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RESUMO 

 

A Educação a Distância (EaD) é cada vez mais presente no cenário da educação superior 

brasileira, fomentando a oferta de cursos superiores ao longo dos anos. É nesse contexto que 

esta pesquisa investigou a EaD, considerando que o caráter expansionista dessa modalidade não 

deve ser priorizado em detrimento da qualidade da educação ofertada. Nesse sentido, buscou-

se compreender o desenvolvimento da EaD, traçando um percurso histórico no âmbito mundial 

e nacional, refletindo também sobre a construção da imagem da EaD no território brasileiro a 

partir dos documentos legais que a instituíram como modalidade de ensino. Debateu-se a 

relevância de se manter a qualidade do ensino a distância, referindo-se à avaliação do ensino e 

aprendizagem como uma das alternativas para garantir a qualidade dessa modalidade. Esta 

pesquisa objetivou avaliar a qualidade dos cursos de graduação EaD da Universidade Federal 

do Ceará sob a perspectiva dos discentes. Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo, de 

caráter descritivo e natureza quantitativa, utilizando-se o estudo de caso como método, 

aplicando-se questionário estruturado, o qual se constituiu de uma reaplicação do QEOn, 

Instrumento de avaliação da Qualidade do Ensino Online, desenvolvido por Silva et al (2017). 

Os resultados apontaram que os cursos de graduação em EaD da UFC obtiveram avaliação 

satisfatória nas cinco dimensões propostas nesta pesquisa, apresentando uma média de 

respostas positivas de 73,73% para a dimensão “Perfil Tutor online”, 80,15% para “Relação 

Tutor Presencial/Cursista”, 83,85% para “Interação Tutor Online/Cursista”, 78,29% para 

“Processos Avaliativos” e 85,84% para “Aprendizagem”. A partir de tais resultados, verificou-

se que os cursos em EaD da UFC possuem considerável grau de qualidade na visão dos 

discentes.  

 

Palavras-Chave: Educação a Distância. Qualidade na EaD. Avaliação Educacional. QEOn.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

E-learning is increasingly present in the scenario of Brazilian higher education, fostering the 

provision of higher education courses over the years. It is in this context that this research 

investigated the e-learning, considering that the expansionist character of this modality should 

not be prioritized to the detriment of the quality of the offered education. In this sense, it was 

sought to understand the development of the e-learning, tracing a historical course in the world 

and national scope, also reflecting on the construction of the image of e-learning in the Brazilian 

territory from the legal documents that instituted it as a teaching modality. The relevance of 

maintaining the quality of e-learning was discussed, referring to the evaluation of teaching and 

learning as one of the alternatives to guarantee the quality of this modality. This research aimed 

to evaluate the quality of the undergraduate courses of the Federal University of Ceará under 

the perspective of the students. For this, a field research was carried out, with descriptive 

character and quantitative nature, using the case study as a method, applying a structured 

questionnaire, which was a reapplication of the QEOn, Instrument of evaluation of Quality of 

Teaching Online, developed by Silva et al (2017). The results showed that the undergraduate 

courses in the e-learning of the UFC obtained a satisfactory evaluation in the five dimensions 

proposed in this research, presenting a mean of positive responses of 73.73% for the dimension 

"Online Tutor Profile", 80.15% for "Relation Tutor Attendance / Cursist ", 83.85% for" Online 

Tutor Interaction", 78.29% for" Assessment Processes "and 85.84% for" Learning ". From these 

results, it was verified that e-learning courses in the UFC have a considerable degree of quality 

in the view of the students. 

 

Keywords: E-learning. Quality in e-learning. Educational Evaluation. QEOn. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento das sociedades industrializadas, juntamente com a evolução 

tecnológica e das ferramentas de comunicação, o mundo vem enfrentando um processo de 

globalização intenso. Embora esse movimento esteja muito ligado a questões econômicas, a 

vida em sociedade, nos seus mais diferentes aspectos, é influenciada por esse fenômeno. Desde 

1970, as tecnologias da informação vêm provocando mudanças nos mais variados campos da 

sociedade, influenciando fortemente as relações empresariais, institucionais, pessoais e 

culturais (CASTELLS, 1999). 

Seguindo o movimento de transformação mundial, no qual as sociedades estão cada 

vez mais interligadas, a educação também é influenciada sobremaneira pela globalização. 

Percebe-se que as inovações tecnológicas nas ferramentas de comunicação potencializaram a 

disseminação de conhecimento em quantidade e diversidade provavelmente impensáveis há 

alguns anos (GUIDDENS, 2008). 

Nesse contexto, a Educação a Distância (EaD) vem sendo beneficiada com o avanço 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), das mídias digitais e, em especial, da 

Internet (HERNANDES, 2017), possibilitando que camadas da população com limitações 

geográficas, de tempo, entre outras, tenham acesso a uma formação de nível superior. No Brasil, 

a EaD vem sendo utilizada como política de governo para diminuir os défices educacionais, 

tendo como exemplo, a criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) que fomentou 

a interiorização e a expansão do ensino superior.   

Assim, a Educação a Distância (EaD) vem sendo utilizada como uma estratégia 

para a democratização do conhecimento, tendo em vista que é uma modalidade de ensino de 

ampla abrangência presente em variados níveis de formação, sendo um recurso utilizado nas 

políticas públicas em educação no Brasil. E é nesse cenário, como acentua Arruda e Arruda 

(2015), que a EaD surge como possível alavancadora da ampliação de matrículas no ensino 

superior, considerando o seu potencial de atenuar barreiras físicas e estruturais, o que gera uma 

maior flexibilidade para os cursistas.  

Desde de 2004, no Brasil, o número de matriculas em cursos superiores em EaD 

apresenta considerável crescimento, saltando de aproximadamente 60 mil matriculas no ano de 

2004 para 1,5 milhão de matriculas em 2016, o que representa que essa modalidade está cada 

vez mais presente no cenário da educação superior brasileira. Porém, a relevância do 

quantitativo de oferta não pode sobrepor a importância que se deve dar a qualidade do ensino 

nessa modalidade (BIELSCHOWSKY, 2018). 
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Percebe-se que a EaD pode ser uma alternativa para suprir os déficits de educação 

no país, uma vez que essa modalidade tem potencial capacidade de alcançar camadas da 

população que por diferentes questões, dentre as quais, restrições de localização, falta de tempo 

para frequentar um ensino presencial, acabam sendo privadas de concluir os estudos regulares 

e principalmente de cursarem uma graduação. 

Porém, é importante que a EaD não se restrinja ao caráter expansionista, sendo 

fundamental que os gestores da educação tenham um olhar para a qualidade do 

ensino/aprendizagem, bem como para as especificidades que envolvem essa modalidade, 

visando assim à efetividade da formação superior para além do caráter quantitativo. 

Umas das formas de se garantir a qualidade do ensino e aprendizagem, 

independente da modalidade de ensino, é através da avaliação educacional, vista como 

fundamental para que se tome conhecimento dos pontos fracos e fortes da instituição de ensino, 

possibilitando que decisões sejam tomadas para diminuir ou eliminar fragilidades, manter e 

desenvolver potencialidades. Desse modo, a busca por qualidade na educação está sendo 

aderida por diversos países, sendo essa tendência fruto das exigências de uma sociedade cada 

vez mais consciente dos benefícios de uma educação de qualidade. Nesse processo de 

aperfeiçoamento contínuo, a avaliação torna-se essencial e precisa fazer parte da cultura das 

instituições educativas (ANDRIOLA, 1999). 

Dessa forma, infere-se que a avaliação do ensino e aprendizagem em EaD pode vir 

a ser uma das alternativas para garantir a qualidade dessa modalidade, visto que possibilita 

diagnósticos que podem servir de parâmetros para o aperfeiçoamento dos processos educativos 

em EaD. 

Uma forma de avaliar a efetividade do ensino é verificando como se dá o processo 

de ensino/aprendizagem a partir da visão dos próprios discentes. Verifica-se que“[...]o uso de 

pesquisas formais para obtenção de informações sobre a qualidade do ensino na percepção do 

aluno tem se tornado um aliado em decisões dos gestores de instituições e até mesmo aos 

próprios alunos sobre a qualidade dos programas, disciplinas e professores” (SPOOREN; 

MORTELMANS, 2006 apud TEIXEIRA, 2016, p. 59). 

Baseado nisso, este estudo buscou responder a seguinte questão de pesquisa: Como 

os cursistas avaliam os cursos de graduação em EaD da Universidade Federal de Ceará?  

Para responder a essa questão, buscou-se como objetivo geral avaliar a qualidade 

dos cursos na modalidade EaD, ofertados pela Universidade Federal do Ceará - Instituto 

UFC Virtual, sob a óptica dos discente. 
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Para alcançar esse objetivo geral fez-se necessário: 

a) Investigar a atuação do tutor online do Instituto UFC Virtual; 

b) Verificar como se dá a interação e a relação tutor e cursista nos cursos de 

graduação em EaD do Instituto UFC Virtual; 

c) Diagnosticar a qualidade da aprendizagem dos cursos de graduação em EaD 

(Instituto UFC Virtual) sob a óptica discente; 

d) Averiguar como os estudantes qualificam os processos avaliativos aplicados nos 

cursos em EaD do Instituto UFC Virtual.  

A escolha pela Universidade Federal do Ceará (UFC) se deu devido a essa 

instituição, por meio do Instituto UFC Virtual, possuir uma história consolidada sobre a 

Educação a Distância dentro do cenário cearense, marcando experiências nessa modalidade 

desde de 1997, quando foram dados os primeiros passos para o desenvolvimento da EaD no 

âmbito dessa Instituição. O Instituto UFC Virtual desde então vem ampliando a sua atuação, 

sendo referência de Educação a Distância, atuando tanto na capital como no interior do estado 

cearense. 

A relevância desta pesquisa justifica-se na importância que a Universidade Federal 

do Ceará -  Instituto UFC Virtual - representa para a EaD no contexto cearense, oferecendo 

em 2018 nove cursos de graduação nessa modalidade, contando com 28 polos presenciais, 

alocados na capital e no interior, contribuindo para a expansão e interiorização do ensino 

superior. Dessa forma, este trabalho apresenta um diagnóstico da qualidade dos cursos em EaD 

oferecidos pelo Instituto UFC virtual, a partir da visão dos discentes, com o intuito de 

possibilitar eventuais tomadas de decisões para manutenção, aperfeiçoamento ou 

implementação de ações, objetivando uma educação de qualidade nessa modalidade de ensino.  

Cabe ressaltar que esta pesquisa também apresentou um levantamento histórico do 

surgimento e evolução da EaD num âmbito geral, abrangendo o contexto mundial e nacional, 

oferecendo informações sobre a evolução dessa modalidade que podem servir de fonte para 

trabalhos futuros. 

No que se refere ao objetivo, esta pesquisa tem caráter descritivo, uma vez que 

buscou descrever como os discentes dos cursos de graduação a distância percebem a qualidade 

do ensino. Utilizou-se uma abordagem quantitativa para avaliar a qualidade do ensino online, 

levando em consideração cinco dimensões: perfil tutor online; interação tutor online/cursista; 

aprendizagem; relação tutor presencial/cursista e; processos avaliativos.   

Como técnica para obtenção dos dados, aplicaram-se dois questionários 

estruturados aos estudantes dos cursos de graduação na modalidade EaD, do instituto UFC 
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Virtual. O primeiro questionário gerou informações sobre o perfil do respondente e o segundo, 

constituiu-se em uma replicação do instrumento de avaliação da Qualidade do Ensino Online 

(QEOn), desenvolvido e validado pelos autores Silva et al (2017), buscou avaliar a qualidade 

dos cursos em EaD do Instituto UFC Virtual sob a perspectiva discente.  

O presente estudo se desenvolveu seguindo as seguintes etapas: inicialmente foi 

feita uma revisão bibliográfica para compreender o percurso da EaD ao longo dos anos, bem 

como identificar suas características, potencialidades e fragilidades; no segundo momento 

foram aplicados questionários voltados aos estudantes do Instituto UFC Virtual com o objetivo 

de extrair informações sobre a qualidade dos cursos ofertados em EaD, considerando a 

avaliação dos discentes.  

Para fundamentação teórica, foram consultados autores como Moore e Kearsley 

(2013), Nunes (2009), Alves (2009), Maia e Mattar (2007), Rubio (2011), Arruda e Arruda 

(2015), Alonso (2010), Hernandes (2017), entre outros autores que estudam a Educação a 

Distância, bem como os autores Andriola (1999), Vianna (2000 e 2005), Escudero Escorza 

(2003), Lima Filho e Trompieri Filho, (2013), que pesquisam sobre a avaliação educacional. 

Este trabalho está dividido em 7 (sete) seções. A primeira constitui-se desta 

introdução, a qual traz uma familiarização com tema a ser abordado, especificando a questão 

de pesquisa, os objetivos, a metodologia, bem como os principais autores que foram consultados 

para a construção do referencial teórico. 

Na segunda seção, descreve-se o percurso histórico da EaD no âmbito mundial e 

nacional, possibilitando uma contextualização desta modalidade, apresentando as suas 

transformações no decorrer dos anos. Em seguida, na seção 3 (três), é feita uma reflexão acerca 

dos dispositivos legais que normatizaram a EaD no Brasil, observando como a imagem da 

modalidade vem sendo construída institucionalmente, bem como os aspectos da avaliação da 

qualidade que envolvem essa modalidade. Na continuação, Seção 4 (quatro), aborda-se a 

avaliação da qualidade no âmbito educacional, apresentando a evolução e desenvolvimento dos 

processos avaliativos sob a perspectiva das gerações da avaliação de Guba e Lincoln (1982). 

Para finalizar, nas seções 5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito), respectivamente, 

serão expostos os procedimentos metodológicos utilizados para alcançar o objetivo do estudo; 

a apresentação e análise dos dados obtidos na aplicação dos questionários; as considerações 

finais acerca da pesquisa; e as referências bibliográficas consultadas para o embasamento 

teórico do presente estudo. 
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2 EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A educação é impulsionadora do desenvolvimento econômico e cultural de muitas 

nações, pois o conhecimento possibilita que o ser humano se reinvente e ultrapasse barreiras 

sociais, econômicas e culturais. No entanto, o papel da educação não se restringe a capacitar o 

indivíduo apenas para uma existência como ser social, ela proporciona que o homem reflita 

sobre a realidade do meio em que está inserido, bem como sua própria realidade. Dessa forma, 

“tal homem se faz ser histórico, social e datado que perpassa por um contexto determinado, do 

qual e no qual ele produz seu modo de existir, ao mesmo tempo em que produz seu 

conhecimento, suas relações sociais e seus valores culturais. ” (AMARILLA FILHO, 2011, p. 

46). 

As tecnologias da informação há muito estão presentes no contexto da existência 

humana, indo de cartas a computadores, possibilitando interação entre os indivíduos e 

funcionando como suporte para representação da realidade. Dessa forma, a educação não pode 

deixar de ser pensada sob a óptica das inovações na área da comunicação, criando, 

transformando e utilizando tais tecnologias, desde que essas contribuam para a formação de 

seres capazes de refletir sobre a realidade em que estão inseridos e de transformá-la, 

desenvolvendo o senso de liberdade, autonomia e colaboração (AMARILLA FILHO, 2011). 

Os avanços das tecnologias fomentaram sobremaneira novos formatos de ensino e 

aprendizagem e é nesse contexto que a educação a distância emerge, sendo definida como 

“aprendizado planejado que ocorre normalmente em lugar diferente do ensino, o que requer 

comunicação por meio de tecnologias e uma organização institucional especial. ” (MOORE; 

KEARSLEY, 2013, p. 2). 

Nesse sentido, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), por terem 

como característica permitir que pessoas se comuniquem independentemente das distâncias 

físicas e temporais em que se encontrem, são primordiais para a educação a distância. É no 

cenário de inovações tecnológicas que a EaD vem sendo implementada e aperfeiçoada. Para se 

ter uma visão panorâmica dessa modalidade, as subseções abaixo trarão um percurso histórico 

dessa modalidade de ensino, no contexto mundial e brasileiro. 

 

  



23 

 

 

2.1 As gerações da modalidade EaD no contexto mundial 

 

A modalidade de Educação a Distância (EaD) é classificada pelos autores Maia e 

Mattar (2007) e Moore e Kearsley (2013) em gerações, sendo que os primeiros apresentam a 

EaD em três gerações: cursos por correspondências; novas mídias e universidades abertas e; 

EaD on-line. E os últimos, em cinco gerações: correspondência; transmissão por rádio e 

televisão; universidades abertas; teleconferência e; internet/web. 

Percebe-se que as 2ª, 3ª e 4ª gerações de Moore e Kearsley podem ser visualizadas 

dentro da 2ª geração de Maia e Mattar, conforme quadro abaixo. Dessa forma, passa-se a 

descrever os registros que marcaram a evolução da EaD no mundo considerando a classificação 

desses últimos autores. 

 

Quadro 1 – Gerações da EaD 

Maia e Mattar Moore e Kearsley 

G
E

R
A

Ç
Õ

E
S

 

1ª 
Cursos por 

correspondência 
Correspondência 1ª 

G
E

R
A

Ç
Õ

E
S

 

2ª 
Novas mídias e 

universidades abertas 

Transmissão por 

rádio e televisão 
2ª 

Universidades 

abertas 

3ª 

Teleconferência 4ª 

3ª EaD On-line Internet/web 5ª 

Fonte: elaborado pela autora 

 

2.1.1 Primeira geração: cursos por correspondência 

 

A primeira geração: cursos por correspondência, como a própria denominação 

sugere, é caracterizada pelo uso da correspondência como suporte didático dos cursos ou 

treinamentos. Nesse método de transmissão de conhecimento a interação entre educador e 

educando é precária, resumindo-se, praticamente, a aplicação e correção dos exames 

(GUAREZI; MATOS, 2012). 

Considerando que os primeiros registros do ensino a distância referem-se à 

transmissão de conteúdos por correspondência, a primeira geração da Educação a Distância 

teve início em 1728 e se estendeu até meados dos anos de 1970 (GUAREZI; MATOS, 2012). 
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Maia e Mattar (2007) destacam que, embora haja registros de cursos de taquigrafia divulgados 

em jornais na década de 1720, a modalidade EaD só tomou corpo no século XIX, quando houve 

o desenvolvimento do transporte ferroviário e dos correios, facilitando a remessa de material 

didático dos cursos por correspondência. 

 Para uma visão panorâmica da EaD, seguem alguns registros que marcaram essa 

modalidade em sua fase inicial de desenvolvimento pelo mundo: em 20 de março de 1728, um 

anúncio de curso por correspondência, publicado na Gazzeta de Boston-EUA, pode ter sido o 

primeiro registro de ensino a distância; em 1840, na Grã-Bretanha, um curso de taquigrafia por 

correspondência foi oferecido por Issac Pitman; No ano de 1880, cursos preparatórios para 

concurso público foram oferecidos pelo Skerry’sCollege; Já em 1884, cursos de contabilidade 

foram ofertados pelo Foukles Lynch CorrespondenceTuition Service; em 1891, cursos de 

segurança de minas foram oferecidos por a Thomas J. Foster, nos EUA (NUNES, 2009). 

No âmbito universitário, os primeiros registros dessa modalidade de ensino 

remetem às Universidades de Oxford e Cambridge, na Grã-Bretanha, que, em meados do século 

XX, ofertaram cursos de extensão à distância. Posteriormente, as Universidades de Chicago e 

Wisconsin, nos Estados Unidos, também começaram a utilizar a EaD como modalidade de 

ensino. No ano de 1910, a Universidade de Queensland (Austrália) implementou um programa 

de ensino por correspondência (NUNES, 2009). 

Na primeira e segunda década do século XX, vários países registraram experiências 

com a educação a distância. Na Austrália, era promovida capacitação para professores; Na Nova 

Zelândia, crianças e adolescentes que não podiam frequentar as escolas tradicionais eram 

amparados pelo ensino não presencial; entre outras experiências registradas na Noruega e na 

União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas (URSS) (GUAREZI; MATOS, 2012). 

Ainda de acordo com Guarezi e Matos (2012), na década de 1930, foram registradas 

39 universidades americanas que ofereciam cursos por correspondência. Foi nessa década que 

aconteceu a 1ª Conferência Mundial sobre Correspondência no Canadá. Outro marco desses 

anos 30 foi a criação do Centro Nacional de EaD na França. Em 1946, a Universidade Sudáfrica 

deu início as suas primeiras experiências com o ensino a distância, vindo a se tornar a única da 

África a ter seus cursos voltados exclusivamente a modalidade de EaD. 

Nunes (2009) aponta que em 1928 a BBC começou a promover curso utilizando o 

rádio como mídia de transmissão dos conteúdos. O uso do rádio como mídia de transmissão de 

conhecimento aumenta o potencial de alcance da modalidade EaD, efetivando ainda mais o seu 

caráter democratizador. 
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2.1.2 Segunda geração: novas mídias e universidades abertas 

 

Pode-se considerar a década de 1960 como um momento de transição nos modelos 

educacionais e econômico influenciados pela revolução tecnológica. Foi nesse cenário que a 

segunda geração da EaD surgiu, sendo caracterizada pelo uso do rádio, da televisão, fitas de 

áudio e telefone como mídias para transmissão de conteúdos (GUAREZI; MATOS, 2012, 

MAIA; MATTAR, 2007). 

A década de 1960 é reconhecida por muitos autores como sendo um período de 

transformação da educação a distância, pois nessa época aconteceu a institucionalização da EaD 

no campo de ensino secundário e superior, iniciando na Europa e difundindo-se pelo mundo. 

(NUNES, 2009). Nesse sentido, o modelo universidade aberta utilizado pela Open University 

(Inglaterra), fundada em 1969, é considerado como um marco na transição da primeira para a 

segunda geração (GUAREZI; MATOS, 2012; MAIA; MATTAR, 2007). 

A Open University está inserida no contexto em que surgiram sistemas de EaD que 

alcançavam um grande número de pessoas, considerando não só o caráter quantitativo, mas 

também a noção de qualidade no processo de ensino e aprendizagem (JUSTE, 1998 apud 

NUNES, 2009). Essa nova geração foi desenvolvida com êxito na Open University, sendo 

referência mundial para a modalidade, registrando grande números de matriculas ao longo dos 

anos. Iniciativas que também apresentaram destaque nessa segunda geração foram as 

universidades abertas da Espanha e da Venezuela, as quais ofereciam um grande número de 

cursos e matrículas (NUNES, 2009).  

Em suma, os anos de 1970 foram marcados pela criação de várias universidades 

voltadas para o ensino a distância, nesse cenário está a Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) – Espanha, oferecendo cursos de nível superior inteiramente a distância. 

(GUAREZI; MATOS, 2012). Outros exemplos que marcaram essa fase de institucionalização 

da EaD no campo do ensino superior foram: Fern Universität, na Alemanha; Indira Gandhi 

National Open University, na Índia; Universidade Nacional Aberta, na Venezuela; Sistema de 

Educação a Distância, na Colômbia; Universidade de Athabasca, no Canadá, entre outras 

(NUNES, 2009). 

O uso de diferentes mídias para transmissão de conteúdo (rádio, TV, fitas de áudio 

e vídeo, telefones), principalmente a possibilidade de interação em tempo real, proporcionada 

pelo uso do telefone entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, revolucionou 

e potencializou o poder da modalidade EaD pelo mundo.  
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2.1.3 Terceira geração: EaD on-line 

 

Segundo Guarezi e Matos (2012), na década de 1990 surgiu a terceira geração da 

Educação a Distância, tendo como característica o uso de redes de conferência por 

computadores de estações de trabalho como ferramentas para interação entre os atores 

envolvidos no ensino e aprendizagem, bem como para transmissão de conteúdo. Aqui as mídias 

que caracterizaram as gerações anteriores (correspondência, rádio, telefone, entre outros) foram 

consolidados e integradas a essa nova fase da EaD. Como afirmam Maia e Mattar (2007, p. 22), 

houve nessa geração “a utilização do videotexto, do microcomputador, da tecnologia 

multimídia, do hipertexto e de redes de computadores, caracterizando a educação a distância 

on-line”.  

Com o avanço das tecnologias da informação e comunicação e da internet, a 

educação a distância passa para um novo patamar, criam-se os ambientes virtuais de 

aprendizagem, baseados nas conexões em rede que ampliaram as possibilidades de interação e 

participação entre professor e aluno. A internet foi tão significativa para a educação a distância 

que se fala em dois momentos da EaD: antes e depois da internet. Como afirma Oliveira (2001), 

antes, a comunicação nos processos de ensino aprendizagem eram: um-para-um 

(correspondência) ou um-para-muitos (rádio e TV); após a internet, não só os tipos de 

comunicação anteriores foram integrados, como foi possível ampliar as possibilidades de 

comunicação, acrescentando a troca de informação de muitos-para-muitos, tudo isso reunido 

em única mídia. 

 

2.2 Educação a distância no contexto brasileiro 

 

A Educação a Distância no Brasil tem sua história marcada por iniciativas privadas 

e públicas, registrando um significativo aumento na oferta de matrículas no ensino superior de 

2004 para 2016, o que aponta a importância dessa modalidade para o desenvolvimento 

educacional no pais. Para compreender como se deu o percurso e a evolução dessa modalidade, 

primeiramente serão apresentadas as iniciativas que marcaram a EaD ao longo dos anos, sob o 

ângulo das gerações e, em seguida, serão expostos os marcos regulatórios editados para a 

institucionalização da EaD no âmbito do ensino superior brasileiro. 
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2.2.1 As experiências brasileiras e as gerações da EaD 

 

Conforme consta na seção anterior, os autores Moore e Kearsley (2013) 

categorizaram a Educação a Distância em cinco gerações, relacionando a evolução dessa 

modalidade de ensino com os suportes didáticos de transmissão de conhecimento, sendo estes, 

em sua maioria, fortemente influenciados pelas inovações tecnológicas das ferramentas de 

comunicação e informação. 

A primeira geração da EaD é caracterizada pelo uso do texto como meio de 

transmissão de conteúdos disponibilizados para os alunos através de correspondência. Na 

segunda geração, o rádio e a televisão eram os meios utilizados para difundir os conhecimentos. 

Já na terceira geração, o que a caracterizou não foi uma tecnologia de comunicação, mas sim 

uma nova forma de organizar a educação: as “universidades abertas”. A geração seguinte foi 

marcada pela interação em tempo real entre indivíduos distantes fisicamente, utilizando o 

telefone, satélite, cabo e rede de computadores em cursos de áudio e videoconferência. A quinta 

geração envolve o uso da internet, disponibilizando aulas online em ambientes virtuais 

(MOORE; KEARSLEY, 2013). 

Lima (2014) destaca, ainda, o uso de dispositivos móveis, por exemplo, o celular e 

o tablet, como uma nova tendência da EaD, uma vez que está cada vez mais frequente o uso 

desses dispositivos nas rotinas e processos de ensino e aprendizagem dos estudantes e 

professores. A autora destaca que essa tendência precisa ser estudada e analisada com mais 

profundidade para que seja possível extrair o potencial máximo dessas ferramentas na 

disseminação do conhecimento. 

No Brasil, a educação a distância teve seus primeiros registros apenas nos anos de 

1900, um pouco tarde considerando que a primeira experiência dessa modalidade de ensino 

data dos anos de 1700. Antes de adentrar nos fatos que marcaram a evolução da EaD no Brasil, 

é relevante destacar que até a regulamentação dessa modalidade, ou seja, antes da aprovação da 

Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, a educação a distância restringia-se basicamente a cursos técnicos profissionalizantes e 

cursos de formação continuada (LIMA, 2014). 

Rubio (2011), ao comparar o histórico da EaD no Brasil com as experiências em 

âmbito mundial, conclui que a cena da Educação a Distância brasileira deixa a desejar. A autora 

cita os exemplos dos países Venezuela e Costa Rica que desenvolvem iniciativas embasadas na 

Open University, e aparecem como referencias mundiais da modalidade. 

Porém o Brasil, após a implantação do Sistema Universidade Aberta do Brasil 
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(UAB), vem ampliando o acesso ao ensino superior público, bem como avançando no processo 

de interiorização do ensino superior. Porém a UAB sofre críticas por não ser uma instituição e 

sim, um sistema que depende de políticas de governo, tornando frágil a continuidade dos 

programas, como será melhor abordado na seção 3.2. 

Dando continuidade, para uma melhor compreensão da evolução da Educação a 

Distância no Brasil, descreve-se abaixo as principais tendências dessa modalidade, 

correlacionado os registros históricos com as mídias utilizadas, identificando como se deu a 

evolução das gerações da EaD no contexto brasileiro, seguindo a classificação de Moore e 

Kearsley (2013) para as gerações. 

 

Figura 1 – As gerações da EAD e seus respectivos meios de transmissão de conhecimento 

 

                1ª Geração 

 

                    2ª Geração  

    

                    3ª Geração 

 

                     4 ª Geração 

 

                  5ªGeração

   
 

Fonte: Moore e Kearsley (2013, p.34). 

 

Segundo a classificação desses autores, a evolução da EaD se deu em cinco 

gerações, que progrediram do uso de material impresso à utilização da internet como ferramenta 

de interação e transmissão de conhecimento entre os atores envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem. Dito isso, passa-se a descrever os principais acontecimentos da EaD no Brasil, 

citando as experiências e relacionando-as com as tendências que caracterizam as gerações 

definidas pelos referidos autores. Porém, é relevante destacar que as ferramentas de transmissão 

de conhecimentos se complementam e se integralizaram ao longo da trajetória da EaD, 

coexistindo em muitas iniciativas, proporcionado maior eficiência e eficácia na difusão de 

conhecimento e na interação entre os envolvidos.  

 

2.2.2 A correspondência (1ª Geração) 

 

O registro oficial do surgimento da EaD no Brasil data de 1904, quando foram 

Correspondência 

Transmissão por rádio e televisão 

Internet/web 

Universidades abertas 

Teleconferência 
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instaladas as Escolas Internacionais, mantidas por organizações norte-americanas e que 

ofereciam cursos por correspondência voltados, em sua totalidade, para o aperfeiçoamento de 

pessoas que buscavam emprego, principalmente, nos setores de comércio e serviços. Os 

materiais didáticos eram encaminhados pelos correios (ALVES, 2009). 

No ano de 1939, o Instituto Monitor é criado oferecendo cursos profissionalizantes 

por correspondência, direcionados para o campo da eletrônica. Dois anos depois, em 1941, 

surge o Instituto Universal Brasileiro com cursos de formação em nível elementar e médio 

também utilizando a correspondência como ferramenta de transmissão de conteúdo (BATISTA; 

SOUZA, 2016; MAIA E VIDAL; [2016]). 

 Segundo Maia e Mattar (2007), nesse período a educação brasileira enfrentava 

uma crise e reformas eram almejadas, no entanto, a educação a distância não era alvo de atenção 

dos dirigentes e sofria prejuízos com as falhas dos serviços dos correios, recebendo poucos 

incentivos institucionais. 

Observa-se que no Brasil, não fugindo à realidade de outros países, o suporte 

correspondência permaneceu como ferramenta única da EaD por muito tempo, mais 

especificamente, por vinte anos, quando surgiu o rádio para ampliar as possibilidades de alcance 

e interação dessa modalidade (GUAREZI; MATOS, 2012). 

 

2.2.3 O rádio e a televisão (2ª Geração) 

 

De acordo com Alves (2009), a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, 

em 1923, marcou a implementação do rádio como mídia de suporte para a Educação a Distância 

no Brasil. Essa rádio, de iniciativa privada, buscava viabilizar educação popular através de um 

sistema de difusão vigente no Brasil e no mundo, o qual permitia um alcance muito maior, 

repercutindo nas mais diferentes regiões do país.  

Em 1937 foi criado o Serviço de Radiodifusão Educativa do Mistério da Educação, 

possibilitando a implantação de diversos programas de educação a distância, especialmente na 

iniciativa privada, ampliando o alcance dessa modalidade no contexto brasileiro.  

Alguns programas que se destacaram com essa iniciativa foram: em 1943, a Escola 

rádio-postal e A voz da Profecia, cujo objetivo era oferecer cursos bíblicos (ALVES, 2009); em 

1947 foi criada a Universidade do Ar (Unar) como fruto de uma parceria entre o Senac São 

Paulo e o Sesc Regional cujo intuito era a formação de comerciários, utilizando as emissoras 

radiofônicas como difusoras do conhecimento, iniciativa direcionada principalmente para o 

interior do estado. Em seus 15 anos de existência, a Unar qualificou 91.537 alunos, abrangendo 
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201 municípios (LIMA, 2014), dentre outras experiências. 

No ano de 1959, foram criadas algumas escolas radiofônicas por iniciativa da igreja 

católica, por meio da Diocese de Natal, originando o Movimento de Educação de Base (MEB), 

em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Governo Federal, 

sendo considerado como marco não formal da EaD no Brasil. Inicialmente o MEB fez uso do 

rádio como forma de democratizar o acesso à educação, visando o processo de letramento de 

jovens e adultos (MAIA; MATTAR, 2007). Apesar da boa experiência de alfabetização 

promovida pelo MEB, a escassez de recursos, a ausência de apoio do Ministério da Educação 

(MEC) e das Secretarias Estaduais de Educação à CNBB e, ainda, a apreensão dos materiais 

impressos feita pelo governo militar (por este considerar os conteúdos das cartilhas utilizadas 

subversivos) afetaram negativamente os resultados do programa, impossibilitando o 

prosseguimento das etapas do aprendizado (RUBIO, 2011). 

É valido ressaltar que com a deflagração da ditadura militar, alguns projetos de 

transmissão de conhecimento via rádio foram afetados, pois o sistema de censura comprometeu 

seriamente a radio educativa brasileira. Enquanto outros países utilizavam e aperfeiçoavam os 

modelos radiofônicos, a EaD via rádio no Brasil sofria um desmonte, o que repercutiu na queda 

do pais no ranking internacional (RUBIO, 2001). 

Por ser o rádio uma mídia de grande alcance popular, abrangendo principalmente 

aqueles que não tem acesso a outras ferramentas de comunicação, tal mídia poderia ser melhor 

aproveitada no contexto brasileiro, permitindo que camadas da população com pouco acesso às 

tecnologias pudessem dispor de alternativas para se aperfeiçoarem como profissionais e como 

cidadãos.    

Após quatro décadas das primeiras experiências radiofônicas no Brasil, a TV surge 

como ferramenta educativa, influenciadas pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 

publicado no ano de 1967, que determinava que as emissoras de rádio e as televisões educativas 

deveriam incluir em suas programações programas educativos.   

Após esse marco, várias experiências surgiram no cenário brasileiro, das quais se 

pode destacar: o Sistema Avançado de Tecnologias Educacionais (1969), que previa a utilização 

de rádio, televisão e outros meios aplicáveis; em 1972 foi criado o Programa Nacional de 

Teleducação (Pontel); pouco tempo depois, o Ministério das Comunicações instituiu o Centro 

Brasileiro de TV Educativa (Funtevê). As TVs universitárias, o Canal Futura, TV Cultura, 

dentre outras, tiveram destaque nessa fase da EaD (ALVES, 2009; LIMA, 2014). 

Outro projeto a se dar destaque, foi o Projeto Saci (Satélite Avançado de 

Comunicações Interdisciplinares), criado em 1967 pelo Instituto Nacional de Pesquisas 



31 

 

 

Espaciais (INEP), o qual tinha como intuito a instituição do Sistema Nacional de 

Telecomunicações, via satélite, vislumbrando a propagação de serviços educacionais através 

dos meios de comunicação de massa. No entanto, o projeto Saci foi encerrado em 1976 (MAIA; 

MATTAR, 2007).  

 

2.2.4 As universidades (3ª Geração) 

 

A terceira geração da EaD, como já foi introduzido acima, não está relacionada 

diretamente ao uso de ferramentas da Tecnologia da Informação, mas a uma forma de 

organização do ensino/aprendizagem. Enquanto que no contexto mundial, o surgimento das 

Universidades Abertas data de 1960 (MOORE; KEARSLEY, 2013), no Brasil o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) criado em 2005 e oficialmente instituído em 2006 

(Decreto n. 5.800, de 8 junho de 2006), praticamente inaugurou as experiências de 

universidades abertas no Brasil (MAIA; MATTAR, 2007; GOMES, 2013). Segundo Lima 

(2014), em 1974 houve uma tentativa de instituir uma universidade aberta voltada para cursos 

de nível superior a distância, porém o projeto de lei que propunha tal feito foi arquivado. 

O Sistema Universidade Aberta (UAB) foi instituído com o propósito de promover 

“o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e 

interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País” (BRASIL, 2006). 

Considerando a importância que a UAB representa para a modalidade EaD no Brasil, essa 

iniciativa será mais detalhada na Seção. 3.2. 

 

2.2.5 As teleconferências (4ª Geração) 

 

As experiências brasileiras utilizando a videoconferência e teleconferência no 

Brasil foram marcadas na inciativa privada pelo uso em cursos de formação continuada e 

preparatórios para concursos, e na esfera pública, as IES utilizavam tais recursos mais para 

rotinas administrativas, tais como reuniões e eventos (LIMA, 2014). 

 

2.2.6 A internet/Web (5ª Geração) 

 

O uso da internet revolucionou o mundo e no âmbito da EaD não foi diferente. Com 

o uso da rede mundial de computadores, possibilitando a conexão de vários indivíduos, 

independentemente das barreiras físicas existentes, essa modalidade de ensino foi muito 
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beneficiada, uma vez que amenizou sensivelmente o problema de interação entre os indivíduos 

envolvidos, reconhecido como ponto fraco no processo de ensino aprendizagem a distância. 

Maia e Mattar (2007) citam o programa Salto para o Futuro, desenvolvido e mantido 

pela Fundação Roquette-Pinto e incorporado à TV Escola em 1995, como um marco da EaD 

no Brasil. Este programa era voltado para aperfeiçoamento dos professores e utilizava material 

impresso, TV, fax, telefone e internet como mídias de suporte, contando ainda com momentos 

presenciais realizados nas telessalas. Esses encontros eram intermediados por um orientador. 

Os encontros presenciais nas telessalas ficavam sob a responsabilidade do Sesc e das secretarias 

estaduais de educação. 

Na década de 1990, as iniciativas brasileiras voltadas para o uso da internet na 

modalidade EaD se intensificaram e isso se deu pelo uso dos ambientes virtuais de 

aprendizagem, livres ou não, como o Eproinfo, Teleduc, Moodle, entre outros (LIMA, 2014). 

Observa-se que a modalidade EaD no Brasil vem se desenvolvendo tanto por 

iniciativas privadas como públicas, acompanhando o incremento das tecnologias que marcaram 

as eras dos correios, do rádio, da TV e da internet, vivenciada atualmente.  Dado as dimensões 

continentais do território brasileiro e os sérios problemas relacionados à educação enfrentados 

pelo país, a modalidade acumula erros e acertos e vem sendo utilizada pelos governos, ao longo 

dos anos, como alternativa viável economicamente para ampliar o acesso à educação e assim 

diminuir a defasagem educacional, presente nas regiões brasileiras. No setor privado, a EaD 

vem se expandindo consideravelmente, principalmente no ensino superior, sendo utilizada para 

ampliar vagas, barateando custos e maximizando os lucros. Em muitos momentos a EaD é tida 

como uma opção quase mágica para resolver os problemas da educação (GOMES, 2013), o que 

merece cuidado para evitar a mercantilização dessa modalidade.  

Ressalta-se que a internet viabiliza a intensificação da interação professor-aprendiz, 

permitindo que o professor possa “estar junto” do seu aprendiz auxiliando-o na elucidação de 

dúvidas e resolução de problemas, e assim contribuindo para a construção do conhecimento 

(VALENTE, 2003). 

Percebe-se que a EaD vem evoluindo não só no Brasil, mas no mundo, por ser uma 

metodologia de ensino capaz de romper obstáculos e abranger um grande contingente de 

estudantes, permitindo-lhes acesso a múltiplas informações, proporcionados pelo avanço das 

TICs.  

No contexto brasileiro, a EaD encontra-se em expansão, possibilitando que um 

número cada vez maior de pessoas tenha acesso à formação inicial e continuada, apresentando 

iniciativas de instituições de ensino públicas e privadas que veem se adequando à modalidade, 
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permitindo que pessoas com dificuldades de locomoção, dispersão, geográfica e de tempo 

disponível, que eventualmente limitariam o acesso ao ensino presencial, tenham oportunidade 

de estudar (TAVARES et al., 2018). 
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3 REGULAMENTAÇÃO DA EAD: A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IMAGEM DA 

EAD NO BRASIL E OS REFERENCIAIS DE QUALIDADE  

 

O processo de normatização da modalidade de Educação a Distância no Brasil 

iniciou-se em 1996 quando foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que traz em seu Art. 80º que “O Poder Público 

incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. Segundo Maia e Vidal ([2016]), o 

reconhecimento da EaD, proporcionado pela promulgação desse artigo, estimulou a expansão 

da modalidade, considerando que houve avanço das iniciativas em andamento e que 

impulsionou a utilização mais frequente da EaD.  

Ao traçar um percurso dos dispositivos legais que normatizaram a EaD, pode-se 

refletir como essa modalidade vem se apresentando ao longo dos anos, observando os aspectos 

para a construção da imagem da EaD na sociedade brasileira e se a qualidade e a efetivação da 

aprendizagem vem sendo priorizada nos dispositivos legais. Desse modo, as subseções a seguir 

apresentam uma reflexão sobre a construção da imagem da EaD no território brasileiro a partir 

de documentos legais que a instituíram como modalidade de ensino. 

 

3.1 Regulamentação do Art. 80 da LDB 

 

O artigo 80 da LDB foi inicialmente regulamentado pelo Decreto n.º 2.494, de 10 

de fevereiro de 1998, e Decreto n.º 2.561, de 27 de abril de 1998. Em 2005, o Decreto n.º 5.622, 

de 20 de dezembro, revogou os decretos anteriores e trouxe um ganho para a imagem da EaD, 

como poderá ser observado mais adiante. Recentemente, o Presidente da República do Brasil 

publicou o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 (ANEXO B), revogando o Decreto nº 

5.622/2005.  

Observa-se que antes dos anos 1990, a modalidade de EaD no Brasil restringia-se 

basicamente ao uso de mídias que proporcionavam uma comunicação de via única professor - 

aluno, ou seja, as informações eram produzidas e entregues aos estudantes sem que houvesse 

interação entre docente e o estudante. Essa abordagem pedagógica é denominada de “broadcast” 

e se constitui, segundo Valente (2002), em uma organização sistemática da informação remetida 

aos estudantes por meios tecnológicos, tais como material impresso, rádio, televisão ou ainda 

por recursos digitais: CD-ROM e a internet. O autor acentua que na “broadcast” o professor, 

em decorrência da não interação com o aluno, não recebe feedback e não tem ciência de como 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.057-2017?OpenDocument
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se dá a assimilação e compreensão das informações pelo aprendiz. 

Infere-se que a fragilidade dessa abordagem converge para o grande entrave da EaD, 

a problemática da interação entre os atores do processo de ensino aprendizagem, que tanto 

prejudica o feedback e a troca de experiência e impressões entre os envolvidos no processo 

educativo, e, por conseguinte, o enriquecimento e a efetivação da aprendizagem. 

A pronta entrega de informações de maneira sistemática e a falta de interação entre 

professor e aluno reforçam que, nesse tipo de abordagem, a responsabilidade de absorver os 

conteúdos é do aprendiz, ou seja, a autoaprendizagem é a única alternativa para o estudante 

EaD. 

Essa noção de autoaprendizagem, como pode ser observado, estava presente no 

primeiro dispositivo a regulamentar o Art. 80 da Lei nº 9.394/96, o Decreto nº 2.494, de 10 

fevereiro de 1998: 

 
Art. 1º Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-

aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 

apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou 

combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação (BRASIL, 1998). 

 

Hernandes (2017) faz uma crítica a esse modelo, questionando se a simples remessa 

de conteúdos e o cumprimento das obrigações impostas aos alunos, em forma de lições, são 

suficientes para a efetivação da aprendizagem. A formação do indivíduo como ser capaz de 

desenvolver o pensamento reflexivo e crítico sobre as problemáticas que lhe são impostas vai 

além da assimilação de conteúdos pré-estabelecidos. A troca de reflexões entre professor e 

aluno traz elementos que podem enriquecer o aprendizado. Novas visões sobre o conteúdo, um 

caso específico trazido para a discussão, são exemplos de como a interação é importante para a 

formação do estudante.  

Arruda e Arruda (2015) engrossam as críticas à noção da EaD promulgada no 

Artigo acima, afirmando que o papel do professor é posto em segundo plano e que o 

protagonismo da aprendizagem, nesse tipo de abordagem, é direcionado às mídias de suporte 

da informação, caracterizando a EaD de maneira técnica.  

Patto (2013), ao tratar da relação professor-aluno, aborda o caráter tecnicista do 

professor na realidade dos processos educativos atuais, potencializado pelo incremento das 

tecnologias de comunicação, no qual o papel docente é reduzido, basicamente, a reprodutor de 

conteúdos. A autora faz uma reflexão sobre o prejuízo causado pela não interação entre 

professor e aluno, afirmando que as aulas virtuais perdem intensidade quando comparadas às 

presencias, pois aquelas não trazem a imediaticidade da relação professor-aluno e isso, citando 
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os autores Adorno (1995) e Kupfer (2010), afeta o processo de transferência entre professor e 

aluno, atingindo a subjetividade que é tida como fundamental para a aprendizagem. 

Considerando que a relação entre professor e aluno depende do acolhimento mútuo entre essas 

duas partes, o ensino virtual, segundo a autora, não é suficiente para alcançar tal feito. 

No entanto, Hernandes (2017, p.287) afirma que, com o advento da educação online, 

muitos problemas decorrentes da não interação presencial entre professores e alunos, e entre 

estes e seus pares, foram amenizados. “Com as novas tecnologias, há possibilidades de 

interação nas redes virtuais para promover o encontro entre educador e educando, mesmo que 

estejam em lugares ou tempos diversos”. A educação online pode proporcionar relações 

intersubjetivas por meio dos encontros virtuais realizados com todos os participantes do 

processo educativo dentro das redes sociais. 

Percebe-se que a educação online propiciou um deslocamento do foco da 

autoaprendizagem, na qual o aluno recebe os conteúdos prontos e os absorve funcionando como 

um repositório de informação, para a possibilidade de avançar para um perfil de estudante 

autônomo, capaz de desenvolver o pensamento reflexivo e potencializar a aprendizagem.  

Hernandes (2017) aponta que a visão embutida no Decreto nº 2.494/1998, na qual 

a EaD é baseada na utilização de materiais didáticos repassados, sistematicamente, aos 

aprendizes pelos diferentes meios de comunicação, pode ser complementada pelo uso das 

tecnologias da informação e comunicação que proporcionam um rompimento das barreiras 

físicas e temporais, possibilitando que professores e alunos desenvolvam interações 

intersubjetivas. 

Nesse sentido, o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que revogou o 

Decreto nº 2.494/ 1998, trouxe um avanço na caracterização da EaD: 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação 

e comunicação, com estudantes e professores envolvendo atividades educativas em 

lugares e tempos diversos. (BRASIL, 2005) 

   

No Decreto nº 5.622/2005, mesmo as tecnologias da informação e comunicação 

recebendo destaque na mediação didático-pedagógica, professor e aluno são inseridos como 

sujeitos do processo de ensino e aprendizagem, apresentando um ganho para a definição da 

modalidade (ARRUDA; ARRUDA, 2015), uma vez que, com essa nova abordagem, o aluno 

sai do papel de telespectador, ou seja, de consumidor passivo dos ensinamentos, e passa a atuar 

e dialogar com o professor, produzindo seus próprios conhecimentos, e ambos evoluem no 

processo de ensino-aprendizagem pela colaboração (HERNANDES, 2017).  
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 Dentre as disposições contidas no Decreto n° 5.622/2005, destacam-se as 

seguintes (MAIA; VIDAL, [2016]): 

 
 Caracterizou a educação à distância como modalidade educacional, organizada 

segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares.   

 Previu a obrigatoriedade de momentos presenciais e os níveis e modalidades 

educacionais em que (a EaD) poderia ser ofertada.   

 Estabeleceu regras de avaliação do desempenho do estudante para fins de 

promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas e certificados, sendo estes de 

validade nacional.   

 Conferiu ao MEC a competência de organizar a cooperação e integração entre 

os sistemas de ensino, objetivando a padronização de normas e procedimentos em 

credenciamentos, autorizações e reconhecimentos de cursos e instituições de ensino a 

distância.   

 Apresentou instruções para oferta de cursos e programas na modalidade à 

distância na educação básica, ensino superior e pós-graduação. 

 

Gomes (2009) considera que o Decreto n° 5.622/2005 trouxe alguns benefícios para 

EaD, porém critica o fato de o dispositivo abordar preocupação minuciosa com regras e 

documentos que seriam necessários aos processos. O autor sugere que talvez fosse suficiente 

reconhecer a modalidade como educação, antes de qualquer coisa, e, observadas as 

peculiaridades da EaD, esta poderia ser submetida às mesmas exigências da educação 

presencial. 

Porém, em contraponto à colocação de Gomes (2009), Arruda e Arruda (2015) 

comentam que a questão crítica da EaD iria além da resistência, estaria relacionada ao caráter 

expansionista da modalidade, que poderia acarretar um aumento desordenado de ofertas 

promovidas por instituições voltadas inteiramente para o lucro. E apontam que mesmo com 

todos os cuidados contidos no Decreto nº 5.622/2005, a educação a distância registrou um 

significativo crescimento após a publicação do referido decreto. 

No ano de 2001 havia 14 cursos superiores na modalidade EaD, já em 2005, esse 

número passou para 189. Nos anos seguintes, o número continuou aumentando, registrando, 

em 2006, uma quantidade de 349 cursos (ARRUDA; ARRUDA, 2015).  Em relação ao 

número de matriculas, Bielschowsky (2018, p. 709) apontando dados do Inep (2018), 

demonstra que de 2004 a 2016, o número de matriculas de cursos de ensino superior em EaD 

saltou de 59,6 mil matriculas para 1,5 milhão de matriculas, e que esse crescimento representou 

cerca de 40% do total de matriculas na educação superior no Brasil, durante esse período de 

2004 a 2016. “Em outros termos, das 4 milhões de matrículas adicionais no ensino superior 

criadas entre 2004 e 2016, 1,45 milhão de novas matrículas foram criadas em Educação a 

Distância. ” 

Observando os números de ofertas de cursos desde a regulamentação do Decreto n° 
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5.622/2005, percebe-se que houve uma rápida expansão da modalidade no ensino superior, e 

isso ascende o alerta para a problemática da qualidade desses cursos. É inegável os benefícios 

que EaD trouxe para o desenvolvimento do ensino superior no Brasil, porém é preciso ir além 

da perspectiva da expansão de matrículas para não deixar que a qualidade da aprendizagem seja 

prejudicada em favor desse crescimento.   

O cuidado com a qualidade dos cursos ofertados a distância aparece no Decreto nº 

5.622/2005 quando em seu artigo 7º se faz menção aos Referenciais de Qualidade para a 

Educação a Distância (RQEaD), demonstrando que o Estado estava preocupado com a 

qualidade dos cursos ofertados em EaD, como pode ser observado abaixo: 

 

Art. 7 o Compete ao Ministério da Educação, mediante articulação entre seus órgãos, 

organizar, em regime de colaboração, nos termos dos arts. 8 o , 9 o , 10 e 11 da Lei n 

o 9.394, de 1996, a cooperação e integração entre os sistemas de ensino, objetivando 

a padronização de normas e procedimentos para, em atendimento ao disposto no art. 

80 daquela Lei:  

I - credenciamento e renovação de credenciamento de instituições para oferta de 

educação a distância; e  

II - autorização, renovação de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos ou programas a distância.  

Parágrafo único. Os atos do Poder Público, citados nos incisos I e II, deverão ser 

pautados pelos Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância, definidos 

pelo Ministério da Educação, em colaboração com os sistemas de ensino. (grifo nosso) 

(BRASIL, 2005). 

 

Os Referencias de Qualidade para a Educação a Distância tiveram sua primeira 

versão elaborada em 2003 e, devido às atualizações da legislação, bem como as transformações 

no âmbito da modalidade, em 2007 uma nova versão para o documento foi editada por uma 

comissão de especialistas (BRASIL, [2007]). O referido documento não tem força de lei, mas 

objetiva servir de parâmetro para processos de regulação, supervisão e avaliação da modalidade 

EaD, subsidiando os referidos atos legais (BRASIL, 2007) e será abordado na Seção 3.3. 

Destaca-se, ainda, como uma maneira de assegurar a qualidade dos cursos 

superiores em EaD, a publicação da Resolução nº 1, de 11 de março de 2016, a qual “Estabelece 

Diretrizes e Normas Nacionais para a oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na 

Modalidade a Distância (EaD), base para as políticas e processos de avaliação e de regulação 

dos cursos e das Instituições de Educação Superior (IES) no âmbito dos sistemas de educação”. 

Nessa resolução são abordados aspetos relacionados ao material didático, avaliação e 

acompanhamento da aprendizagem; sede dos polos; os profissionais da educação que atuam na 

EaD; e os processos de avaliação e regulação da modalidade (BRASIL, 2016a). 

Em maio de 2017, foi publicado o Decreto nº 9.057, que revogou o Decreto nº 

5.622/2005 e trouxe a seguinte definição para a modalidade EaD: 
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Art. 1º  Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 

educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 

tempos diversos (BRAIL, 2017). 

 

Segundo consta no portal do MEC, o novo decreto possibilitará a ampliação da 

oferta de cursos de nível superior de graduação e pós-graduação a distância, e dentre as 

mudanças apresentadas estão a criação de polos de EaD pelas próprias instituições, bem como 

a viabilidade de credenciamento de instituições voltadas exclusivamente à modalidade EaD, ou 

seja, não haverá a obrigatoriedade de credenciamento prévio de cursos presenciais para 

autorização de cursos em EaD. Com a nova regulamentação, objetiva-se “ampliar a oferta de 

ensino superior no país para atingir a Meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE), que exige 

elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida em 33% da 

população de 18 e 24 anos” (BRASIL, [2017]). 

Observa-se que, com essa atualização da legislação, o papel da EaD é de destaque 

na política de expansão do ensino superior, visando atendimento das metas estabelecidas no 

Plano Nacional de Educação (PNE). É preciso cautela ao levar a modalidade para esse caminho. 

Antes de considerar o aspecto meramente expansionista da EaD, é relevante considerar a lógica 

da expansão como um todo, atentando para a premissa de que: 

 

A otimização do uso dos recursos humanos, financeiros, a democratização do acesso 

ao ensino superior, bem como cuidar da qualidade dessa expansão, são requisitos 

capitais no sentido de efetivar a EaD como possibilidade concreta e alternativa de 

formação para os que buscam formação em nível superior (ALONSO, 2014, p. 45). 

 

No novo decreto não se faz menção aos Referenciais de Qualidade para a Educação 

Superior a Distância, e traz novidade quanto aos procedimentos de credenciamento, como pode 

ser verificado nos dispositivos abaixo: 

 
Art. 11.  As instituições de ensino superior privadas deverão solicitar credenciamento 

para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância ao Ministério da 

Educação.  

§ 2º  É permitido o credenciamento de instituição de ensino superior exclusivamente 

para oferta de cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu na modalidade a 

distância.  

§ 3º  A oferta de curso de graduação é condição indispensável para a manutenção das 

prerrogativas do credenciamento de que trata o § 2º.  

Art. 12.  As instituições de ensino superior públicas dos sistemas federal, estaduais e 

distrital ainda não credenciadas para a oferta de cursos superiores na modalidade a 

distância ficam automaticamente credenciadas, pelo prazo de cinco anos, contado do 

início da oferta do primeiro curso de graduação nesta modalidade, condicionado à 

previsão no Plano de Desenvolvimento Institucional (BRASIL, 2017). 
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Outra novidade trazida pelo Decreto é em relação a criação e manutenção dos polos 

presenciais.  
 

Art. 16.  A criação de polo de educação a distância, de competência da instituição de 

ensino credenciada para a oferta nesta modalidade, fica condicionada ao cumprimento 

dos parâmetros definidos pelo Ministério da Educação, de acordo com os resultados 

de avaliação institucional.  

§ 1º  As instituições de ensino deverão informar a criação de polos de educação a 

distância e as alterações de seus endereços ao Ministério da Educação, nos termos a 

serem estabelecidos em regulamento.  

§ 2º  A extinção de polo de educação a distância deverá ser informada ao Ministério 

da Educação após o encerramento de todas as atividades educacionais, assegurados 

os direitos dos estudantes matriculados e da comunidade acadêmica (BRASIL, 2017). 

 

Por ser o decreto ainda muito recente, não há analises sobre a repercussão prática 

do dispositivo, até o momento, mas de acordo com a Assessoria de Comunicação Social do 

MEC “Todas as mudanças tiveram como objetivo, além de ampliar a oferta e o acesso aos 

cursos superiores, garantir a qualidade do ensino” (BRASIL, [2017]). Bielschowsky (2018, p. 

709), ao comentar sobre esse novo decreto, enxerga “o relaxamento de algumas regras e maior 

flexibilização dos modelos de oferta como altamente positivo, conduzindo [...] a uma melhor e 

mais ampla oferta”. 

 

3.2 Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

 

Em 2005 o Ministério da Educação (MEC) criou o Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) que foi regulamentado pelo Decreto nº 5.800, de 08 de junho de 2006, firmando 

uma parceria entre as esferas Federal, Estadual e Municipal, juntamente com Instituições 

públicas de Ensino Superior (ZUIN, 2006). Segundo consta no sítio da CAPES, a UAB é um 

sistema constituído por universidades públicas, as quais ofertam ensino superior por meio da 

educação a distância para a população que possui limitações de acesso para obter formação 

universitária (BRASIL, 2016b).  

No Brasil, diferente do que ocorre em universidades abertas de outros países como, 

por exemplo, Open University na Inglaterra e a Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) na Espanha, onde uma instituição concentra a oferta de cursos em EaD, o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil funciona de forma descentralizada, havendo orientações gerais 

para as instituições envolvidas, conservando sua autonomia, bem como as suas características 

regionais (ARRUDA; ARRUDA, 2015).  

O Sistema Universidade Aberta do Brasil, como o nome sugere, é um sistema e não 

uma instituição de ensino, portanto não possui as mesmas estruturas das Instituições de Ensino 

Superior (IES) brasileiras, como, por exemplo: sede, professores e pessoal próprios. Apesar de 



41 

 

 

haver o termo “universidade” em sua denominação, a UAB é um sistema formado por uma rede 

que envolve uma parceria entre o Governo Federal (por meio da Diretoria de Educação a 

Distância – DEAD/CAPES), as IES e os Estados e Municípios (PINTO JUNIOR; NOGUEIRA, 

2014). 

 

Figura 2 – Rede que constitui o Sistema Universidade Aberta do Brasil 

 

  

Fonte: elaborado pela autora com base em Pinto Junior e Nogueira (2014). 

 

No que concerne ao Governo Federal, este, por meio do Ministério da Educação 

(MEC) e da Diretoria de Educação a Distância/CAPES, é responsável pela coordenação e 

controle do sistema UAB, regulamentando o funcionamento do sistema, ditando as regras e 

metas, bem como delimitando os recursos financeiros para custeio e investimento, valores e 

quantidades de bolsas a serem ofertadas. É de responsabilidade também do ente federal, a 

instituição de vagas a serem criadas na IES para que estas contratem recursos humanos 

necessários para a implementação e funcionamento do programa (PINTO JUNIOR; 

NOGUEIRA, 2014). 

Cabe às IES, dentro do sistema UAB, a responsabilidade de oferecer os cursos, 

sendo encarregadas por toda a questão pedagógica e operacional do ensino, pesquisa e extensão. 

A maioria dos profissionais que prestam serviços para UAB (professores, secretários, técnico 

em informática, entre outros) estão na IES. Os alunos do sistema UAB fazem parte da IES que 

é responsável tanto pela criação quanto pelo reconhecimento dos cursos disponibilizados no 
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sistema, além da “seleção, ingresso, histórico e titulação dos alunos se dá dentro do sistema 

acadêmico de cada IES” (PINTO JUNIOR; NOGUEIRA, 2014, p. 232). 

Os Estados e Municípios, conforme apontam Pinto Júnior e Nogueira (2014), são 

encarregados pela disponibilização da estrutura física necessária para a realização das 

atividades presenciais dos cursos, ou seja, cabem a esses entes a responsabilidade pelos Polos 

de Apoio Presenciais do sistema UAB.  

Desse modo, o Sistema UAB serve de elo entre as instituições de ensino superior e 

os governos estaduais e municipais, objetivando o oferecimento de cursos que deem conta das 

necessidades de ensino superior de cada local, especificando “qual instituição de ensino deve 

ser responsável por ministrar determinado curso em certo município ou certa microrregião por 

meio dos polos de apoio presencial” (BRASIL, 2016b). A seguir, ilustra-se, resumidamente, 

como se dá o funcionamento da UAB: 

 

Figura 3 – Funcionamento do sistema UAB 

 

             Fonte: CAPES/MEC (BRASIL, 2016b). 

 

 O artigo 1º do Decreto nº 5.800/2006 descreve que o Sistema UAB é “voltado 

para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir 

e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País” (BRASIL, 2006). 

Esse decreto tem sido visto como uma referência nas políticas públicas em educação por 

estabelecer um sistema nacional para a EaD em consonância com o PNE 2001-2010 no que 

tange a necessidade de interiorização do ensino em todos os níveis e modalidades, considerando 
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a extensão demográfica do Brasil e as fragilidades do ensino presencial (ARRUDA; ARRUDA, 

2015). 

Nesse sentido, a UAB tem como objetivo, segundo consta no Parágrafo único do 

Artigo nº 1 do referido Decreto: 

 

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada 

de professores da educação básica; 

II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores 

em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 

IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 

V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões 

do País; 

VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e 

VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a 

distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior 

apoiadas em tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2006). 

 

Com esses objetivos, percebe-se que o Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) está voltado para a formação superior e continuada de professores, gestores e dirigentes 

envolvidos na educação básica, presentes nos três níveis governamentais (Federal, Estadual, 

Municipal e do Distrito Federal). Outro aspecto relevante da finalidade da UAB é o intuito de 

promover a expansão, democratização e interiorização do ensino superior público.  

No entanto, as questões relacionadas à democratização, expansão e interiorização 

do ensino superior público por meio da EaD, contidas no Decreto nº 5.800/2006, aparentam 

maior inclinação para a resolução das insuficiências do ensino superior público no Brasil de 

maneira aligeirada e quantitativa do que para o desenvolvimento de cursos a distância com a 

utilização de ferramentas das Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs) 

(HERNANDES, 2017).  

Arruda e Arruda (2015) comentam que a UAB não é uma instituição, mas sim um 

projeto governamental que estimula a educação a distância por intermédio de convênios regidos 

por editais de seleção, divulgados no sitio da UAB, promovendo parcerias entre as instituições 

públicas de ensino superior, o governo federal e os municípios que possuem interesse na 

instalação de polos presenciais. Como pode ser observado nos seguintes artigos do Decreto nº 

5.800/2006: 

 
Art. 2o  O Sistema UAB cumprirá suas finalidades e objetivos sócio-educacionais em 

regime de colaboração da União com entes federativos, mediante a oferta de cursos e 

programas de educação superior a distância por instituições públicas de ensino 

superior, em articulação com pólos de apoio presencial. 

§ 1o  Para os fins deste Decreto, caracteriza-se o pólo de apoio presencial como 

unidade operacional para o desenvolvimento descentralizado de atividades 

pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância 
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pelas instituições públicas de ensino superior. 

§ 2o  Os pólos de apoio presencial deverão dispor de infra-estrutura e recursos 

humanos adequados às fases presenciais dos cursos e programas do Sistema UAB. 

Art. 3o  O Ministério da Educação firmará convênios com as instituições públicas de 

ensino superior, credenciadas nos termos do Decreto no 5.622, de 19 de dezembro de 

2005, para o oferecimento de cursos e programas de educação superior a distância no 

Sistema UAB, observado o disposto no art. 5o. 

Art. 4o  O Ministério da Educação firmará acordos de cooperação técnica ou 

convênios com os entes federativos interessados em manter pólos de apoio presencial 

do Sistema UAB, observado o disposto no art. 5o. 

Art. 5o  A articulação entre os cursos e programas de educação superior a distância e 

os pólos de apoio presencial será realizada mediante edital publicado pelo Ministério 

da Educação, que disporá sobre os requisitos, as condições de participação e os 

critérios de seleção para o Sistema UAB (BRASIL, 2006). 

 

Essa característica de não institucionalização da UAB pode acarretar uma ameaça 

para a continuidade dos programas desenvolvidos no âmbito desse sistema, podendo sofrer 

transformações pela mudança de governos, correndo o risco de constituir-se numa política 

emergencial. Outro ponto a se considerar, é que esse caráter temporário pode gerar dificuldades 

no pagamento dos profissionais, a fragilização da relação de trabalho e comprometer a 

qualidade das atividades desenvolvidas (ARRUDA, ARRUDA, 2015).  

As despesas com educação a distância no âmbito do Sistema UAB ficam a cargo 

do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 

conforme consta no artigo abaixo:  

 

Art. 6o  As despesas do Sistema UAB correrão à conta das dotações orçamentárias 

anualmente consignadas ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, devendo o Poder Executivo compatibilizar a 

seleção de cursos e programas de educação superior com as dotações orçamentárias 

existentes, observados os limites de movimentação e empenho e de pagamento da 

programação orçamentária e financeira (BRASIL, 2006). 

 

De acordo com Pinto Júnior e Nogueira (2014), para que um curso seja oferecido 

no âmbito do sistema UAB, precisa antes ser criado dentro da IES, seguindo os procedimentos 

internos desta. No entanto, o financiamento fica a cargo da União que, por meio da CAPES, 

disponibiliza orçamento específico para custear as despesas com os cursos, ou seja, tais 

despesas não estão previstas no orçamento geral das IES. Essa forma de financiamento da UAB 

causa inseguranças, pois nem sempre o que consta no planejamento e execução orçamentária 

da CAPES estão em consonância com as projeções das universidades, desestimulando novas 

iniciativas por parte das IES, que ficam receosas em assumir responsabilidades que podem ir 

além das suas previsões orçamentárias, pois não têm a certeza de que estas serão atendidas pelo 

aporte financeiro disponibilizado pela CAPES. 

O Ministério da Educação é responsável, ainda, pela coordenação da implantação, 

acompanhamento, supervisão e avaliação dos cursos oferecidos por meio do Sistema UAB, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm
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como dispõe o Art. 7º do Decreto 5.800/2006: “O Ministério da Educação coordenará a 

implantação, o acompanhamento, a supervisão e a avaliação dos cursos do Sistema UAB”. 

 

3.3 Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância 

 

A Educação a Distância é tida como uma aliada na expansão do ensino superior 

brasileiro e para evitar que haja ofertas indiscriminadas de cursos nessa modalidade, foram 

editadas regulamentações e instrumentos normativos, demarcando o território da EaD. Dentre 

esses atos, destacam-se os Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância, cuja versão 

mais recente (2007) foi publicada pela extinta Secretaria de Educação a Distância do MEC. O 

referido documento abrange o Decreto 5.622 (2005), Decreto 5.773 (2006) e Portarias 

Normativas 1 e 2 (2007) (SALVUCCI; LISBOA; MENDES, 2012). Segue abaixo um resumo 

do referido documento. 

Os Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância (RQEaD), versão de 

2007, têm como foco os cursos de graduação e pós-graduação e, conforme consta na 

apresentação do documento, a sua principal preocupação abriga-se na demonstração de 

definições e conceitos, que visam assegurar a qualidade da modalidade, bem como reprimir a 

precarização da educação superior provocada pela oferta indiscriminada de cursos em EaD sem 

a presença de condições básicas capazes de garantir que os cursos sejam desenvolvidos com 

qualidade (BRASIL, 2007).  

Os RQEaD enfatizam que, antes de qualquer coisa, a educação deve ser o 

fundamento primeiro para o desenvolvimento dos projetos de cursos, independentemente se são 

presenciais ou não. Dessa forma, os projetos pedagógicos dos cursos superiores a distância 

precisam estar alicerçados em “compromisso institucional em termos de garantir o processo de 

formação que contemple a dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a dimensão 

política para a formação do cidadão” (BRASIL, 2007, p.07). 

Esses referenciais apontam os aspectos pedagógicos, recursos humanos e 

infraestrutura como dimensões que devem ser abrangidas nos Projetos Político Pedagógicos 

dos Cursos (PPCs) na modalidade a distância. Segundo os RQEaD, para conseguir que estas 

dimensões sejam compreendidas, os PPCs precisam conter expressamente os seguintes tópicos: 

(i) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; (ii) Sistemas de 

Comunicação; (iii) Material didático; (iv) Avaliação; (v) Equipe multidisciplinar; (vi) 

Infraestrutura de apoio; (vii) Gestão Acadêmico-Administrativa; (viii) Sustentabilidade. 

Em suma, percebe-se da leitura da caracterização do tópico (i) que há uma 
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preocupação com a finalidade primeira do processo educativo, antes de abordar se sua 

organização se dá a distância ou não, apontado que a EaD é um processo educativo como os 

outros e que por isso objetiva o expresso no artigo 2º da LDB “[...] o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

As especificidades da EaD são trazidas nos tópicos seguintes: Sistemas de 

comunicação que, em resumo, vincula a qualidade à interatividade entre estudantes, professores 

e tutores, devendo o curso superior a distância estar apoiado em um sistema de comunicação 

eficiente, tendo as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como facilitadoras, 

envolvendo, prioritariamente, boas condições de telecomunicação (fax, telefone, correio 

eletrônico, videoconferência, fórum de debate pela internet, ambientes virtuais de 

aprendizagem, entre outros).   

No tópico Material Didático, observa-se, em síntese, que a orientação se pauta na 

elaboração de materiais didáticos que sejam capazes de propiciar a interação entre os atores do 

processo de ensino e aprendizagem e que os docentes responsáveis pela elaboração desse 

material devem trabalhar em conjunto com equipes multidisciplinares, somando as experiências 

e habilidades para desenvolverem matérias de qualidade que deem conta das especificidades da 

modalidade EaD. 

No item “Avaliação”, duas propostas são apontadas: a) a que diz respeito ao 

processo de aprendizagem e; b) a que se refere à avaliação institucional. No primeiro caso, o 

documento aborta que as avaliações devem propiciar ao estudante o desenvolvimento de 

habilidades, competências e atitudes em graus mais complexos e que estas precisam ser 

continuas, possibilitando um acompanhamento do aprendizado do estudante e o estimulando a 

se aperfeiçoar na construção do conhecimento. Fala-se que as avaliações da aprendizagem são 

aplicadas presencial e a distância. Nota-se nesse tópico, que não há nada tão especifico que 

caracterize a EaD como modalidade diferente do ensino presencial. 

Ademais a “avaliação institucional” é identificada como fundamental para o 

alcance da qualidade dos cursos, devendo as instituições desenvolverem um processo continuo 

de avaliação, abordando: Organização Didático-Pedagógica; Corpo Docente, Corpo de Tutores, 

Corpo de Técnico-Administrativo e Discentes; Instalações físicas e; Meta-avaliação.  

Quanto ao tópico “Equipe Multidisciplinar”, comenta-se que, pela diversidade de 

modelos, a educação a distância conta com variadas possibilidades de composição dos recursos 

humanos, mas que estas não se eximem da exigência de formação de uma equipe 

multidisciplinar que conte com as três categorias de profissionais qualificadas para garantir 

cursos de qualidade, quais sejam: docentes; tutores e; pessoal técnico-administrativo. Destaca-
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se que a categoria tutores recebe uma carga de responsabilidade no processo de ensino e 

aprendizagem, sendo o tutor considerado um sujeito ativo na prática pedagógica. Cabendo a 

este acompanhar o estudante na jornada de aprendizagem, atuando como peça-chave no 

processo de interação. A qualidade dos cursos, quanto a esta categoria, está atrelada à 

manutenção de um sistema de tutoria que contemple tutores a distância e tutores presenciais. 

As principais atribuições desses dois atores estão descritas no quadro abaixo.  

 

Quadro 2 – Atribuições e responsabilidades dos tutores 

CATEGORIA ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Tutores a distância 

 Atua a partir da instituição, mediando o processo pedagógico junto a 

estudantes geograficamente distantes, e referenciados aos pólos 

descentralizados de apoio presencial. 

 Tem como principal atribuição o esclarecimento de dúvidas através 

fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, participação em 

videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto pedagógico. 

 Tem também a responsabilidade de promover espaços de construção 

coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e sustentação 

teórica aos conteúdos e, freqüentemente, faz parte de suas atribuições 

participar dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com 

os docentes. 

Tutor presencial 

 atende os estudantes nos pólos, em horários pré- estabelecidos. 

 deve conhecer o projeto pedagógico do curso, o material didático e o 

conteúdo específico dos conteúdos sob sua responsabilidade, a fim de 

auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais 

e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em 

relação a conteúdos específicos, bem como ao uso das tecnologias 

disponíveis. 

 Participa de momentos presenciais obrigatórios, tais como avaliações, 

aulas práticas em laboratórios e estágios supervisionados, quando se 

aplicam. 

 deve manter-se em permanente comunicação tanto com os estudantes 

quanto com a equipe pedagógica do curso. 

Tutores presenciais e 

a distância 

 Domínio do conteúdo; 

  dinamismo, visão crítica e global, capacidade para estimular a busca de 

conhecimento e habilidade com as novas tecnologias de comunicação e 

informação 

Fonte: Adaptado dos Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (2007) 

 

Dando seguimento aos itens apresentados nos referenciais de qualidade, no que 

tange à “Infra-estrutura de apoio”, o documento aponta que a instituição deve manter um 

aparato material proporcional “ao número de alunos, aos recursos tecnológicos envolvidos e à 

extensão de território a ser alcançada [...]” (BRASIL, 2007, p. 24), ressaltando que tanto a sede 

da instituição, quanto os polos de apoio presencial devem manter essa infraestrutura. Cita ainda 

que deve haver uma Coordenação acadêmico-operacional (podendo se configurar em estruturas 

mais gerais) convergindo às questões gerenciais do curso. Especifica-se que nos Polos 

presenciais é fundamental que se mantenha uma estrutura com: “biblioteca, laboratório de 
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informática com acesso à Internet de banda larga, sala para secretaria, laboratórios de ensino 

(quando aplicado), salas para tutorias, salas para exames presenciais” (BRASIL, 2007, p. 26). 

No tópico VII, “Gestão acadêmico-administrativa”, o documento explicita a 

preocupação de que o estudante de EaD tenha as mesmas prerrogativas dos estudantes dos 

cursos presenciais, no que se refere ao suporte acadêmico e ao acesso aos serviços oferecidos 

no ensino tradicional, citando como exemplos: matrícula, inscrições, requisições, acesso às 

informações institucionais, secretarias, entre outras. 

Por fim, ao abordar “Sustentabilidade financeira”, pontua-se que para uma 

educação superior a distancia de qualidade são necessários investimentos elevados tanto para a 

implantação quanto para a manutenção dos cursos, considerando as especificidades da EaD e a 

necessidade de atualização no que se refere aos avanços tecnológicos para um aperfeiçoamento 

continuo da modalidade. O item especifica os elementos que devem constar nos projetos 

político-pedagógicos dos cursos, a saber: 

 

Quadro 3 – Elementos de sustentabilidade financeira da EaD 

a) Investimento (de curto e médio 

prazo) 

 produção de material didático (professores, 

equipe multidisciplinar, equipamentos, etc.); 

 implantação do sistema de gestão; 

  equipamentos de comunicação, gestão, 

laboratórios, etc.; 

  implantação dos pólos descentralizados de 

apoio presencial e centro de educação a 

distância ou salas de tutoria e de coordenação 

acadêmico-operacional nas instituições. 

b) Custeio 

 equipe docente: coordenador do curso, 

coordenadores de disciplinas, coordenador de 

tutoria e professores responsáveis pelo 

conteúdo;  

 equipe de tutores para atividades de tutoria;  

 equipe multidisciplinar;  

 equipe de gestão do sistema;  

 recursos de comunicação;  

 distribuição de material didático;  

 sistema de avaliação. 

Fonte: Adaptado dos Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distancia (2007, p. 31) 

 

Alonso (2010), ao falar sobre a questão da expansão do ensino superior, 

especificadamente no que concerne à EaD, aponta elementos particulares dessa modalidade que 

transcendem ao movimento mais amplo da expansão. Este considera a natureza das instituições 

e sua organização, se universidade ou não, para ofertas de cursos com determinadas marcações, 

enquanto que na EaD, pelo expresso no Decreto nº 5.622/2005, bem como nos Referenciais de 

Qualidade abordados acima, basta que a instituição atenda aos itens apontados, sem que seja 

levado em consideração sua natureza jurídica ou institucional. Nesse sentido, é suficiente 
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atender aos itens postos como fundamentais ao credenciamento para a instituição, a princípio, 

estar apta a ofertar cursos a distância.  

Lopes et al (2010) acentuam que os itens abordados nos Referenciais de Qualidade 

para a Educação Superior a Distância são básicos para assegurar a qualidade no Ensino Superior 

em EaD, porém outros referenciais podem ser adicionados pelas instituições com intuito de 

atender especificidades do contexto em que estão inseridas.  

 Tendo em conta que o objetivo geral desta pesquisa é avaliar a qualidade dos cursos 

de graduação em EaD, ofertados pelo Instituto UFC Virtual, sob a perspectiva dos discentes, é 

importante compreender como o processo avaliativo vem se desenvolvendo durante os anos, 

uma vez que a avaliação é fundamental para o alcance e manutenção da qualidade do 

ensino/aprendizagem, independente do programa e da modalidade de ensino.  Nesse sentido, 

a próxima seção traz um desenho das gerações da avaliação educacional, demonstrando suas 

tendências, princípios e técnicas.  
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4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NO ÂMBITO EDUCACIONAL 

 

A sociedade vem demonstrando ao longo dos anos uma insatisfação com a 

qualidade do ensino nos seus mais variados níveis, e isso vem impulsionando debates sobre a 

necessidade de reformulação dos programas educativos e das políticas públicas voltadas para 

essa área. Uma nova consciência vem se formando no intuito de aperfeiçoar a escola, seus 

currículos, práticas instituições e principalmente a avaliação. Apesar da morosidade na 

evolução dos processos educativos do Brasil, ocasionado principalmente pela apatia dos 

gestores e educadores em implementar ações efetivas para o aperfeiçoamento dessa área, 

percebe-se que há um movimento voltado a implantar medidas para a melhoria da qualidade do 

ensino (VIANA, 2005). 

Há múltiplas concepções de qualidade, a depender do contexto, e as instituições de 

ensino precisam definir padrões a serem atingidos à luz de seus objetivos, bem como estabelecer 

os indicadores que atendam ao que se pretende medir. É importante destacar a necessidade de 

se construir uma cultura avaliativa no âmbito dos centros educacionais para que os atores 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem compreendam a importância e os benefícios 

da avaliação e se sintam comprometidos na busca pela melhoria continua (ANDRIOLA, 1999). 

O objetivo dos atores envolvidos no processo educativo é alcançar a excelência na 

qualidade do ensino e aprendizagem, buscando compreender o contexto, os fenômenos e 

processos que interferem na busca pela qualidade. Percebe-se, mesmo guardando as 

especificidades dos níveis de educação, que a avaliação contínua é objetivo de todos, 

depreendendo disso a importância de se avaliar continuamente os processos, técnicas, 

metodologias e até os projetos pedagógicos, a fim de gerar permanentemente informações que 

poderão ser utilizadas para tomadas de decisões mais adequadas para se alcançar a eficiência, 

eficácia e efetividade da educação (ANDRIOLA, 1999).  

É relevante destacar que a avaliação não pode deixar de ser aplicada sob a 

justificativa de que acentua as desigualdades, pois a avaliação pode descontruir, mas possibilita 

com isso que haja transformações e inovações. Assim a metodologia de avaliação se pauta em 

“descontruir para melhor construir”. Um dos propósitos mais louváveis da avaliação é a 

identificação dos problemas, evitando encobertá-los, podendo com isso ser utilizada para 

transformação de realidades (DEMO, 2010). 

No âmbito da EaD, observando o movimento da expansão do ensino superior dos 

últimos anos, é fundamental que se tenha um olhar para a qualidade dos cursos oferecidos nessa 

modalidade, pois o seu caráter quantitativo não deve negligenciar a qualidade do ensino- 
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aprendizagem. Alonso (2014, p. 50) afirma que propiciar educação de qualidade ao ensino 

superior é princípio fundamental para o êxito de políticas públicas voltadas para a educação. 

“Da mesma forma, avaliar com vista a tomada de decisão, readequações e posicionamentos é 

cultura e prática relevante para o cumprimento delas”.  

Bizarria et al (2016) ressaltam que, em virtude da expansão da EaD nos últimos 

anos, é pertinente e necessário a realização de avaliações permanentes da qualidade e eficácia 

das práticas desenvolvidas nessa modalidade, verificando qual função vem desempenhando no 

contexto dos cursos de ensino superior.  

Nesse sentido, depreende-se que o processo avaliativo é algo complexo e que requer 

um olhar crítico permanente com o intuito de explorar as suas potencialidades, visando sempre 

uma maior aprendizagem dos envolvidos no processo. A avaliação precisa ser reconhecida pela 

sociedade como algo positivo e não como forma de apontar desigualdades e de segregar os 

avaliados. Com a avaliação é possível diagnosticar a realidade e assim traçar estratégias para 

transformá-la.   

Dessa forma, no intuito de aperfeiçoar cada vez mais o processo de ensino-

aprendizagem, a avaliação surge no contexto educacional como uma atividade de investigação 

e de valoração visando promover mudanças educativas e desenvolvimento dos docentes e 

discentes, bem como dos projetos curriculares (LA EVALUACÍON EDUCATIVA, 1996). 

Assim, o processo de investigação avaliativa foi se desenvolvendo e se consolidando ao longo 

dos anos, numa tentativa de refletir sobre a consolidação desse processo, apresenta-se abaixo 

as fases que marcaram a avaliação educativa.  

 

4.1 As Gerações da Avaliação Educacional 

 

Desde a antiguidade, vem se criando e utilizando procedimentos avaliativos, 

marcados, incialmente, pela falta de uma teoria explicita que desse amparo aos professores no 

seu papel de avaliador, antes resumido à valoração e, principalmente, diferenciação e seleção 

de estudantes, e ao passar dos anos, em especial no século XX, desenvolveram-se uma gama de 

estudos que contribuíram para a consolidação da investigação avaliativa no campo educacional 

(ESCUDERO ESCORZA, 2003). 

Vianna (2000, p. 22) acredita que a avaliação está presente na vida humana desde 

as primeiras civilizações, considerando a colocação de Stake – “o homem observa; o homem 

julga, isto é, avalia”. No século XVIII, as instituições educativas são levadas a elaborar e 

introduzir normas de utilização de exames para comprovar os méritos individuais, a fim de 
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atender à crescente demanda e aumento do acesso à educação (ESCUDERO ESCORZA, 2003). 

Em suma, até meados do século XIX, os métodos de avaliação foram sustentados 

em práticas, sobretudo rotineiras, utilizando instrumento pouco confiáveis sem um suporte 

teórico que embasasse os testes aplicados. Para Escudero Escorza (2003) a evolução da 

avaliação educativa pode ser compreendida sob a perspectiva de três abordagem consideradas 

clássicas na literatura. Tem-se a abordagem proposta por Scriven, que divide os períodos da 

avaliação em seis épocas, iniciadas desde o século XIX: época da reforma (1800-1900), época 

da eficiência e do “testing” (1900-1930), época de Tyler (1930-1945), época da inocência 

(1946-1956), época da expansão (1957-1972) e a época da profissionalização (desde 1973).  

Ainda segundo Escudero Escorza (2003), na abordagem de Cabrera (1986) e 

Salvador (1992), as fases da avaliação são divididas em três grandes épocas, classificadas tendo 

como referência central Tyler, época considerada como a do nascimento da avaliação. As 

épocas anteriores serão denominadas de precedentes e antecedentes, e a posterior de 

desenvolvimento.  

Já Guba e Lincoln (1982, apud ESCUDERO ESCORZA, 2003) apresentam a 

evolução da investigação avaliativa no campo da educação em quatro gerações: a primeira - 

Mensuração; a segunda - Descrição; a terceira - Julgamento; e a quarta - Negociação. Esta será 

a abordagem utilizada para caracterizar o desenvolvimento da avaliação educacional nesta 

pesquisa. 

 

4.1.1 Primeira Geração da Avaliação Educacional  

 

No final do século XIX e início do século XX, a evolução da avaliação educacional 

deu seus primeiros passos, surgindo da necessidade de atribuir um caráter científico aos meios 

avaliativos, evitando que a avaliação fosse embasada apenas na subjetividade do avaliador.  

Nessa perspectiva, têm-se as ideias do Positivismo das ciências Físico-Naturais 

presentes no desenvolvimento de mecanismos avaliativos e, nesse âmbito, as provas escritas 

passam a ser utilizadas no combate à subjetividade dos testes orais, bem como a observação das 

características individuais dos avaliados, a partir da influência das teorias evolucionistas. O 

desenvolvimento dos métodos estatísticos, viabilizando o tratamento dos dados, também 

contribuiu para a transformação da avaliação educativa (ESCUDERO ESCORZA, 2003). 

O processo de consolidação da investigação avaliativa vem sofrendo influência do 

contexto político, econômico e histórico do qual é contemporânea. Escudero Escorza (2003) 

aponta, por exemplo, que o desenvolvimento industrial e a necessidade de capacitação de mão-
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de-obra, provocou a necessidade de criar mecanismos de “acreditación” e seleção. 

Isso contribuiu para o surgimento dos “testes”, cujo processo de avaliação comporta 

as seguintes características: Medição e Avaliação estão interligadas, porém, na prática, 

prevalece a medição; dentro do modelo de traços e atributos, o método propunha posicionar o 

sujeito avaliado em determinado grupo, dependendo da pontuação que alcançava; os testes de 

rendimento eram focados no resultado individual sem fazer correlação com o programa escolar 

(ESCUDERO ESCORZA, 2003). 

Nos anos 1920 a 1930, a utilização de testes nas escolas marcou o seu período áureo. 

Nesse tempo, McCall (1920, apud ESCUDEIRO, 2003) propôs que fosse dada maior 

autonomia aos professores na elaboração das provas objetivas, evitando se fixar apenas em 

propostas de especialistas externos.  

Guba e Lincoln (1989 apud ESCUDEIRO, 2003) sintetizam a fase de “teste” como 

a geração da medida, na qual o avaliador é encarado como técnico, provedor de instrumentos 

de medição. No final da década de 1940, tem-se um decréscimo no uso do método e o 

surgimento de movimentos contrários à proposta, porém como apontado pelos autores citados, 

observa-se que textos e publicações ainda não fazem a distinção entre medição e avaliação.  

Nesse sentindo, tem-se que a primeira geração da avaliação educativa foi 

demarcada pela utilização de testes de medição que buscavam mensurar o desempenho e o nível 

de inteligência dos indivíduos. Nas palavras de Lima Filho e Trompieri Filho (2013), essa 

primeira fase está relacionada à medição e às significativas influencias das ciências sociais e do 

evolucionismo de Darwin. Destacam, ainda, as contribuições da psicologia para educação, 

principalmente, no campo da psicométrica, tendo como exemplo o uso de testes psicométricos, 

que objetivavam medir a inteligência.  

O desenvolvimento de um aporte teórico e prático construído por estudiosos que 

buscavam compreender e aperfeiçoar os métodos avaliativos, atribuindo um caráter científico 

aos métodos de investigação avaliativa, contribuiu para o movimento de distanciamento, cada 

vez maior, da ideia de que a avaliação se restringia a medição de habilidades individuais sem 

se considerar outros aspectos que não o próprio indivíduo. A errônea ideia de que avaliar é 

medir, tão presente nessa primeira geração, é progressivamente posta em cheque, e nas gerações 

seguintes a concepção de avaliação será aperfeiçoada e ampliada, demonstrando que o processo 

avaliativo é muito mais complexo do que uma simples aferição de medida. Como afirma Vianna 

(2000, p. 25) “a medida pode ser um momento inicial de uma avaliação, mas não é condição 

essencial para que se tenha uma avaliação [...].” 
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4.1.2 Segunda Geração da Avaliação Educacional  

 

Na segunda Geração da Avaliação Educacional, os métodos avaliativos se 

distanciam do caráter meramente mensurador, no qual a avaliação é pautada apenas na medição 

da capacidade de apreender dos estudantes, sem considerar os referencias do programa 

educacional em que estão inseridos. O divisor de água, que deslocou a avaliação para outro 

nível, é atribuído aos estudos desenvolvidos por Tyler, que, segundo Gomes (2015), foi o 

primeiro estudioso a diferenciar os termos mensuração e avaliação. 

Escudero Escorza (2003) considera Tyler como o pai da avaliação educacional, 

dando destaque ao fato de ter sido o primeiro estudioso a propor uma visão metódica aos 

processos de investigação avaliativa, superando as perspectivas da avaliação psicológica 

preponderante na geração anterior.  

Tyler propôs que a avaliação fosse realizada a partir de objetivos previamente 

estabelecidos, buscando verificar se esses foram atingidos, valorando a aprendizagem do aluno 

para obter informações não só do desempenho individual, mas também da eficiência do 

programa educativo. Como ressaltado por Escudero Escorza (2003), na concepção de Tyler, a 

avaliação tem o propósito de determinar as mudanças ocorridas nos alunos, entretanto sua 

função não se limita a explicitar esses resultados aos implicados no processo educacional, visto 

que possibilita que sejam extraídas informações sobre a eficácia do programa educacional, bem 

como sobre a atuação do professor. 

Vianna (2000) afirma que o modelo de Tyler pressupõe que o processo educativo 

está diretamente relacionado à formação e transformação de comportamentos, dessa forma os 

currículos devem ser elaborados de acordo com as habilidades que se pretendem desenvolver, 

as quais devem estar expressas nos objetivos almejados.  

Segundo Tyler, o currículo deve ser construído sob a perspectiva de quatro questões: 

a) quais os objetivos pretendidos?; b) Por meio de quais atividades esses objetivos podem ser 

alcançados; c) Como organizar efetivamente essas experiências; d) Como verificar se os 

objetivos foram alcançados? No âmbito do seu modelo sistemático de avaliação educacional, a 

realização de uma avaliação efetiva necessita das seguintes condições: a) Proposta clara 

de objetivos; b) Determinação das situações em que os comportamentos esperados devem ser 

manifestados; c) Escolha dos instrumentos de avaliação apropriados; d) Interpretação dos 

resultados dos testes; Determinação da confiabilidade e objetividade das medidas (ESCUDERO 

ESCORZA, 2003). 

 Assim, na concepção desse estudioso, a avaliação deve ter seus propósitos 
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minuciosamente analisados antes de sua aplicação, para que haja coerência com o processo de 

aprendizagem e os objetivos estabelecidos. Nesse sentido, a avaliação deve guiar a 

aprendizagem do aluno, compreendendo os aspectos significativos do seu rendimento. 

(ESCUDERO ESCORZA, 2003). 

Em síntese, a segunda geração da avaliação educativa teve como principais funções: 

avaliar numa dimensão pedagógica, utilizando tanto a avaliação formativa quanto a diagnóstica; 

a função reguladora da avaliação formativa é pontual e retroativa, uma vez que é direcionada, 

restritamente, à orientação da atuação do professor; o foco continua a ser o resultado final, 

mantendo-se, assim, o caráter seletivo da avaliação (LIMA FILHO; TROMPIERI FILHO, 

2013). 

 

4.1.3 A terceira geração da avaliação educacional 

 

A terceira geração emergiu em meio a reflexões acerca do reducionismo e 

padronização dos testes que visavam o resultado final, limitando a avaliação ao caráter 

mensurador (LIMA FILHO; TROMPIERI FILHO, 2013). Constata-se que a avaliação vai 

muito além de descrever e medir resultados, como registrado nas gerações anteriores, e é dessa 

lacuna que surge o julgamento como parte indispensável do processo avaliativo, ou seja, como 

apontado por Guga e Lincoln, a terceira geração é marcada pela ideia de que o juízo de valor é 

um aspecto intrínseco à avaliação (ESCUDERO ESCORZA, 2003). 

Scriven e Cronbach contribuíram para reflexões sobre a avaliação no âmbito da sua 

terceira fase, trazendo contribuições e ampliando os horizontes do processo de investigação 

avaliativa. Cronbach acrescenta como análise do conceito da metodologia da avaliação as 

seguintes considerações: a) associar o conceito de avaliação a tomada de decisões; b) a 

avaliação utilizada para melhorar o sistema de avaliação durante sua aplicação; c) crítica ao tipo 

comparativo de estudos avaliativos, dando primazia à valorização de critérios objetivos bem 

definidos, e não à comparação com outros grupos; d) defesa de estudos mais analíticos, a fim 

de discernir claramente os resultados; e) a avaliação deve incluir estudos de processo 

(atividades desenvolvidas em sala de aula), medidas de rendimento e atitudes (mudanças 

observadas nos alunos) e estudo dos egressos do programa; f) as técnicas de avaliação não 

devem limitar-se aos testes de rendimento (ESCUDERO ESCORZA, 2003). 

Scriven ampliou a investigação avaliativa, trazendo uma abordagem semântica à 

avaliação. O autor diferenciou a metodologia da avaliação das funções da avaliação, estas se 

relacionam com a finalidade dada a informação obtida, que é variável, e aquela, denominada 
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pelo autor de meta da avaliação, pressupõe algo estimado e invariável (ESCUDERO 

ESCORZA, 2003). 

Ainda na concepção de Scriven, tem-se a distinção entre avaliação formativa 

(avaliação realizada no programa em desenvolvimento como o objetivo de aperfeiçoá-lo) e 

avaliação somativa (aquela que se destina a comprovar a eficácia do programa e tomar decisões 

sobre sua continuidade). Quanto à avaliação baseada em objetivos preestabelecidos, Scriven 

critica a prioridade em enfatizar os resultados, ressaltando a necessidade de se avaliar também 

os objetivos propostos. Outro ponto a ser destacado é a distinção feita entre avaliação intrínseca 

e avaliação extrínseca. A primeira pretende valorar o elemento por si mesmo, enquanto a 

segunda visa valorar os efeitos produzidos nos alunos. Diferentemente de Cronbach, defende o 

caráter comparativo dos estudos avaliativos, ao passo que este pode proporcionar um juízo de 

superioridade ou inferioridade do que se está avaliando (ESCUDERO ESCORZA, 2003). 

Gomes (2015, p. 36) afirma que “Stufflebeamn é outro estudioso que defende que 

a ênfase da avaliação está no processo de julgamento e tomada de decisões, possibilitando a 

obtenção de informações legítimas que são recolhidas no contexto real em que o processo 

avaliativo ocorre”. O modelo desenvolvido por tal estudioso, denominado CIPP (contexto, 

insumo, processo e produto), demonstra que a investigação avaliativa vai além da análise do 

resultado final, propondo variados tipos de avaliação que serão adotados de acordo com a 

decisão a ser tomada (ESCUDERO ESCORZA, 2003). 

Conclui-se que esta fase foi marcada pela inclusão da noção de juízo de valor ao 

processo avaliativo, agregando à concepção de avaliação, o julgamento dos processos e 

resultados, possibilitando que as informações coletadas servissem a variados fins, ultrapassando 

o caráter meramente mensurador e descritivo presentes nas gerações anteriores.  

 

4.1.4 Quarta Geração da Avaliação Educativa – Negociação. 

 

As fragilidades e limitações das gerações anteriores apresentadas por Guba e 

Lincoln, delimitam-se na falta de visão gestora do processo avaliativo; na pouca atenção dada 

ao pluralismo de valores e a forte influência do paradigma positivista nos modelos 

desenvolvidos, especialmente, nos de 1960. Os autores propõem as alternativas responsiva e 

construtivista como possíveis atenuadoras de tais deficiências. Assim surge a quarta geração da 

avaliação, que é baseada no paradigma construtivista e nas necessidades dos implicados no 

processo de avaliação (ESCUDERO ESCORZA, 2003). 

Guba e Lincoln (1989, p.8) propõem, que nessa quarta geração, a avaliação assuma 
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nova abordagem, ganhando um enfoque muito maior do que mera coletora de informação, uma 

vez que passa a considerar também “elementos humanos, políticos, culturais e contextuais” que 

envolvem o “objeto” a ser avaliado. Diante disso, os autores vislumbram uma concepção de 

avaliação que transcenda o caráter meramente mensurador, descritivo e de julgamento, 

deslocando-a para um novo patamar, no qual a negociação é destaque no processo avaliativo. 

Para Lima Filho e Trompieri Filho (2013), essa geração é marcada pela criticidade do processo 

avaliativo, no qual a negociação é fundamental para promover a integração das variadas 

dimensões que se relacionam com o que será avaliado.  

A quarta geração da avaliação absorveu, de certa forma, a abordagem responsiva 

proposta por Stake (ESCUDERO ESCORZA, 2003), que declara não haver avaliação ideal, 

pois nenhum modelo avaliativo consegue dar conta totalmente da complexidade que envolve 

um programa educacional, mas defende uma abordagem avaliativa que considere mais a 

utilidade dos serviços para um público específico, do que o cumprimento de determinados 

objetivos pré-estabelecidos (VIANNA, 2000).  

Segundo Vianna (2000), na abordagem responsiva de Stake, defende-se a 

necessidade de se avaliar sob diferentes perspectivas, valoriza-se a subjetividade do avaliador, 

dando-lhe autonomia para decidir os aspectos a serem avaliados, devendo estar consciente de 

que a avaliação não se resume à mensuração de resultados e que, no entanto, instrumentos como 

os testes podem ser utilizados, porém esses não são a finalidade última do processo avaliativo, 

podendo ser complementados por entrevistas, observações sistemáticas, entre outras técnicas. 

“ O relevante é que o avaliador disponha de um número considerável de fontes independentes 

e confiáveis de informação, a fim de que possa ter uma percepção do desenvolvimento de um 

programa e de seu êxito. ” (VIANNA, 2000, p. 37). 

Dessa forma percebe-se que na quarta geração, a avaliação rompe o caráter rígido 

e padronizador presentes nas gerações passadas, dando maior flexibilidade ao processo 

avaliativo, no intuito de alcançar os múltiplos aspectos de uma mesma realidade, por meio da 

utilização de variadas abordagens, que se complementam e geram diferentes respostas, 

enriquecendo a compreensão do objeto avaliado, possibilitando o aperfeiçoamento do processo 

educacional. Cabe ressaltar que essa fase é marcada pela negociação e diálogo entre avaliador 

e avaliado, promovendo uma interação e comunicação entre todos os implicados, levando-se 

em consideração o contexto do programa, visando obter informações que possibilitem o seu 

aperfeiçoamento com foco no maior aprendizado dos sujeitos aos quais esse programa se 

destina.    
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a pesquisa contribuir para o conhecimento científico é necessário que esta seja 

realizada de acordo com técnicas e métodos previstos na metodologia científica, que é definida 

por Leite (2008, p. 101) como a “ciência do método, ou que estuda os métodos”. Andrade (2006, 

p.129) conceitua a metodologia como sendo “o conjunto de métodos ou caminhos que são 

percorridos na busca do conhecimento. ” 

Na pesquisa científica, o método é fundamental para o pesquisador alcançar os 

objetivos de seu estudo, orientando-o em cada etapa da pesquisa. Nesse sentido, a metodologia 

auxilia a pesquisa científica desde a obtenção dos dados até a análise dos resultados. Esta 

delineia como os dados e as informações serão coletados e analisados de maneira a alcançar os 

objetivos gerais e específicos do estudo.  

Sendo assim, esta pesquisa teve como propósito a avaliação da qualidade dos cursos 

de graduação na modalidade a distância ofertados pela Universidade Federal do Ceará (UFC) 

sob a óptica dos discentes, seguindo os procedimentos metodológicos abordados a seguir. 

 

5.1 Tipologia da pesquisa 

 

Baseando-se na concepção de Gil (2014), quanto aos objetivos, a presente pesquisa 

tem caráter descritivo, uma vez que buscou descrever como os estudantes avaliam a qualidade 

dos cursos de graduação ofertados pelo Instituto UFC virtual, corroborando-se na definição do 

mencionado autor, o qual afirma que a pesquisa descritiva é aquela que tem a finalidade de 

descrever as características de determinado objeto de estudo ou ainda estabelecer uma relação 

entre as variáveis estudadas. 

Quanto à natureza da pesquisa, este estudo teve abordagem quantitativa, pois 

buscou avaliar a qualidade dos cursos de graduação na modalidade EaD por meio de dados 

coletadas junto aos discentes, considerando o caráter quantitativo das respostas, cujas 

informações foram analisadas com o apoio de métodos estatísticos.  

O referencial teórico constituiu-se de levantamento bibliográfico e documental, 

cujas informações serviram de base para compreender o percurso da EaD ao longo dos anos, e 

a sua evolução a partir do processo de normatização da modalidade, buscando refletir sobre a 

questão da qualidade dos cursos de nível superior ofertados no âmbito do sistema UAB, 

especificamente, os cursos de graduação oferecidos pelo Instituto UFC Virtual. 

Considerando a questão de pesquisa deste estudo (como os cursistas avaliam a 
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qualidade dos cursos de graduação na modalidade EaD, ofertados pela UFC) foi feito um estudo 

de caso na UFC, visando coletar, de forma planejada, informações sobre a EaD no contexto 

dessa IFES. O estudo de caso é compreendido por Yin (2010) como um método de investigação 

empírico, uma técnica que abrange planejamento, técnicas de coleta de dados e análise do 

material coletado. Geralmente, o estudo de caso é escolhido quando se busca soluções para 

questões relacionadas à “como” e por quê” determinados fenômenos acontecem; quando existe 

pouca probabilidade de controle dos objetos estudados e quando o foco de interesse está ligado 

aos acontecimentos atuais, compreendidos apenas em determinados contextos. 

 

5.2 Universo e Amostra 

 

Para Marconi e Lakatos (2007, p. 42) o universo (população) da pesquisa é “o 

conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelos menos uma característica em 

comum”. Quase sempre não é possível alcançar a totalidade do universo na realização de uma 

pesquisa, por isso faz-se necessário delimitar uma amostra, que é “um percentual dentro e 

representativo do universo” (LEITE, 2008, p. 121). 

Nesse sentido, o universo da pesquisa foi composto pelos estudantes matriculados 

no último semestre dos cursos de graduação na modalidade a distância, oferecidos pela 

Universidade Federal do Ceará, por meio do Instituto UFC Virtual. Levando em conta que este 

público pode fornecer informações sedimentadas da qualidade dos cursos de graduação em EaD, 

tendo em vista que já cumpriu quase a totalidade dos componentes curriculares. Considerando 

a impossibilidade de investigar toda a polução, foi definida uma amostragem não probabilística, 

na qual, segundo Gil (2014), não há utilização de ferramentas estatísticas e a definição da 

amostra depende apenas dos critérios do investigador. No caso específico, foi adotado o tipo de 

amostragem não probabilística por acessibilidade também conhecido como por conveniência, 

no qual o investigador coleta os dados sem um rigor estatístico, pois ele trabalha com os 

elementos disponíveis partindo do pressuposto que esses são representativos do universo 

pesquisado (GIL,2014). 

Dito isso, o universo da presente pesquisa são os estudantes matriculados no último 

semestre dos cursos de graduação em EaD ofertados pelo Instituto UFC Virtual, que atualmente 

conta com nove cursos de graduação, dos quais dois são Bacharelados: Administração e 

Administração e Gestão Pública, e sete são Licenciaturas: Física, Letras - Espanhol Letras- 

Inglês, Letras - Português, Matemática, Pedagogia e Química.  

Os questionários da presente pesquisa foram disponibilizados para os alunos que 
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tiveram entrada no ano de 2014.1, matriculados no semestre letivo de 2018.1, totalizando 1.079 

estudantes. A aplicação dos questionários foi realizada por meio eletrônico, utilizando a 

ferramenta Formulário do Google Docs, a partir da qual gerou-se um link de acesso aos 

questionários. Esse link, juntamente com um texto convidando os alunos a participarem da 

pesquisa (APÊNDICE A), e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE B), foi enviado à Coordenação Geral da UAB UFC para a disponibilização no 

ambiente virtual – AVA, no qual os questionários ficaram acessíveis durante o período de 13 a 

20 de março de 2018.  

Terminado o período informado acima, o quantitativo de respostas válidas foi de 

432 questionários, apresentando uma significativa taxa de retorno, ou seja, 40% da população 

de 1.079 alunos matriculados no último semestre dos cursos de graduação ofertados pelo 

Instituto UFC Virtual. 

 

5.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

A técnica utilizada foi a aplicação de questionário aos alunos dos cursos de 

graduação do instituto UFC Virtual, matriculados no último semestre de cada curso. Segundo 

Gil (2014), esse instrumento de pesquisa visa investigar questões direcionadas a pessoas cujo 

intuito é levantar informações sobre o objeto da pesquisa em questão.  

No presente estudo, o instrumento de pesquisa constituiu-se de duas partes, a Parte 

I (APÊNDICE B) composta por um questionário que buscou identificar o curso, traçar o grau 

de familiaridade do entrevistado com as TICs, bem como a utilização da plataforma de 

aprendizagem online; a Parte II (ANEXO A) se configurou em uma replicação do instrumento 

de avaliação da Qualidade do Ensino Online (QEOn), desenvolvido e validado pelos autores 

Silva et al (2017). O QEOn foi desenvolvido com base “na metodologia de avaliação da 

efetividade do ensino sob a óptica discente (do inglês Students’ Evaluation of Teaching 

Effectiveness - SETE), proposta por H. W. Marsh.” (SILVA et al, 2017).  

Dos diversos instrumentos que foram criados a partir da metodologia SETE, Silva 

et al (2017) deram ênfase ao Students’ Evaluation of Educational Quality (SEEQ), que é voltado 

para a avaliação de cursos e programas, e por este não alcançar as peculiaridades do ensino 

semipresencial ou online, surgiu a necessidade de adaptá-lo à realidade da modalidade EaD, o 

que impulsionou os autores a desenvolverem um novo instrumento, denominado QEOn.  
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5.3.1 Da validação e confiabilidade do QEOn  

 

Segundo Silva et al (2017), o teste de aplicabilidade do QEOn foi realizado em uma 

turma de curso de extensão voltado para professores, oferecido por uma Instituição Federal de 

Ensino Superior. O QEOn foi aplicado aos 1242 professores concludentes do curso, sendo que 

471 responderam ao instrumento. Para a validação da amostra obtida, foram aplicados dois 

testes: o de Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) e o de Barlettet. 

 

O teste KMO mede a adequação da amostra, indicando a representação das variâncias 

das variáveis na AF. Em relação ao teste de esfericidade de Bartllet ele indica se os 

dados são correlacionados entre si, rejeitando a hipótese nula da matriz de correlação 

ser uma matriz identidade. (SILVA et al, 2017). 

  

Os testes acima retornaram os seguintes resultados:  

 

Tabela 1 – Testes de KMO e Bartlett  

Medida KMO de adequação da amostra ,953 

Teste de 

esfericidade 

de Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 10263,410 

df 406 

Sig. 0,000 
Fonte: Silva et al (2017, p. 5) 

 

O teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) apresenta valores de 0 a 1, sendo que 

quanto mais próximo de um, melhor. Na escala proposta por Friel (2009, apud FIGUEIREDO 

FILHO; SILVA JUNIOR, 2010, p. 166), a interpretação do valor KMO é a seguinte: “entre 0,90 

e 1 excelente; entre 0,80 e 0,89 bom; entre 0,70 e 0,79 mediano; entre 0,60 e 0,69 medíocre; 

entre 0,50 e 0,59 ruim e entre 0 e 0,49 inadequado”. Quanto ao teste de Esfericidade de Bartlett, 

os valores devem ser menores que 0,05, sendo estes estatisticamente significantes. 

(FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 2010)  

A partir de tais resultados, os autores Silva et al (2017) atestaram a validação da 

utilização da Análise Fatorial Exploratória (EFA) nos dados coletados pelo QEOn, ressaltando 

a indicação de um “excelente cenário para aplicação da EFA” (MAJORS e SEDLACEK, 2001 

apud SILVA et al, 2017).  

Conforme apontam Silva et al (2017, p. 05), “o procedimento de EFA é utilizado 

para validação de instrumento de coleta de dados, agrupando assertivas que têm padrões 

estatísticos similares, garantindo a consistência do instrumento para aquilo que se pretende 

avaliar”. No instrumento QEOn foram selecionadas cinco componentes, resultantes do cálculo 
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da “energia associada a cada uma das componentes por meio do seu autovalor” (SILVA et al, 

2017, p. 05), utilizando-se o critério de Kaiser (λ>1) para tal escolha. Conforme pode ser 

observado na tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Total da variância explicada – Validação do QEOn 

Componentes 

Variância explicada 

Autovalores 

λ 

% da 

variância 
% da variância 

acumulada 

1 13,466 46,433 46,433 

2 2,582 8,903 55,336 

3 1,893 6,529 61,864 

4 1,080 3,725 65,589 

5 ,995 3,431 69,021 

6 ,893 3,080 72,101 

- - - - 

29 ,130 ,448 100,00 

Fonte: Silva et al (2017, p. 06) 

 

Silva et al (2017) pontuam que, embora não tenha alcançado o critério de Kaiser, a 

quinta componente foi incluída por ter seu λ muito próximo de 1 (0,995). Com os resultados 

obtidos acima, conclui-se que a estrutura fatorial, composta pela distribuição das 29 assertivas 

em cinco fatores, foi alcançada. O que resultou na indicação de cinco indicadores relacionados 

à qualidade do ensino online, como poderá ser explicitado na Seção 5.3.3. Ainda sobre a tabela 

2 acima, ressalta-se “a variância acumulada das componentes, cujo valor total das cinco 

componentes explicam pouco mais de 69% do total das informações colhidas pelo QEOn”  

(SILVA et al, 2017, p.06). 

Para atestar a confiabilidade do QEOn, foi utilizado o alfa de Cronbach, no intuito 

de “verificar a consistência interna dos indicadores obtidos, ou seja, se as respostas das 

assertivas convergiam para uma tendência central, sendo sua variabilidade indo de 0 a 1 (SILVA 

et al, 2017, p. 05). Por meio do alfa de Cronbach, o qual varia no intervalo de zero a 1 (sendo 

que quanto mais próximo de 1, maior é a confiabilidade), mede-se a correlação entre as 

respostas de um questionário, analisando o padrão de respostas adotado pelos respondentes, 

fazendo uma correlação entre as assertivas. E a partir disso, verifica-se a confiabilidade do 

questionário, a qual é atestada quando esse coeficiente apresentar valores iguais ou superiores 
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a 0,70. Ressalta-se que 0,70 não é taxativo, mas é o valor mínimo aceito como confiável pela 

literatura (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010). 

Silva et al (2017) atestaram a confiabilidade do QEOn, tendo em vista que o 

coeficiente alfa de Cronbach apresentou valores entre 0,823 e 0,939, garantindo que as análises 

sobre as médias aritméticas extraídas dos fatores relacionados fossem realizadas sob excelentes 

condições. 

Em relação à comunalidade das variáveis, cujos valores apontam o quanto as 

variáveis estão associadas ao fator extraído, sendo que o mínimo aceitável é de 0,50 

(FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 2010), Silva et al (2017) atestaram que as assertivas 

do QEOn possuem comunalidade acima de 55%, e por isso, têm significativa representação na 

EFA. 

Com os testes realizados, Silva et al (2017) apresentaram a tabela a seguir, Tabela 

3, a qual demonstra as cargas fatoriais, relacionando-as às cinco componentes analisadas, a 

cumulatividade e o alfa de Cronbach dos fatores. 
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Tabela 3 – Total da variância explicada – Validação do QEOn 
 

Fatores 
 

Assertiva 
Componentes  

Comunalidade 
Alfa de 

Cronbach 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 
 

Perfil do tutor 

online 

Q5 ,606 ,485 ,213 ,177 ,129 ,696  

 

 

 

 

 
,939 

Q6 ,630 ,444 ,286 ,173 ,128 ,722 

Q7 ,551 ,399 ,350 ,163 ,152 ,635 

Q8 ,605 ,403 ,286 ,238 ,191 ,704 

Q9 ,676 ,358 ,219 ,144 ,226 ,705 

Q12 ,645 ,306 ,189 ,131 ,319 ,664 

Q21 ,651 ,245 ,165 ,159 ,380 ,681 

Q22 ,665 ,252 ,265 ,127 ,381 ,736 

Q23 ,561 ,262 ,130 ,152 ,484 ,657 

Q24 ,546 ,254 ,167 ,148 ,516 ,679 

 
Interação tutor 

online/cursista 

Q13 ,228 ,804 ,162 ,110 ,218 ,785  

 
,900 

Q14 ,243 ,771 ,171 ,133 ,327 ,807 

Q15 ,277 ,779 ,132 ,152 ,286 ,807 

Q16 ,447 ,559 ,182 ,163 ,327 ,679 

 

 

 
Aprendizagem 

Q1 ,227 ,269 ,723 ,199 ,035 ,688  

 

 
 

,868 

Q2 ,179 ,104 ,738 ,182 ,213 ,667 

Q3 ,173 ,114 ,780 ,153 ,108 ,687 

Q4 ,177 ,051 ,640 ,082 ,169 ,479 

Q10 ,028 ,354 ,570 ,116 ,347 ,585 

Q11 ,113 ,217 ,639 ,137 ,423 ,666 

 
Relação Tutor 

Presencial/ 

Cursista 

Q17 ,037 ,029 ,189 ,869 ,060 ,797  

 
,918 

Q18 ,025 ,102 ,113 ,909 ,160 ,877 

Q19 ,136 ,108 ,078 ,891 ,138 ,849 

Q20 ,145 ,116 ,079 ,830 ,114 ,743 

 

 
Processos 

Avaliativos 

Q25 ,368 ,210 ,005 ,182 ,634 ,615  

 

 
,823 

Q26 ,046 ,281 ,311 ,173 ,588 ,553 

Q27 ,411 ,167 ,171 ,198 ,652 ,691 

Q28 ,125 ,317 ,330 ,195 ,586 ,606 

Q29 ,083 ,250 ,382 ,178 ,556 ,556 

Fonte: Silva et al (2017, p. 06) 

 

Cabe ressaltar que algumas questões (Q10, Q11 e Q24 e outras) possuem cargas 

fatoriais altas em mais de uma componente, caracterizando-as como assertivas híbridas, 

cabendo ao avaliador a escolha de aloca-las em componentes que mais se assemelham em 
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conteúdo (SILVA et al, 2017). 

 

5.3.2 Análise métrica da reaplicação do QEOn  

 

Quanto à adequação da amostra desta pesquisa, a qual foi aplicada a 1071 alunos, 

tendo retornando um total de 432 instrumentos (QEOn) respondidos, os testes KMO e de 

esfericidade de Bartllet foram satisfatórios, como pode ser observado a seguir: 

 

    Tabela 4 – Teste de KMO e Bartlett (Dados coletados nesta pesquisa) 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 

amostragem. 
,951 

Teste de 

esfericidade 

de Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 9323,503 

df 406 

Sig. 0,000 
   Fonte: Pesquisa direta/Dados da amostra. 

 

Na aplicabilidade do QEOn nesta pesquisa, também foi atestado a distribuição das 

29 assertivas em cinco fatores, de acordo com critério Kaiser (λ>1), apresentando λ maior que 

1 para as cinco primeiras assertivas, bem como foi possível verificar a variância acumulada das 

cinco componentes, apresentando valores totais que explicam quase 69% das informações 

obtidas com a aplicação do QEOn, como mostra a Tabela 5 abaixo:   

 

 

Tabela 5 –Variância total explicativa (Dados desta pesquisa) 

 
Componente 

Variância explicada 

Autovalores 
  

% da variância % da variância 

acumulada 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
. 
. 
. 

29 

13,697 

2,050 

1,627 

1,308 

1,092 

,896 

,712 
,704 

. 

. 

. 
,101 

47,231 

7,070 

5,610 

4,509 

3,766 

3,091 

2,455 
2,429 

. 

. 

. 
,349 

47,231 

54,301 

59,911 

64,420 

68,189 

71,277 

73,732 

76,161 
. 
. 
. 

100,000 

    Fonte: pesquisa direta/Dados da amostra 

 

A confiabilidade dos dados obtidos pela aplicação do QEOn foi atestada pelo alfa 

de Cronbach (que variou de 0,951 a 0,851), bem como a significativa representação das 
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assertivas na Análise Fatorial, considerando que a cumunalidade obtida em todos os itens foi 

maior que 0,50 (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 2010). Cabe ressaltar, como 

observado por Silva et al (2017), que as questões Q10 e Q11 foram alocadas no fator que mais 

se relaciona em conteúdo e não pela maior carga fatorial apresentada. Dito isso, na Tabela 6 são 

apresentados a Análise Fatorial com Rotação Equamax, as Comunalidades e o Alfa de 

Cronbach resultantes da presente pesquisa. 

 

Tabela 6 – Análise Fatorial com Rotação Equamax, Comunalidades e Alfa de 

Cronbach 

Fatores Assertiva 
Componentes 

Comunalidade 
Alfa de 

Cronbach 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Perfil do tutor 

online 

Q5 ,763 ,245 ,215 ,158 ,273 ,787  

 

 

 

 

 
,942 

Q6 ,785 ,228 ,186 ,174 ,255 ,798 

Q7 ,651 ,211 ,346 ,282 ,194 ,706 

Q8 ,601 ,269 ,389 ,331 ,214 ,741 

Q9 ,636 ,246 ,329 ,285 ,258 ,720 

Q12 ,436 ,242 ,417 ,270 ,166 ,522 

Q21 ,504 ,393 ,339 ,334 ,504 ,661 

Q22 ,523 ,277 ,299 ,396 ,523 ,621 

Q23 ,367 ,258 ,344 ,438 ,367 ,545 

Q24 ,526 ,261 ,255 ,406 ,526 ,592 

Relação Tutor 

Presencial/ 

Cursista 

 

Q17 ,094 ,800 ,253 ,107 ,193 ,761  

 
,918 

Q18 ,162 ,878 ,170 ,114 ,107 ,850 

Q19 ,163 ,874 ,186 ,137 ,137 ,862 

Q20 ,131 ,835 ,109 ,167 ,046 ,756 

 

 
Interação tutor 

online/cursista 

Q13 ,218 ,284 ,722 ,111 ,289 ,746  

 

 
 

,894 

Q14 ,205 ,242 ,788 ,228 ,188 ,810 

Q15 ,163 ,200 ,821 ,219 ,217 ,836 

Q16 ,402 ,268 ,554 ,226 ,205 ,634 

 
Processos 

Avaliativos 

Q25 ,393 ,219 ,058 ,655 ,082 ,641  

 
,851 

Q26 ,273 ,190 ,138 ,715 ,212 ,685 

Q27 ,260 ,154 ,218 ,674 ,130 ,611 

Q28 -,098 ,159 ,400 ,632 ,239 ,652 

Q29 -,068 ,095 ,456 ,596 ,326 ,683 

 
Aprendizagem 

Q1 ,277 ,117 ,090 ,170 ,642 ,540  

 

 
,740 

Q2 -,068 ,075 ,128 ,134 ,778 ,650 

Q3 ,089 ,084 ,157 ,004 ,771 ,633 
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Q4 ,228 ,118 ,174 ,190 ,608 ,502 
 

Q10 ,403 ,107 ,242 ,487 ,353 ,595 
 

 

Q11 ,445 ,182 ,319 ,404 ,374 ,635 

 

Fonte: Pesquisa direta/Dados da amostra. 

 

Atestada a reaplicação do QEOn nesta pesquisa, aborda-se na seção seguinte os 

indicadores extraídos da Análise Fatorial do instrumento analisado, os quais são referentes à 

qualidade do ensino online. 

 

5.3.3 Os indicadores do QEOn 

 

Os cinco fatores apresentados no QEOn: Perfil Tutor online; Interação Tutor 

Online/Cursista; Aprendizagem; Relação Tutor Presencial/Cursista e Processos Avaliativos, 

foram considerados como indicadores relacionados à qualidade da educação online, propícios 

a fornecer informações para tomada de decisões por parte da gestão, possibilitando otimização 

dos recursos e melhorias no processo de ensino aprendizagem (SILVA et al, 2017). 

No Quadro 4 abaixo são apresentadas as especificações dos referidos indicadores: 

 

Quadro 4 – Indicadores para avaliar a qualidade do ensino online 

Indicadores  Características 

Tutor online Este indicador está diretamente relacionado com 

a qualidade da tutoria exercida pelo tutor online. 

Se este tutor online apresentar dinamismo, 

entusiasmo, não se limitar ao conteúdo disponível 

na plataforma, estiver atento ao aprendizado do 

cursista, apresentar o conteúdo de forma 

satisfatória, relacionar teoria e prática, 

certamente ele terá um bom escore nesse 

indicador (SARMET e ABRAHÃO, 2007). 

Interação tutor Online/Cursista Este indicador mede o quão estimulador é o tutor 

online nas discussões dos fóruns. Alguns 

pesquisadores defendem a interação tutor online-

cursista como sendo um dos fatores fundamentais 

para o sucesso da educação online (SARMET e 

ABRAHÃO, 2007). 

Aprendizagem O nível de aprendizagem adquirida pelo cursista 
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é medido por esse indicador. O próprio cursista 

pontua sua aprendizagem ao longo do curso, e 

esse indicador pode ser considerado como sendo 

uma auto avaliação do cursista (RIBEIRO et al, 

2013). 

Relação Tutor Presencial/Cursista Em algumas estruturas de educação online existe 

a figura do tutor presencial, o qual trabalha como 

um profissional de suporte presente nos polos de 

apoio presencial. Este indicador mede a relação 

entre o tutor presencial e o cursista (BARNI, 

2011). 

Processos Avaliativos Os processos avaliativos em educação online 

ainda são motivos de pesquisas recentes, pois se 

torna necessário uma sistemática de avaliação 

condizente com a modalidade de ensino, levando 

em consideração as diversas ferramentas 

presentes nos AVE’s (SALES et al, 2011) 

(SALES, BARROSO e SOARES, 2012). Este 

indicador está relacionado à adequação dos 

processos avaliativos ao curso online. 

Fonte: (SILVA et al, 2017) 

 

No presente estudo, o QEOn foi aplicado aos estudantes matriculados no último 

semestre dos cursos de graduação do Instituto UFC Virtual com o intuito de verificar a 

qualidade dos cursos sob a percepção discente, os quais responderam 29 (vinte e nove) 

assertivas, pautadas nos 5 (cinco) indicadores mencionados acima, nas quais os respondentes 

atribuíram “um grau de concordância a cada uma dessas assertivas utilizando uma escala Likert 

de 5 pontos (1- Discordo Fortemente, ..., 5- Concordo Fortemente)” (SILVA et al, 2017, p. 07). 

 

5.4 Lócus da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Ceará, dentro da unidade 

acadêmica Instituto UFC Virtual, por meio de aplicação de questionário aos alunos 

matriculados nos cursos de graduação a distância.  

A Universidade Federal do Ceará é uma autarquia ligada ao Ministério da Educação, 
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criada pela Lei nº 2.373, de 16 dezembro de 1954, tendo sido instalada no ano de 1955. A 

princípio, foi composta pela Escola de Agronomia, Faculdade de Direito, Faculdade de 

Medicina e Faculdade de Farmácia e Odontologia. Com o passar do tempo, foi ampliando a sua 

estrutura, contando atualmente com 13 unidades, somando Centros, Faculdades e Institutos 

(UFC, 2017). 

A UFC possui 7 Campi, dos quais 3 estão localizados em Fortaleza, (cidade sede 

da Instituição) - Campus do Benfica, Campus do Pici e Campus do Porangabuçu, e 4 no interior 

do Estado - Campus de Sobral, Campus de Quixadá, Campus de Crateús e Campus de Russas. 

Essa instituição oferta 127 cursos de Graduação, dos quais 118 são presenciais e 9 na 

modalidade a distância, 45 cursos de Doutorado e 71 de Mestrado (UFC, 2017). 

Os cursos ofertados na modalidade a distância são de responsabilidade do Instituto 

UFC Virtual, que é uma das 13 unidades acadêmicas da instituição. As primeiras iniciativas que 

impulsionaram a criação do Instituto tiveram origem nas atividades desenvolvidas no Projeto 

de Pesquisa de Educação a Distância (EDUCADI) e datam de 1997. Em 2001, a UFC passou a 

fazer parte da Universidade Virtual Pública do Brasil (UNIRED), a qual reunia diversas 

instituições públicas de ensino, ofertando cursos de graduação, pós-graduação, extensão e 

educação continuada (UFC, [201-]). 

Essas e outras ações de articulação da EaD dentro da UFC impulsionaram a 

institucionalização dessa modalidade dentro da UFC, acarretando na criação do Instituto UFC 

Virtual no ano de 2003. Em 2005, o Instituto fez parte do projeto de definição do padrão de TV 

Digital Brasileiro (Projeto SBTVD), atuando na coordenação do consórcio cearense composto 

pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará (CEFET-CE), Instituto Atlântico e 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) (UFC, [201-]). 

Em 2006, em parceria com a Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), foi 

ofertado, durante o período de três anos, o Mestrado Profissional em Tecnologias da Informação 

e Comunicação na Formação em EaD. Nesse mesmo ano, foi implantado o curso de 

Bacharelado em Administração a distância, fruto de uma parceria com o Banco do Brasil. Tal 

piloto foi o precursor do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) (UFC, [201-]). 

Desde sua institucionalização, o Instituto UFC Virtual contribui com unidades 

acadêmicas da UFC, bem como mantem convênios com outras instituições nacionais e 

internacionais, dentre as quais, Universidade de Campinas (UNICAMP) e University of 

Georgia at Athens (UGA) (UFC, [201-]). 

Em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, atualmente (em 2018), o instituto 

UFC Virtual oferta 2 cursos de pós-graduação latu sensu: Especialização em Coordenação 
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Pedagógica e Especialização em Gestão Escolar; e 9 cursos de graduação a distância, 2 

Bacharelados: Administração – Gestão pública e Administração; e 7 Licenciaturas: Física, 

Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, Matemática, Pedagogia e Química. Contando 

com 28 polos presenciais. 

Conforme consta no ultimo anuário estatístico da UFC (2017 base 2016), durante o 

período de 2006 a 2016, o número de alunos matriculados no instituto sofreu aumentos e 

decaídas, registrando em 2016 1.662 matriculas (UFC, 2017), como pode ser observado no 

Gráfico 1:  

Gráfico 1 – Evolução dos alunos matriculados no período de 

2006 a 2016 

 
Fonte: adaptado pela autora do Anuário Estatístico da UFC (UFC, 2017) 

 

Após esta breve apresentação do lócus da pesquisa, serão descritos, no próximo 

tópico, os procedimentos utilizados para a coleta de dados. 

 

5.5 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Para o embasamento teórico foram consultados estudiosos do campo da educação 

a distância como Moore e Kearsley (2013), Nunes (2009), Alves (2009), Maia e Mattar (2007), 

Rubio (2011), Arruda e Arruda (2015), Alonso (2010), Hernandes (2017) com a finalidade de 

traçar percurso histórico da EaD ao longo dos anos, tanto no contexto mundial, quanto no 

brasileiro, trazendo à tona as reflexões em torno dessa modalidade, com o objetivo de conhecer 

as suas fragilidades e potencialidades. Para retomar como se deu o processo de 

institucionalização da EaD no Brasil, foram consultados dispositivos legais, como, por exemplo, 
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a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e o Decreto n.º 2.494/1998, o Decreto 

n.º 2.561/ 1998, o Decreto n.º 5.622/2005, que instituíram e normatizaram a EaD no âmbito 

nacional. No campo da avaliação educativa, o referencial teórico foi construído com base nos 

estudos de Andriola (1999), Vianna (2000 e 2005), Escudero Escorza (2003), Lima Filho e 

Trompieri Filho, (2013) entre outros. 

Cabe ressaltar que, por ser uma pesquisa que envolve seres humanos, o estudo foi 

desenvolvido em observância aos preceitos éticos estabelecidos na Resolução nº 510/16 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), que determina as normas aplicáveis a pesquisas em 

Ciências Humanas e Sociais, “cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de 

dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam 

acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nesta 

Resolução” (BRASIL, 2016c). 

Para garantir o fiel cumprimento das normas estabelecidas na Resolução nº 510/16, 

visando assegurar a privacidade e bem-estar dos participantes, o presente estudo foi submetido 

ao comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ, tendo sido analisado e aprovado no Parecer 

nº 2.481.627, de 1º de fevereiro de 2018. 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ, os 

questionários foram disponibilizados, na Plataforma Solar, durante o período de 13 a 20 de 

março de 2018, aos 1.079 estudantes matriculados no último semestre dos cursos de graduação 

ofertados pelo Instituto UFC Virtual, semestre letivo 2018.1. Como dito na seção 4.2, os 

questionários foram aplicados utilizando a ferramenta “Formulários” do Google Docs e a taxa 

de retorno foi de 40% do total da população do estudo (1.079), ou seja, 432 questionários 

respondidos.  

 

5.6 Organização e Tratamento dos Dados 

 

A partir dos dados obtidos por meio da aplicação dos questionários, procedeu-se a 

análise, fazendo uma descrição dos resultados, utilizando a representação gráfica no intuito de 

possibilitar uma compreensão, comparação e inferências sobre as informações. No primeiro 

momento traçou-se o perfil dos respondentes, buscando identificar, em especial, eventuais 

dificuldades no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), entendendo que 

isso poderia influenciar em eventuais dificuldades enfrentadas nos cursos em EaD, tendo em 

vista que as TICs são essenciais nas rotinas e desenvolvimentos desses cursos. 

 No segundo momento, foram apresentadas as informações geradas pela aplicação 
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do QEOn, as quais estão diretamente relacionadas à qualidade dos cursos ofertados na 

modalidade EaD sob a óptica discente. A análise desses dados foi realizada com o uso de médias 

aritméticas com o fito de estabelecer padrões de qualidade para cada uma das cinco dimensões 

avaliadas (1 – Perfil do tutor online; 2 – Interação tutor online/cursista; 3 – Aprendizagem; 4 – 

Relação tutor presencial cursista; e 5 – Processos Avaliativos), que caracterizam a qualidade 

dos cursos na modalidade EaD, segundo Silva e al (2017).  
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

  

Nesta seção, os dados coletados por meio das respostas dos estudantes, 

matriculados no último semestre dos cursos de graduação ofertados pelo Instituto UFC Virtual, 

serão demonstrados e analisados, descrevendo as informações obtidas, bem como gerando 

reflexões e discussões sob o ângulo dos objetivos propostos neste estudo. A apresentação dos 

dados se dará conforme a disposição dos questionários na plataforma Google Forms: 

primeiramente será analisado o Perfil dos respondentes (gênero, faixa etária e habilidade com 

o uso das TICs); e em seguida, as respostas colhidas no QEOn, demonstrando a avaliação dos 

cursos de graduação do Instituto UFC Virtual sob a perspectiva dos estudantes.  

 

6.1 Perfil dos respondentes 

 

Em relação a faixa etária dos respondentes, verificou-se que, dentre a amostra 

analisada, a maioria dos estudantes encontra-se dentro da faixa de 20 a 25 anos, ou seja, 136 

respondentes (31,6%). Em seguida, consta que 113 respondentes (26,2%) têm mais de 35 anos; 

79 (18,3%) está entre 26 a 30 anos; 68 (15,8%), entre 31 a 35 anos; e 35 (8,1%) têm menos de 

20 anos, como ilustrado no Gráfico 2: 

 

Gráfico 2 – Faixa etária dos respondentes 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

 Quanto ao gênero dos respondentes, 233 (53,9%) identificaram-se como 

feminino, 197 (45,6%) como masculino e 2 (0,5%) como outro gênero. No gráfico 3 são 

apresentadas tais informações. 
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Gráfico 3 – Gênero dos respondentes 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

No intuito de verificar experiências prévias com a Educação a Distância, foi 

questionado se os respondentes já haviam realizado outros cursos em EaD. O resultado, como 

demostrado no Gráfico 4, foi que 310 (71,8%) disseram que não, enquanto 122 (28,2%) 

afirmaram ter experienciado outros cursos na modalidade. 

 

Gráfico 4 – Experiência em EaD 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

 

Na busca de investigar a familiaridade dos estudantes no uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) e internet, os respondentes foram indagados sobre o grau de 

familiaridade com as TICs e sobre o nível de dificuldade em utiliza-las. Das respostas, pode-se 
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inferir que os estudantes se sentem à vontade com as TICs, tendo em vista que 238 (55,1%) e 

179 (41,4%) dos respondentes afirmaram possuir razoável e muita familiaridade, 

respectivamente, no uso dessas ferramentas, bem como a maioria expressou possuir pouca 

dificuldade, 175 dos respondentes (40,5%), e nenhuma dificuldade, 170 (39,4%), em utilizar 

tais tecnologias ou a internet, como pode ser visualizado nos gráficos 5 e 6: 

 

Gráfico 5 – Familiaridade com o uso das TICs 

 
  Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

Gráfico 6 – Dificuldade em utilizar as TICs ou a Internet 

 
  Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

Quanto ao uso da plataforma virtual, percebe-se que a plataforma AVA utilizada 

pelo Instituto UFC Virtual tem uma aceitação positiva dos estudantes, uma vez que 206 (47,7%) 

dos respondentes apontaram gostar muito e 204 (47,2%) afirmaram gostar razoavelmente de 
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utilizar o ambiente virtual. Sendo que apenas 18 (4,2%) e 4 (0,9%) disseram “gostar pouco” e 

“não gostar” da plataforma, nessa ordem, conforme é mostrado no Gráfico 7. 

 

 

Gráfico 7 – Quanto os cursistas gostam de utilizar a Plataforma 

AVA 

 
  Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

Em relação ao uso da informática para auxiliar o desenvolvimento das atividades 

do curso, as informações obtidas (Gráfico 8) apontam que os estudantes gostam de utilizá-la no 

dia a dia dos estudos, observando-se que 301 (69,7%) responderam gostar “muito” e 121 (28%) 

gostar “razoável”, nessa ordem.   

 

Gráfico 8 – Uso da Informática no desenvolvimento das 

atividades do curso 

 
  Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 
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Quanto à representação dos cursos na presente pesquisa, verifica-se, como 

observado na Tabela 7, que houve participação de estudantes matriculados em todos os nove 

cursos ofertados pelo Instituto UFC Virtual, apresentando uma taxa de retorno que variou de 

83,33% (Bacharelado em Administração) a 26,28% (Licenciatura em Pedagogia). 

 

Tabela 7 – Representação dos cursos na pesquisa 

CURSO FREQUENCIA PERCENTUAL 
TOTAL DE 

MATRICULADOS 

TAXA DE 

RETORNO 

Bacharelados em 

Administração 

5 1,16% 6 83,33% 

Bacharelados em Adm. 

em Gestão Pública 

71 16,44% 154 46,10% 

Licenciatura em Física 25 5,79% 46 54,35% 

Licenciatura em Letras 

Espanhol 

52 12,04% 81 64,20% 

Licenciatura em Letras 

Inglês 

44 10,19% 127 34,65% 

Licenciatura em Letras 

Português 

99 22,92% 167 59,28% 

Licenciatura em 

Matemática 

54 12,50% 193 27,98% 

Licenciatura em 

Pedagogia 

72 16,67% 274 26,28% 

Licenciatura em 

Química 

10 2,31% 31 32,26% 

Total Geral 432 100,00% 1079 - 

Fonte: elaborada pela autora.  

 

Com os dados coletados, foi possível traçar o perfil dos respondentes desta pesquisa, 

verificando que há uma variedade na faixa etária dos estudantes, sendo que a maioria tem entre 

20 a 25 anos e mais de 35 anos, demostrando que a EaD é buscada por um público diversificado. 

Essa diversidade também foi encontrada em relação ao gênero (masculino e feminino). Outro 

aspecto relevante foi que, dentre os respondentes, a maioria informou possuir afinidade com as 

TICs, indicando também gostar de utilizar a plataforma virtual, bem como a informática para o 

desenvolvimento das atividades, o que pode facilitar o processo de ensino e aprendizagem em 

EaD. 

Traçado o perfil dos respondentes, serão apresentadas no subitem seguinte as 

informações colhidas por meio da aplicação do QEOn, adentrando, assim, na questão basilar 

desta pesquisa, que é a avaliação da qualidade dos cursos de graduação em EaD, ofertados pela 

UFC, por meio do Instituto UFC Virtual.  
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6.2 Resultados gerados pelo Instrumento de avaliação da Qualidade do Ensino Online 

(QEOn) 

 

Passa-se agora a descrever os resultados obtidos por meio do QEOn, alocando as 

29 questões de acordo com a sua respectiva afinidade (carga fatorial) em relação aos 

fatores/indicadores gerados pelo instrumento (com exceção das questões Q10 e Q11, que, por 

serem assertivas híbridas, optou-se pela similaridade com o conteúdo da dimensão analisada): 

Perfil do tutor online, Relação Tutor Presencial/Cursista, Interação tutor online/cursista, 

Processos Avaliativos e Aprendizagem. Os quais são, conforme Silva et al (2017), concernentes 

à avaliação da qualidade da educação online.  

As assertivas foram alocadas nos fatores extraídos do QEOn conforme é 

apresentado na Tabela 6, ou seja, as relacionadas ao indicador Perfil do tutor online: Q5, Q6, 

Q7, Q8, Q9, Q12, Q21, Q22, Q23 e Q24; Relação do Tutor Presencial/Cursista: Q17, Q18, Q19 

e Q20; Interação tutor online/cursista: Q13, Q14, Q15 e Q16; Processos Avaliativos: Q25, Q26, 

Q27, Q28 e Q29; e Aprendizagem - Q1, Q2, Q3, Q4, Q10 e Q11. Abaixo serão descritos os 

resultados obtidos nas assertivas, demostrando a avaliação dos respondentes para cada 

indicador, no intuito de verificar como a qualidade dos cursos é avaliada. 

 

6.2.1 Avaliação da qualidade em relação ao Perfil do tutor online 

 

As informações obtidas pelo indicador Perfil tutor online são influenciadas 

diretamente pela atuação do tutor a distância. De acordo com o recomendado nos Referenciais 

de Qualidade para a Educação Superior a Distância (2007), o tutor online é agente mediador do 

processo pedagógico, atuando no esclarecimento de dúvidas por meio das ferramentas de 

comunicação utilizadas na EaD, tais como fóruns, videoconferências, entre outras. Outra função 

relevante desse profissional é fomentar a construção de conhecimento coletivamente, atuando 

também na escolha de material de apoio pedagógico para fundamentação teórica dos conteúdos 

e nos processos avaliativos. 

De acordo com o descrito no Quadro 4, “se o tutor online apresentar dinamismo, 

entusiasmo, não se limitar ao conteúdo disponível na plataforma, estiver atento ao aprendizado 

do cursista, apresentar o conteúdo de forma satisfatória, relacionar teoria e prática, certamente 

ele terá um bom escore nesse indicador” (SARMET e ABRAHÃO, 2007 apud Silva et al, 2017, 

p. 07). Passa-se agora a descrever os resultados obtidos nas questões 05, 06, 07, 08, 09, 12, 21, 

22, 23 e 24 que estão relacionadas à dimensão “Perfil tutor online”. 

No que se refere à Q5, “O tutor a distância mostrou entusiasmo ao ministrar o curso”, 
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a pesquisa apontou que a avaliação dos respondentes foi positiva, uma vez que 206 (47,69%) e 

108 (25%) das respostas foram de que “concordo parcialmente e “concordo fortemente”, 

respectivamente. Enquanto 62 (14,35%) dos respondentes afirmaram “discordar parcialmente” 

e 20 (4,63%) “discordar fortemente” com tal assertiva, como pode ser verificado no Gráfico 9: 

 

Gráfico 9 – Demonstração de entusiasmo do tutor a distância 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

Em relação a Q6, “O tutor à distância foi dinâmico e enérgico na condução do 

curso”, como pode ser observado no Gráfico 10, verificou-se que 210 (48,61%) dos 

respondentes concordaram parcialmente e 93 (21,53%) concordaram fortemente com a 

assertiva, apontando que a maioria dos respondentes assinalou as proposições positivas, 

indicando uma avaliação satisfatória nesse quesito. Em seguida tem-se que 66 (15,28%) dos 

respondentes discordaram parcialmente e 20 (4,63%) discordaram fortemente com a questão. 

Com esses dados, constata-se que a postura do tutor a distância na condução do curso foi bem 

avaliada, demonstrando que o profissional atua em consonância com o estabelecido nos 

Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (2007).  
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  Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

Quanto à Q7, “o tutor à distância melhora a apresentação dos conteúdos com 

sugestões de sites e vídeos”, os dados demonstraram (Gráfico 11) que houve uma avaliação 

positiva quanto a esse quesito, considerando que 197 (45,60%) dos respondentes concordaram 

parcialmente e 114 (26,39%) concordaram fortemente. O quantitativo das respostas “negativas” 

foi minoria, já que 47 (10,88%) discordaram parcialmente e 29 (6,71%) discordaram fortemente.  

 

Gráfico 11 – Melhoria na apresentação dos conteúdos por meio de 

sugestões trazidas pelo tutor a distância 

 
  Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 
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demonstrado no Gráfico 12, sendo que 184 dos respondentes (42,59% da amostra) concordaram 

parcialmente e 134 (31,02% da amostra) concordaram fortemente, indicando uma boa avaliação. 

No que se refere às proposições negativas, os resultados apontaram que essas foram minoria, 

uma vez que 36 dos respondentes (8,33% da amostra) discordaram parcialmente e 31 (7,18% 

da amostra) discordaram fortemente.  

 

Gráfico 12 – Demonstração de interesse do tutor a distância pelo 

aprendizado do aluno 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos 

 

Ao serem perguntados, na Q9, sobre se “o tutor a distância elucida as indagações” 

dos estudantes, a maior parte dos respondentes concordou com o enunciado, resultando em 213 

respostas (49,31%) de “concordo parcialmente” e 113 (26,16%) de “concordo fortemente”. 

Enquanto 52 (12,04%) e 17 (3,94%) dos respondentes discordaram parcial e fortemente, nessa 

ordem, com essa questão (Gráfico 13). Depreende-se, a partir dos dados obtidos, que a avaliação 

do tutor a distância no que se refere a sua atuação como esclarecedor de dúvidas foi avaliada 

positivamente pelos respondentes. 
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Gráfico 13 – O tutor a distância na elucidação de indagações 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos 

 

Em relação à Q12, “o tutor à distância propõe leituras complementares que facilitam 

a obtenção de nota”, verificou-se que a maioria dos respondentes concordou que o tutor online 

atua segundo o descrito acima, uma vez que 177 (40,97%) dos respondentes concordaram 

parcialmente e 130 (30,09%) concordaram fortemente com tal afirmação. O quantitativo que 

discordou com o enunciado foi menor, 46 dos respondentes (10,65%) discordou parcialmente 

e 33 (7,64%) discordou fortemente, como observado no Gráfico14. Dessas informações, 

verifica-se que a avaliação foi positiva, dado a maioria dos percentuais apontados, inferindo-se, 

com isso, que o tutor a distância atua de acordo com o estabelecido nos RQESaD/2007, 

considerando que uma das suas atribuições é a responsabilidade em “selecionar material de 

apoio e sustentação teórica aos conteúdos”. 

 

Gráfico 14 – Leituras complementares sugeridas pelo tutor a 

distância e a obtenção de nota 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 
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Na Q21, como ilustrado no Gráfico 15, a maioria dos respondentes concordou que 

“o tutor a distância relaciona as implicações do conteúdo com várias teorias”, sendo que 194 

(44,91%) concordaram parcialmente e 127 (29,40%) concordaram fortemente com a assertiva, 

demonstrando uma avaliação positiva da atuação do tutor nesse aspecto. Os respondentes que 

discordaram da questão foram minoria, 46 (10,65%) discordaram parcialmente e 19 (4,40 %) 

discordaram fortemente. 

 

Gráfico 15 – Relação das implicações do conteúdo com várias 

teorias 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

No tocante à Q22, “O tutor à distância apresenta fundamentos preliminares de 

ideias/concepções que são desenvolvidas nas atividades virtuais”, a avaliação também foi 

satisfatória, uma vez que os resultados apontaram os maiores percentuais nas proposições 

positivas, ou seja, 226 respondentes (52,31%) concordaram parcialmente e 105 (24,31%) 

concordaram fortemente com a assertiva. Mais uma vez, como é mostrado no Gráfico 16, o 

quantitativo dos que discordaram com o enunciado foi menor, sendo que 42 respondentes 

(9,72%) discordaram parcialmente e 16 respondentes (3,70%) discordaram fortemente. 
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Gráfico 16 – O tutor a distância na apresentação de fundamentos 

preliminares às atividades virtuais a serem desenvolvidas 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

Na Q 23, “o tutor a distância apresenta seu ponto de vista quando julga adequado”, 

os percentuais indicaram uma visão positiva dos respondentes frente à atitude do tutor a 

distância em emitir sua opinião, tendo em vista que 186 respondentes (43,06%) concordaram 

parcialmente e 158 (36,57%) concordaram fortemente, já os respondentes que discordaram da 

assertiva foram a minoria, contabilizando 28 (6,48%) que discordaram parcialmente e 15 

(3,47%) que discordaram fortemente, como ilustrado no Gráfico 17. 

 

Gráfico 17 – Posicionamento do tutor a distância no que diz 

respeito às suas colocações 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 
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 As respostas quanto à Q24, “o tutor à distância comenta adequadamente as 

pesquisas atuais desenvolvidas na área de estudo”, foram predominantemente positivas, dado 

que 186 respondentes (43,06%) concordaram parcialmente e 124 respondentes (28,70%) 

concordaram fortemente que os tutores a distância comentam adequadamente as pesquisas 

atuais desenvolvidas na área de estudo. As proposições negativas foram minoria, mais uma vez, 

sendo que 43 (9,95%) e 31 (7,18%) respondentes discordaram parcial e fortemente, nessa ordem, 

com o referido aspecto da atuação do tutor a distância (Gráfico 18).  

 

Gráfico 18 – A atuação do tutor a distância no que se refere às 

pesquisas atuais desenvolvidas na sua área de estudo 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

6.2.2 Avaliação da qualidade no que se refere à Relação do Tutor Presencial/Cursista  
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no processo de comunicação entre o estudante e a equipe pedagógica (BRASIL, 2007).  O 
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questões 17, 18, 19 e 20, analisadas abaixo, trazem as informações correlatas.  
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tutor presencial/cursista foi considerada positiva pela maioria dos respondentes, uma vez que 
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resultado, que o tutor atende a função de agente facilitador do processo de comunicação na 

modalidade educação a distância, demonstrando estar em consonância com os referenciais de 

qualidade para a EaD, uma vez que estes apontam como uma das atribuições desse profissional 

“manter-se em permanente comunicação tanto com os estudantes quanto com a equipe 

pedagógica do curso.” (BRASIL, 2007, p.22).  

 

Gráfico 19 – Relação amigável entre tutor presencial e cursistas 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

 Na Q18, “o tutor presencial faz com que os cursistas se sintam confortáveis com 

sua ajuda no polo de atendimento”, assim como na anterior, constatou-se que a maioria dos 

respondentes avaliou positivamente a relação entre cursista e tutor presencial, apontando que 

207 (47,92%) e 138 (31,94%) dos respondentes concordaram forte e parcialmente, nessa ordem, 

que o tutor presencial faz com que os cursistas se sintam confortáveis com sua ajuda no polo 

de atendimento. Enquanto os que discordaram de tal assertiva foram minoria, acumulando o 

quantitativo de 33 (7,64%) respondentes que discordaram parcialmente e 28 (6,48%) que 

discordaram fortemente, como ilustrado no Gráfico 20. A avaliação positiva nesse aspecto é 

primordial para o sucesso do curso em EaD, considerando que o tutor presencial é protagonista 

no auxílio das atividades presenciais, tanto individuais como em grupo, na fomentação de 

pesquisas, estágio supervisionado, dentre outras demandas dos polos presenciais.  
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Gráfico 20 – A conduta do tutor presencial no polo de 

atendimento 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

Os resultados para a Q19, “o tutor presencial tem interesse genuíno em relação ao 

aprendizado do cursista”, também demonstraram uma avaliação positiva da atuação do tutor 

presencial, tendo em vista que 198 (45,83%) e 145 respondentes (33,56%) concordaram forte 

e parcialmente, seguindo essa ordem, ou seja, a maioria das respostas foram para as proposições 

positivas, enquanto as negativas foram minoria: 34 respostas (7,87%) de “discordo 

parcialmente” e 27 (6,25%) “discordo fortemente”, conforme Gráfico 21. Mais uma vez, 

verificou-se que o tutor atende às atribuições que lhes são conferidas pelos referenciais de 

qualidade. 

 

Gráfico 21 – Demonstração de interesse do tutor presencial com 

relação ao aprendizado do cursista 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 
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 Quanto ao atendimento no polo presencial de que trata a Q20, “o tutor presencial 

se mostra disponível no horário de atendimento no polo”, constatou-se, como é mostrado no 

Gráfico 22, que a maior parte dos respondentes, 214 (49,54%) concordaram fortemente que o 

tutor presencial se mostra disponível no horário de atendimento, seguindo de 124 (28,70%) que 

concordaram parcialmente. Por outro lado, o quantitativo das respostas negativas foi bem menor, 

resultando 42 respondentes (9,72%) que discordaram parcialmente e 19 (4,40%) que 

discordaram fortemente com a assertiva. Tal resultado demostra que avaliação foi positiva, 

reforçando a boa atuação do tutor presencial. 

 

Gráfico 22 – Demonstração de disponibilidade do tutor presencial 

no polo de atendimento 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 
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Q15 e Q16, analisadas a seguir. 
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(2,55%) discordaram fortemente com a assertiva. Com isso pode-se inferir que os tutores online 

estão correspondendo à atribuição de mediador do processo pedagógico, estimulando a criação 

de ambientes de construção do conhecimento. 

 

Gráfico 23 – Incentivo à participação dos cursistas nos fóruns de 

discussões  

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

 Como pode ser observado no Gráfico 24, quanto à Q14, “os cursistas são 

convidados a compartilhar suas ideias e conhecimentos”, os respondentes avaliaram 

positivamente a atuação do tutor online descrita na assertiva, visto que os dados apontaram que 

a maioria das respostas se concentrou nas proposições positivas “concordo fortemente”, 

apresentando 225 respostas (52,08%), e “concordo parcialmente”, resultando em 149 (34,49%) 

respostas. Ao tempo que o número de respondentes que marcaram as proposições negativas foi 

bem menor, 23 (5,32%) discordaram parcialmente e 9 (2,08%) discordaram fortemente. 

Portanto, percebe-se que o tutor online, nesse aspecto, está em consonância com as atribuições 

elencadas nos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (2007), uma vez 

que incentiva a promoção e construção de conhecimento.  
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Gráfico 24 – Incentivo aos cursistas a compartilharem ideias e 

conhecimentos 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

 A Q15, “os cursistas são encorajados a responder à questão central do fórum”, 

apresentou resultados positivos, dado que a maior parte dos respondentes concordou com a 

assertiva: 231 (53,4%) concordaram fortemente, seguidos de 145 (33,56%) que concordaram 

parcialmente. Enquanto o quantitativo que discordou com o enunciado registrou números 

menores, 23 (5,32% da amostra) respondentes discordaram parcialmente e 14 (3,24% da 

amostra) respondentes discordaram fortemente (Gráfico 25). Mais uma vez, evidenciou-se que 

o tutor online está desempenhando seu papel de acordo com as atribuições apontadas nos 

RQESaD/2007, promovendo ambientes de discussão, construção e trocas de saberes.  

 

Gráfico 25 – Encorajamento dos cursistas a responderem a 

questão central do fórum 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 
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Na Q16, “os cursistas são estimulados pelo tutor a distância a propor 

ideias/questionamentos transversais ao tema central do fórum”, verificou-se, conforme 

demonstrado no Gráfico 26, que a maioria dos respondentes concordou com a assertiva, 

contabilizando 185 (42,82%) que concordaram parcialmente e 144 (33,33%) que concordaram 

fortemente que o tutor a distância propõe ideias/questionamentos transversais ao tema central 

do fórum, sendo que, 46 (10,65%) discordaram parcialmente e 23 (5,32%) discordaram 

fortemente com a aludida questão. A partir dessas informações, apurou-se que a atuação do 

tutor a distância, descrita no enunciado da questão, foi avaliada positivamente, cabendo 

ressaltar que o tutor a distância é parte fundamental na promoção da interação entre os cursistas, 

contribuindo para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem nos ambientes virtuais. 

 

Gráfico 26 – Estímulo à apresentação de ideias e questionamentos 

que perpassam o tema central do fórum 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

6.2.4 Avaliação da qualidade em relação aos Processos Avaliativos 

  

Nos cursos em EaD, as avaliações da aprendizagem são realizadas presencial e 

virtualmente e devem possibilitar que o estudante avance intelectualmente, promovendo o 

aperfeiçoamento de suas habilidades, competências e atitudes, com o intuito de desenvolver 

graus mais complexos de aprendizagem. Para tanto, as avaliações devem ser continuas 

possibilitando que eventuais entraves na aprendizagem sejam detectados e corrigidos ainda no 

transcorrer do curso, aperfeiçoando a qualidade do processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 

2007). O indicador “Processos Avaliativos” é abordado nas questões 25, 26, 27, 28 e 29, 

analisadas abaixo. 
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Tratando-se da Q25, “há a disponibilidade das correções das avaliações/trabalhos 

de forma adequada”, os resultados demostraram (Gráfico 27) que a maioria dos respondentes 

concordaram com a assertiva, ou seja, 177 (40,97%) concordaram parcialmente, seguida de 88 

(20,37%) que concordaram fortemente. Quanto ao quantitativo que discordou do conteúdo da 

questão, o número de respostas foi menor em comparação às assertivas positivas, 57 (13,19%) 

discordaram fortemente e 72 (16,67%) discordaram parcialmente, porém esses percentuais são 

um pouco mais significativos, indicando que, embora os resultados apontem para uma avaliação 

positiva, é importante que haja um maior empenho para disponibilizar, de forma adequada, 

todas as avaliações e trabalhos aos cursistas, uma vez que o feedback é primordial para o 

aperfeiçoamento da aprendizagem e atuação estudantil.  

 

Gráfico 27 – Disponibilização das correções das avaliações e 

trabalhos 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 
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que esses são justos e apropriados ao curso, enquanto os respondestes que discordaram da 

assertiva foram minoria, 57 (13,19%) discordaram parcialmente e 28 (6,48%) discordaram 

fortemente, tal como é visto no Gráfico 28. 
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Gráfico 28 – Adequação dos métodos de avaliação dos cursistas 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

Para a Q27, “as avaliações/materiais para os testes são trabalhados pelo tutor a 

distância”, os resultados obtidos (Gráfico 29) mostraram que 195 (45,14%) dos respondentes 

concordaram parcialmente, seguidos de 123 (28,47%) que concordaram fortemente que as 

avaliações/materiais são trabalhadas pelo tutor a distância, apontando uma avaliação positiva 

nesse quesito, dado que as proposições negativas foram minoria dentre a totalidade das 

respostas, contabilizando 50 respondentes (11,57%) que discordaram parcialmente e 28 (6,48%) 

que discordaram fortemente do enunciado. 

 

Gráfico 29 – Preparação dos cursistas para os testes de avaliação 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 
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com tal assertiva, contando 241 respondentes (55,79%) que concordaram fortemente e 147 

(34,03%) que concordaram parcialmente. Ao passo que o quantitativo de respondentes que 

discordaram da assertiva foi menor, 23 (5,32%) discordaram parcialmente e 5 (1,16%) 

discordaram fortemente (Gráfico 30). Tais dados apontaram para uma avaliação satisfatória 

quanto à leitura de textos disponibilizados. 

 

Gráfico 30 – Exigência de leitura dos textos disponíveis 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

A respeito das leituras complementares, chats, fóruns e portfólios, abordados da 

Q29, “Leituras complementares, chat, fóruns, portfólios contribuem para apreciação e 

compreensão dos conteúdos”, 267 (61,81%) dos respondentes concordaram fortemente e 126 

(29,17%) concordaram parcialmente que essas “ferramentas” contribuem para a compreensão 

e apreciação dos conteúdos, demonstrando uma avaliação positiva nesse quesito, dado que os 

percentuais de respostas que discordaram do enunciado foi menor: 21 (4,86%) discordaram 

parcialmente e 7 (1,62%) discordaram fortemente (Gráfico 31). Ressalta-se a importância dos 

mecanismos citados na questão para o processo de ensino-aprendizagem online, uma vez que 

ajudam a suprir as limitações de interação presentes na EaD.  
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Gráfico 31 – Contribuição das leituras complementares, chat, 

fóruns, portfólios na apreciação e compreensão dos conteúdos 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

6.2.5 Avaliação da qualidade em relação à Aprendizagem. 

 

No que diz respeito à aprendizagem, o indicador homônimo mensura a auto 

avaliação do aluno, colhendo informações sobre o processo de aprendizagem, possibilitando 

uma reflexão sobre a qualidade da formação acadêmica, sob a perspectiva do estudante. (Silva 

et al, 2017).  

Cabe ressaltar que as ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA), como por exemplo, e-mail, chats, fóruns, entre outras, juntamente com o material 

didático do curso, constituem parte fundamental do processo de comunicação e interação no 

âmbito da EaD. Dessa forma o material didático deve ter linguagem clara e acessível, trazendo 

elementos atrativos e que desafiem o estudante, tendo em vista sua importância para o 

desenvolvimento do processo educativo (ROSALIN; CRUZ; MATTOS, 2017), repercutindo 

positivamente na aprendizagem dos alunos. Os resultados desse indicador “Aprendizagem” 

foram extraídos das questões 01, 02, 03, 04, 10 e 11, analisadas a seguir. 

No que se refere à Q1, “você considera o curso intelectualmente desafiador e 

estimulante”, como é ilustrado no Gráfico 32, a maior parte das respostas apontou as 

proposições positivas, apresentando percentuais próximos para “concordo fortemente”, 194 

(44,91%) respostas, e “concordo parcialmente”, 190 (43,98%) respostas, indicando que os 

cursistas são estimulados e desafiados a adquirir novos conhecimentos. As proposições 

negativas, por sua vez, foram minoria, registrando 29 respondentes (6,71%) que discordaram 

parcialmente e 9 (2,08%) que discordaram fortemente da referida questão. 
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Gráfico 32 – O caráter desafiador e estimulante do curso 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

 

No quesito descrito na Q2, “você aprendeu algo que considera pertinente”, a 

avaliação dos cursos também foi positiva, uma vez que a maioria dos respondentes concordou 

com a assertiva, resultando em 258 respondentes (59,79% da amostra) que afirmaram concordar 

fortemente, seguida de 144 (33,33%) que concordaram parcialmente. Quanto aos que 

discordaram com o descrito na aludida questão, esses representaram a minoria dos respondentes, 

tendo-se, 12 (2,78%) que discordaram parcialmente e 4 (0,93%) que discordaram fortemente, 

como consta no Gráfico 33. Diante desse resultado, é possível inferir que os estudantes estão 

absorvendo conteúdos relevantes para sua formação acadêmica.  

 

Gráfico 33 – Pertinência da aprendizagem 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 
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Quanto à Q3, “o seu interesse sobre o tema cresceu como consequência do curso”, 

os respondentes acentuaram (Gráfico 34), em sua maioria, concordar com o enunciado, já que 

217 respondentes (50,23%) concordam fortemente e 166 (38,43%) concordaram parcialmente. 

Por outro lado, a minoria dos respondentes afirmou não concordar com tal assertiva, somando 

os 16 respondentes (3,70%) que discordaram parcialmente e os 7 (1,62%) que discordaram 

fortemente, podendo indicar, assim, que os conteúdos apresentados e discutidos nos cursos 

proporcionam o interesse e engajamento dos alunos.  

 

Gráfico 34 – Relação entre o curso e o interesse do cursista pela 

área de estudo 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

 

No que se refere ao aprendizado dos conteúdos do curso, a partir das respostas à 

Q4, “você compreendeu os conteúdos do curso”, verificou-se que 254 respondentes (58,80%) 

concordaram parcialmente e 139 (32,18%) concordaram fortemente no que diz respeito à 

compreensão dos conteúdos do curso, resultando num quantitativo de proposições positivas 

superior às proposições negativas, que marcaram 18 respostas (4,17%) de discordo 

parcialmente e 3 (0,69%) de discordo totalmente. Atesta-se, com isso, que a avaliação, quanto 

ao descrito na questão, foi positiva, conforme é ilustrado no Gráfico 35.  
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Gráfico 35 – Compreensão dos conteúdos abordados no curso 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

A partir das respostas à Q10, “os materiais do curso foram bem preparados e 

cuidadosamente transmitidos”, verificou-se, como é mostrado no Gráfico 36, que 178 (41,2%) 

e 132 (30,6%) dos respondentes concordaram parcial e fortemente, nessa ordem, que a 

preparação e transmissão dos materiais utilizados no curso foi satisfatória, o que indica uma 

avaliação positiva para esse aspecto. À medida que o número de respostas negativas foi menor, 

apresentando 34 (7,9%) para “discordo fortemente” e 67 (15,5%) para “discordo parcialmente”. 

Pode-se inferir que há qualidade nos materiais elaborados, bem como na transmissão destes no 

âmbito dos cursos de EaD, do Instituto UFC Virtual. 

 

Gráfico 36 – Transmissão e preparação dos materiais do curso 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 
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objetivos pré-estabelecidos foi cumprido, dessa forma, ao serem indagados na Q11, se “os 

objetivos propostos estão de acordo com o que foi ensinado durante o curso”, 144 (33,3) e 209 

(48,4%) dos respondentes apontaram concordar fortemente e parcialmente, nessa ordem, com 

tal assertiva. Enquanto 10 respondentes (2,31%) discordaram fortemente e 50 (11,57%) 

discordaram parcialmente, como observado no Gráfico 37. Com isso, verifica-se que a maioria 

dos respondentes marcaram as proposições positivas, resultando em uma avaliação satisfatória.  

 

Gráfico 37 – Consonância entre os objetivos propostos e os 

conteúdos ensinados durante o curso 

 
  Fonte: elaborado pela autora com base nos dados obtidos. 

 

6.3 Síntese dos resultados 

 

Da descrição dos dados, constatou-se que nas 29 questões do instrumento QEOn, 

as proposições “discordo parcialmente” e “discordo fortemente” foram minoria nas respostas, 

como pode ser observado nas ilustrações gráficas acima. Considerando tal resultado, foi 

extraída uma média das respostas positivas (“concordo parcialmente” e “concordo fortemente”), 

no intuído de atribuir percentuais para representar como os estudantes avaliaram a qualidade 

dos cursos, sendo que quanto mais próxima de 100% for a média, maior a qualidade da 

dimensão avaliada. Na Tabela 4 são demonstrados os percentuais das preposições positivas 

(“concordo parcialmente” e “concordo fortemente”), a soma dos percentuais dessas duas 

proposições, bem como a média das respostas positivas para cada dimensão.  
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  Tabela 8 – Média das proposições positivas para as dimensões 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados obtidos. 

 

De acordo com as informações apresentadas acima, Tabela 8, as 5 (cinco) 

dimensões abordadas no QEOn obtiveram resultados positivos, demonstrado que os cursos de 

graduação ofertados pela Universidade Federal do Ceará - Instituto UFC Virtual - possuem boa 

qualidade, segundo a visão discente. Ao estabelecer uma média das proposições positivas 

“concordo fortemente” e “concordo parcialmente”, as quais foram maioria em todas as 

assertivas, constatou-se que, em todas, conforme demostrado na Tabela 8, os percentuais são 

maiores que 70%, apontando uma avaliação satisfatória para a qualidade dos cursos.    

Na primeira dimensão foi registrado que, em média, 73,73% dos respondentes 

avaliaram positivamente o perfil do tutor online que atua nos cursos de graduação do Instituto 

UFC Virtual. Os resultados das questões referentes à Interação tutor online/cursista, também 

DIMENSÃO Q 

PROPOSIÇÕES 

POSITIVAS 
SOMA MÉDIA 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

fortemente 

Perfil do tutor online 

5 47,69% 25,00% 72,69% 

73,73% 

 

6 48,61% 21,53% 70,14% 

7 45,60% 26,39% 71,99% 

8 42,59% 31,02% 73,61% 

9 49,31% 26,16% 75,46% 

12 40,97% 30,09% 71,06% 

21 44,91% 29,40% 74,31% 

22 52,31% 24,31% 76,62% 

23 43,06% 36,57% 79,63% 

24 43,06% 28,70% 71,76% 

Relação do Tutor 

Presencial/Cursista 

17 30,56% 52,55% 83,10% 

80,15% 

 

18 31,94% 47,92% 79,86% 

19 33,56% 45,83% 79,40% 

20 28,70% 49,54% 78,24% 

Interação tutor 

online/cursista 

13 35,19% 50,46% 85,65% 

83,85% 

 
14 34,49% 52,08% 86,57% 

15 33,56% 53,47% 87,04% 

16 42,82% 33,33% 76,16% 

Processos 

Avaliativos 

25 40,97% 20,37% 61,34% 

78,29% 

 

26 44,21% 31,48% 75,69% 

27 45,14% 28,47% 73,61% 

28 34,03% 55,79% 89,81% 

29 29,17% 61,81% 90,97% 

Aprendizagem 

1 43,98% 44,91% 88,89% 

85,84% 

 

2 33,33% 59,72% 93,06% 

3 38,43% 50,23% 88,66% 

4 58,80% 32,18% 90,97% 

10 41,20% 30,56% 71,76% 

11 48,38% 33,33% 81,71% 



101 

 

 

concentraram os maiores percentuais nas duas proposições positivas e, em média, 83,85% dos 

respondentes avaliaram positivamente esse fator, demostrando que a atuação do tutor a distância 

foi avaliada positivamente, apontado para a qualidade dos cursos no que se refere a essas duas 

dimensões.  

A Aprendizagem foi a melhor avaliada dentre as dimensões aqui apresentadas, 

tendo uma média de 85,84% de respostas positivas, indicando um nível muito bom de qualidade 

para essa dimensão. Por fim, quanto à avaliação da qualidade no que se refere à relação do tutor 

presencial/cursista, tem-se que em média 80,15% dos respondentes avaliaram positivamente 

essa dimensão, representando um nível de qualidade alto. Os processos avaliativos também 

foram bem avaliados pelos respondentes, atestando-se que, em média, 78,29% marcaram as 

proposições positivas, o que indica que os processos avaliativos utilizados nos cursos são bem 

aceitos pelos cursistas.  

Em virtude dessas informações, retomando à questão norteadora desta pesquisa, 

que buscou responder como os alunos avaliam a qualidade dos cursos de graduação na 

modalidade EaD, ofertados pela UFC - Instituto UFC Virtual, verificou-se, que na perspectiva 

discente, os cursos possuem um nível alto de qualidade, considerando que os aspectos 

fundamentais para uma educação de qualidade no contexto da Educação a Distância, segundo 

Silva et al (2017), obtiveram respostas positivas. Porém, cabe ressaltar a importância de se 

buscar aperfeiçoamento constante de todas as dimensões aqui apresentadas, no intuito de 

garantir cada vez mais qualidade para o ensino e aprendizagem em EaD, melhorando assim a 

atuação dos tutores, podendo esses assumirem uma postura mais ativa nas atividades do curso, 

expondo sua opinião e propondo leituras e outras fontes de conhecimento complementares ao 

material didático oferecido, por exemplo. No mais, segundo os dados colhidos pela aplicação 

do QEOn nesta pesquisa, considera-se que os cursos de graduação em EaD da UFC são de boa 

qualidade, tendo em vista que as dimensões relacionadas à qualidade do ensino online tiveram 

avaliação positiva.   
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7 CONCLUSÃO 

  

A Educação a Distância (EaD) vem se consolidando ao longo dos anos como uma 

modalidade capaz de romper barreiras físicas, espaciais e sociais, proporcionando que um 

número cada vez maior de pessoas tenha acesso ao conhecimento e ao ensino formal. Essa 

modalidade utiliza as ferramentas das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

incorporando-as em suas metodologias para ampliar e aperfeiçoar o processo de ensino-

aprendizagem, expandindo o acesso a informações, bem como à possibilidade de interação entre 

os aprendizes, beneficiando a construção coletiva do conhecimento. 

No entanto, o caráter expansionista dessa modalidade aciona o alerta para a 

qualidade dos cursos ofertados, acarretando preconceitos em relação a credibilidade da EaD. É 

inegável a utilização da EaD como meio para acelerar e ampliar o acesso ao ensino superior, e 

que muitas instituições privadas veem nessa modalidade uma possibilidade de aumentar os 

lucros, deixando a desejar a educação de qualidade. Uma das formas de assegurar padrões de 

qualidade para EaD são os mecanismos normativos e de acreditação criados pelo poder público, 

que instituem procedimentos regulatórios que obrigam as instituições de ensino a cumprirem 

determinadas regras.   

Nesse sentido, buscando verificar a qualidade dos cursos de graduação EaD sob a 

perspectiva discente, realizou-se um estudo de caso na Universidade Federal do Ceará, que 

através do Instituto UFC Virtual oferece, até esta data, 9 (nove) cursos de graduação, sendo 2 

(dois) bacharelados e 7 (sete) licenciaturas, com 27 polos de apoio presencial, distribuídos na 

capital e no interior do Estado do Ceará. O intuído foi investigar como os cursistas avaliam a 

qualidade dos cursos em EaD, considerando que estes são os principais alvos do processo de 

ensino e aprendizagem, podendo funcionar como um termômetro desse processo. 

Para isso utilizou-se o instrumento de avaliação da Qualidade do Ensino Online 

(QEOn), desenvolvido por Silva et al (2017) com base na metodologia SETE, avaliação da 

efetividade do ensino sob a óptica discente (Students’ Evaluation of Teaching Effectiveness - 

SETE), proposta por H. W. Marsh. Dos modelos desenvolvidos a partir dessa metodologia, os 

criadores do QEOn inspiraram-se no modelo Students’ Evaluation of Educational Quality 

(SEEQ), o qual avalia cursos e programas, adaptando-o para a realidade da EaD, propondo a 

avaliação da qualidade dos cursos levando-se em conta cinco dimensões: Perfil Tutor online; 

Interação Tutor Online/Cursista; Aprendizagem; Relação Tutor Presencial/Cursista e Processos 

Avaliativos.  

Assim, visando avaliar a qualidade dos cursos de graduação em EaD ofertados pelo 
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instituto UFC Virtual, aplicou-se o QEOn aos estudantes de graduação que tiveram entrada em 

2014.1, matriculados no último semestre de cada curso. O instrumento foi disponibilizado, 

utilizando a ferramenta Formulários Google do Google Docs, para 1.070 alunos, obtendo 432 

questionários respondidos, alcançando uma significativa taxa de retorno, ou seja, 40% da 

população pesquisada. 

Dos resultados obtidos da aplicação do QEOn, as 5 (cinco) dimensões propostas no 

instrumento tiveram avaliação satisfatória, uma vez que a maioria das respostas apontaram as 

proposições positivas (concordo parcialmente e concordo fortemente) para todas as dimensões, 

apresentando, em média, os seguintes percentuais: 73,73% para a dimensão “Perfil Tutor 

online”, 83,85% para “Interação Tutor Online/Cursista”; 85,84% para “Aprendizagem”; 80,15% 

para “Relação Tutor Presencial/Cursista” e 78,29% para os “Processos Avaliativos”.  

Considerado os resultados obtidos em relação à dimensão “Perfil Tutor online”, foi 

possível investigar a atuação do tutor online do Instituto UFC Virtual, chegando-se a conclusão, 

de acordo com os percentuais apresentados, 73,73%, que tal profissional mostra entusiasmo, 

dinamismo e energia na condução do curso, traz sugestões extras para melhorar a aprendizagem, 

propõe leituras complementares, demonstra interesse pelo aprendizado do aluno, tira dúvidas, 

associa os conteúdos apresentados a diferentes teorias, apresenta referenciais teóricos para 

embasar e ajudar na atividades a serem desenvolvidas virtualmente pelos alunos, apresenta seu 

ponto de vista quando necessário e comenta sobre pesquisas atuais relacionadas à área de estudo.   

Esta pesquisa possibilitou, ainda, verificar como se dá a interação e a relação tutor e 

cursista nos cursos de graduação em EaD da UFC - Instituto UFC Virtual, pautando-se nos 

resultados das dimensões “Interação Tutor Online/Cursista” e “Relação Tutor 

Presencial/Cursista”. Quanto à relação entre o tutor presencial e o cursista, cujos percentuais de 

respostas positivas corresponderam, em média, a 80,15%, verificou-se que esta acontece de 

forma amigável, que o tutor demonstra interesse pelo aprendizado dos estudantes e se mostra 

disponível nos horários de atendimento no polo presencial, bem como proporciona que os 

estudantes se sintam confortáveis com a ajuda recebida nos polos de atendimento presencial. 

No tocante à interação entre tutor online e cursista, que apresentou, em média, 83,85% de 

respostas positivas, constatou-se que esta se dá de forma positiva, indicando que os alunos são 

encorajados a participarem dos fóruns para discutir ideias, responder às questões propostas, são 

incentivados a compartilhar ideias e conhecimentos e a propor questionamentos sobre os temas 

apresentados. 

Com esta pesquisa também foi possível diagnosticar a qualidade da aprendizagem 

dos cursos de graduação em EaD (Instituto UFC Virtual) sob a óptica discente. A partir dos 
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dados obtidos por meio da Dimensão “Aprendizagem”, que mensurou a auto avaliação do 

estudante, buscando obter informações sobre o processo de aprendizagem e a formação 

acadêmica, verificou-se que os resultados das questões relacionadas a essa dimensão obtiveram, 

em média, 85,84% das respostas nas proposições positivas, demostrando que os estudantes 

consideram os cursos de graduação em EaD da UFC intelectualmente desafiadores, que os 

conteúdos aprendidos são pertinentes, que o interesse pela área de estudo cresceu em 

consequência do curso, que foi possível compreender os conteúdos abordados, que os matérias 

didáticos são bem preparados e transmitidos de forma adequada e que há consonância entre os 

objetivos propostos e o que foi ensinado durante a graduação.  

No intuito de averiguar como os estudantes qualificam os processos avaliativos 

aplicados nos cursos em EaD do Instituto UFC Virtual, observou-se os resultados obtidos na 

Dimensão “Processos Avaliativos”. Os dados apontaram que, em média, 78,29% das respostas 

foram positivas, evidenciando que as correções das avaliações e trabalhos são disponibilizadas 

adequadamente, os métodos avaliativos são coerentes e justos, os tutores trabalham as 

avaliações e os materiais para os testes, os textos disponibilizados são satisfatórios; fóruns, 

chats, portfólios e leituras complementares auxiliam no aperfeiçoamento do ensino-

aprendizagem. 

Pelos percentuais apresentados, conclui-se que os cursistas avaliam a qualidade dos 

cursos de graduação ofertados pela UFC - Instituto UFC Virtual positivamente, porém, infere-

se que há aspectos a serem aperfeiçoados, tendo em vista que a proposição “concordo 

parcialmente” apresentou maiores percentuais em algumas questões, principalmente nas 

relacionadas ao Perfil Tutor online, demonstrando que há lacunas a serem investigadas e 

aprimoradas. 

Dado o exposto, considera-se esta pesquisa relevante, uma vez que contribuiu para 

retratar como os discentes avaliam a qualidade da EaD na Universidade Federal do Ceará, 

fornecendo material que pode ser usado como feedback e diagnostico, possibilitando tomadas 

de decisão por parte da gestão, aperfeiçoamento das práticas de ensino pelos professores e 

tutores, bem como uma visão de como está a qualidade dos cursos de graduação em EaD para 

a comunidade acadêmica com um todo. 

Essa pesquisa pautou-se na percepção dos discentes, atores principais da 

aprendizagem, para avaliar a qualidade da EaD. Pesquisas futuras podem investigar essa 

modalidade sob outras perspectivas, como por exemplo, da gestão, dos educadores, da equipe 

administrativa, fornecendo uma visão mais abrangente dessa modalidade.  

Por fim, apesar de certa desconfiança que a Educação a Distância desperta, devido, 
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principalmente, a não interação presencial entre os implicados, progressivamente essa 

modalidade demostra grande potencial para levar conhecimento e formação formal a um 

número cada vez maior de pessoas, ultrapassando as barreiras de tempo e espaço, que muitas 

vezes são impedimentos para o acesso e permanência em cursos presenciais. É crescente a 

oferta de cursos superiores em EaD no contexto brasileiro, e também estudos que investigam 

essa modalidade, contribuindo para o aperfeiçoamento e consolidação da EaD como 

modalidade de ensino. Com o avanço das TICs, o futuro dos modos convencionais de ensino 

(professor-sala de aula, quadro-negro) parece incerto, pois o uso de mídias digitais é algo cada 

vez mais presente na realidade do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, ousa-se 

inferir, que o ensino online pode ser o futuro da educação.  
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APÊNDICE A – TEXTO DE APRESENTAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR – POLEDUC  

 

 

 

Olá! Sou Elana Flávia de Sousa Rodrigues, discente do Mestrado Profissional em Políticas 

Públicas e Gestão da Educação Superior (POLEDUC), da Universidade Federal do Ceará. Estou 

desenvolvendo uma pesquisa que tem como objetivo principal “avaliar a qualidade dos cursos 

da modalidade Educação a Distância (EaD) do Instituto UFC Virtual sob a óptica discente”. 

Tenho o prazer de convidá-lo(a) a ser participante desta pesquisa, respondendo o questionário 

a seguir. Antes de iniciar, é necessário concordar com o TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) disponível no link: <https://goo.gl/vcpN5J>. Asseguro que 

as informações aqui obtidas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos, guardando 

absoluto sigilo da identidade dos participantes. 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR – POLEDUC  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado por ELANA FLÁVIA DE SOUSA RODRIGUES, aluna do 

Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior (POLEDUC), da 

Universidade Federal do Ceará, para participar de uma pesquisa. Leia atentamente as 

informações abaixo e tire suas dúvidas, para que todos os procedimentos possam ser 

esclarecidos. 

A pesquisa com título “AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO NA MODALIDADE EAD SOB A PERSPECTIVA DISCENTE” tem como 

objetivo “avaliar a qualidade dos cursos da modalidade Educação a Distância (EaD) do 

Instituto UFC Virtual sob a óptica discente”. Dessa forma, a sua participação poderá trazer 

como benefícios identificar o nível de qualidade dos cursos de graduação na modalidade EaD 

ofertados pelo Instituto UFC virtual.   

Para a realização do estudo, preciso que alunos matriculados no último semestre dos 

cursos de graduação do Instituto UFC Virtual respondam a este questionário, ressaltando que a 

sua colaboração é de caráter voluntário e não implica em remuneração.  

Há o risco de você sentir-se constrangido com alguma pergunta. Caso isto ocorra, poderá 

a qualquer momento interromper a pesquisa e, se for de sua vontade, encerrar sua participação.  

O questionário possui perguntas simples e objetivas, sendo composto de duas partes: 

Parte I - Perfil do participante (8 questões); Parte II -Instrumento de avaliação da Qualidade do 

Ensino Online - QEOn (29 questões). O tempo estimado para responder a esta pesquisa é de 

aproximadamente 10 minutos. Destaco que os seguintes procedimentos serão respeitados: 

1. Seus dados pessoais e outras informações que possam identificar você serão 

mantidos em segredo; 

2. Você está livre para interromper a qualquer momento sua participação na 

pesquisa sem sofrer qualquer forma de retaliação ou danos; e  
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3. Os resultados gerais da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os 

objetivos e podem ser publicados em congresso ou em revista científica 

especializada. 

 

Ressalto que, a qualquer momento, você poderá ter acesso às informações referentes à 

pesquisa pelos telefones e endereço abaixo indicados. 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Pesquisador Responsável: Elana Flávia de Sousa Rodrigues 

Instituição: Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Endereço: Rua Paulino Nogueira, 315, Bloco I, Térreo – Anexos da Reitoria – Benfica 

Telefones para contato: (85) 3366-7320; 99927-6967.   

E-mail: elana.rodrigues@ufc.br, elanaflavia@gmail.com   

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na pesquisa 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel Nunes de Melo, 

1000 - Rodolfo Teófilo fone: 3366-8346. Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira. 

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________.declara que é de 

livre e espontânea vontade que está participando da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente 

este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive a oportunidade de 

fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que 

responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma via assinada 

deste termo e que minha participação é de caráter voluntário e não serei remunerado. 

Pesquisador 

Responsável:_________________________________________________________ 

 

Data:  __/__/__ 

 
Participante: ____________________________________________________________ 

 
Data:  __/__/__ 

 

  

mailto:elana.rodrigues@ufc.br
mailto:elanaflavia@gmail.com
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARTE I: PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

 
Perfil do entrevistado 

 

1. Curso: 

 

2. Gênero 

a) Masculino 

b) Feminino 

c) Outro 

3. Faixa etária (em anos completos)  

a) 20 a 25 anos  

b) 26 a 30 anos 

c) 31 a 35 anos 

d) Mais de 35 anos 

4. Já fez outros cursos em EaD? 

a) Sim 

b) Não 

5. Se sim, quais? 

6. Qual o seu grau de familiaridade com as Tecnologias da Informação 

a) Muita 

b) Razoável 

c) Pouca 

d) Nenhuma 

7. Quanto você gosta de utilizar a plataforma virtual 

a) Muito 

b) Razoável 

c) Pouco 

d) Não gosto 

8. Quanto você gosta de utilizar a informática para desenvolver as atividades do curso 

a) Muito 

b) Razoável 

c) Pouco 

d) Não gosto 

9. Você tem dificuldades em utilizar as tecnologias da informação ou internet 

a) Muita 

b) Razoável 

c) Pouca 

d) Nenhuma 
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ANEXO A – Parte II: INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO 

ENSINO ONLINE (QEOn) 

 

Assertivas 

Q1 Você considera o curso intelectualmente desafiador e estimulante.  

Q2 Você aprendeu algo que considera pertinente. 

Q3 O seu interesse sobre o tema cresceu como consequência do curso. 

Q4 Você compreendeu os conteúdos do curso. 

Q5 O tutor à distância mostrou entusiasmo ao ministrar o curso 

Q6 O tutor à distância foi dinâmico e enérgico na condução do curso. 

Q7 
O tutor à distância melhora a apresentação dos conteúdos com sugestões de sites e 

vídeos. 

Q8 O tutor à distância apresenta interesse pelo aprendizado do aluno. 

Q9 O tutor à distância elucida as indagações. 

Q10 Os materiais do curso foram bem preparados e cuidadosamente transmitidos. 

Q11 Os objetivos propostos estão de acordo com o que foi ensinado durante o curso. 

Q12 O tutor à distância propôs leituras complementares que facilitam a obtenção de nota. 

Q13 Os cursistas são encorajados a participarem das discussões no fórum. 

Q14 Os cursistas são convidados a compartilhar suas ideias e conhecimentos. 

Q15 Os cursistas são encorajados a responder a questão central do fórum. 

Q16 
Os cursistas são estimulados pelo tutor a distância a propor ideias/ questionamentos 

transversais ao tema central do fórum. 

Q17 O tutor presencial foi amigável na relação com os cursistas. 

Q18 
O tutor presencial fez com que os cursistas se sintam confortáveis com sua ajuda no 

polo de atendimento. 

Q19 O tutor presencial tem interesse genuíno em relação ao aprendizado do cursista. 

Q20 O tutor presencial se mostra disponível no horário de atendimento no polo. 

Q21 O tutor à distância relaciona as implicações do conteúdo com várias teorias. 

Q22 
O tutor à distância apresenta fundamentos preliminares de ideias/ concepções que são 

desenvolvidas nas atividades virtuais 

Q23 O tutor à distância apresenta seu ponto de vista quando julga adequado. 

Q24 
O tutor à distância comenta adequadamente as pesquisas atuais desenvolvidas na área 

de estudo. 

Q25 Há a disponibilidade das correções das avaliações/trabalhos de forma adequada. 

Q26 Os métodos de avaliação do cursista são justos e apropriados ao curso. 

Q27 As avaliações/materiais para os testes são trabalhados pelo tutor à distância. 

Q28 O curso requer a leitura de textos que estão disponíveis. 

Q29 
Leituras complementares, chat, fóruns, portfólios contribuem para apreciação e 

compreensão dos conteúdos. 

 

 

 


