o site. Considerando o site como um meio de comunicação de 

massa e seus elaboradores e operadores, por conseqüência, possíveis comunicadores. No caso 
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IUFC a comunicação estudada nesta pesquisa é realizada pela Secretária que, por meio de 

atualização da página do curso, interage com os alunos. 

a) As principais atribuições da Secretaria dos Cursos Semipresenciais são: 

• Preparação de pagamento de diárias: as emissões de diárias, até as diárias serem 

depositadas na conta de tutor são necessárias o cumprimento de oito tarefas.  

1) Envio de um e-mail ao coordenador da disciplina contendo informações sobre os 

tramites administrativos e informando uma data limite para o recebimento dos dados para 

solicitação de recurso para deslocamento dos tutore as polo.  

2) Recebimento das informações e elaboração de uma planilha com os valores. Essa planilha 

fica disponível para que o setor de gestão do instituto possa analisa de qual projeto serão 

retirados os recursos necessários.  

3) Numeração da planilha identificando cada solicitação.  

4) Confecção dos ofícios que são gerados em mala direta.  

5) Assinatura dos ofícios por um dos coordenadores do projeto.  

6) Envio dos documentos a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura que trata da 

administração dos recursos federais direcionados para educação.  

7) Na Fundação ocorre o sétimo e o oitavo passo a entrada que é uma espécie de indicação de 

encaminhamento e o repasse para o setor responsável pelo pagamento.  

• É atribuição da secretaria a confecção de declarações, atendimento aos coordenadores de 

polo, coordenador do curso, os coordenadores de disciplina, tutores, alunos e autoridades 

mantenedoras dos polos.   

• Comunicação com os estudantes via Site da UFC Virtual 
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Para inserir qualquer informação na página do curso de Química é preciso à autorização 

da coordenação geral do curso. A principal informação levada aos alunos são as datas dos 

encontros presenciais e aplicação das avaliações.  

O procedimento para a atualização de dados (inclusão, exclusão ou alteração) por meio de 

acesso na página de Gerência conforme figura 8 e é composto por y tarefas: 

1. Acessar no site o módulo da gerência 

Página inicial para atualização da página do curso de química. 

 

Figura 8 – Página inicial do curso de química. 
Fonte: http://www.virtual.ufc.br/gerencia/. Acesso em 06.06.2011 
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2. Selecionar na página geral o link correspondente ao curso de química. 
 

 
 
 

Figura 9: Página de localização. 
Fonte: http://www.virtual.ufc.br/gerencia/. Acesso em 06.06.2011 
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3. Abrir o Menu de opções da página de química conforme figura (8 e 9) 

 

  Figura: 10 – Cronograma de atividades para atualização. 
  Fonte: http://www.virtual.ufc.br/gerencia/. Acesso em 06.06.2011  
 
 

4. Selecionar qual das opções deverá ser atualizada 

5. Colocar os dados de atualização  

6. Enviar as informações para a página (essa transferência é feita a partir da estação da 

Secretária para a pasta onde se encontram os arquivos no servidor) conforme figura 4; 

7. Sai do módulo de gerência 

8. Abre a página para verificar se a atualização foi corretamente efetuada. 



 

 

4.5. Pesquisa de opinião de alunos do Curso de Química do IUF Virtual

 Como parte do objetivo desta monografia realizou

da página da UFC Virtual no Curso de Química no Polo de Russas

semestres e se apuraram a seguintes informações

Gráfico 1 - Sexo dos entrevistados

Fonte: a autora

Do público entrevistado 40% eram do sexo masculino e 60% do sexo feminino

 

Gráfico 2 - Faixa etária 
 

de alunos do Curso de Química do IUF Virtual

Como parte do objetivo desta monografia realizou-se um piloto de pesquisa entre usuários 

da página da UFC Virtual no Curso de Química no Polo de Russas entre 

seguintes informações. 

Sexo dos entrevistados 

Fonte: a autora 

Do público entrevistado 40% eram do sexo masculino e 60% do sexo feminino

 

60%

40%

Sexo
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de alunos do Curso de Química do IUF Virtual 

se um piloto de pesquisa entre usuários 

entre  dez alunos do 7º e do 3º 

 

Do público entrevistado 40% eram do sexo masculino e 60% do sexo feminino 



38 

 

 

 

Fonte: a autora 

 Do público entrevistado 40% entre 31 e 45 anos e 60% entre 18 e trinta anos 

 

Gráfico 3 - Qual o ano do seu ingresso na universidade. 

 

 

Fonte: a autora 

A pesquisa mostrou que 60% ingressaram no ano de 2007.2 e 40% ingressaram em 

2009.2 

 

60%

40%

0%

Faixa estária dos estudantes

40%

0%

60%

0%

Ano de ingresso no curso
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Gráfico 4 - Com que frequência você acessa a página do curso de Química semipresencial? 

 

Fonte: a autora 

 Verificou-se pelas respostas que 70% acessam uma vez por semana e os restantes 30% 

acessam uma vez por mês. 

 

Gráfico 5 - O layout da página do curso de Química semipresencial é? 
 

 

Fonte: a autora 

 As opiniões dividiram-se entre 80% afirmando bom e 20% afirmando que o site era 

70%

30%

0% 0%

Frequência de acesso a pagina do 

curso

80%

20%

0%

O layout da pagina 
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regular. 

Gráfico 6 - A página do Curso de Química é de fácil navegação? 
 

 

Fonte: a autora 

De acordo com a pesquisa 90% dos estudantes acham a página do curso de fácil 

navegação e 10% dizem que a página não é de fácil navegação. 

Gráfico 7 - As Informações disponíveis no site do curso de Química são relevantes para sua vida 
acadêmica? 
 

 

Fonte: a autora 

90%

10%

Navegação

100%

0%

Relevância das informações 
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Todos os  alunos entrevistados consideram as informações da paina do curso de Química 
Relevantes para suas vidas acadêmicas. 

Gráfico 8 - As atualizações da página do Curso de Química são feitas em tempo hábil? 

 

 

Fonte: a autora 

        Dos alunos entrevistados 70% dizem que as informações são postadas em tempo hábil 
20% acha que não as informações não são postados em tempo hábil e 10% diz que as vezes sim 
as informações são postadas em tempo hábil. 

 

Gráfico 9 - Qual seu nível de experiência com a internet? 
 

 

Fonte: a autora 

70%

20%

10%

Agilidade na atualização da pagina 

70%

20%

10%

Nível de experiência com Internet
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 Dos entrevistados 70% responderam que sua experiência com internet é boa 20% regular 
e 10% pouca.  

Gráfico 10 - As informações encontradas na página do curso de Química são claras? 
 

 

Fonte: a autora 

 Todos os entrevistados disseram que as informações postadas na página do curso de 
Química são claras. 

Gráfico 11 - Qual o grau de importância da Secretaria executiva do curso de Química 

 

 

 

Fonte: a autora 

Para 70% dos entrevistados o grau de importância da Secretaria é bom 30% regular. 

100%

0%

Clareza das informações 

70%

30%

0%

Importância da SE no curso de 

Química 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO  

 

A julgar pelas dificuldades inerentes ao preenchimento de uma página que requer um 

software especial, no caso o Dreamweaver, o Secretário Executivo deveria receber um 

treinamento.  Relacionando as respostas com esta prática a profissional sabe usar o software. 

As informações são comunicadas ao Secretário Executivo que as publica na página, não 

dependendo dela, portanto os conteúdos divulgados.  

As imagens referentes à estrutura do site são disponibilizadas à Secretária Executiva que as 

atualiza seguindo padrões tanto do software quanto dos scripts definidos para as páginas, não 

dependendo também dela, portanto a estrutura formal.  

De modo geral os alunos entrevistados manifestaram satisfação no seu relacionamento direto 

com o site e indiretamente com o seu atualizador, o Secretário Executivo.  

Daí poder se concluir preliminarmente já que esta pesquisa foi desenvolvida em bases 

exploratórias que no que diz respeito às competências e habilidades do Secretário Executivo 

poder naturalmente haver a possibilidade deste profissional, também, o papel de comunicador por 

meio de um veículo de comunicação de massa. Contudo a confirmação desta primeira percepção 

deveria ser expandida a uma amostra maior e mais diversificada visto ser de grande importância 

para o sucesso dos alunos a compreensão dos comunicados feitos a través das páginas dos seus 

respectivos cursos. 
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