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RESUMO 

 

Esta pesquisa tratou do estudo das práticas organizacionais do Núcleo de 
Educação a Distância da Universidade Federal de São João del-Rei (NEAD/UFSJ) e 
do Curso Bacharelado em Administração Pública – Modalidade a Distância (COADP) 
voltadas para o atendimento ao aluno, sob a perspectiva interdisciplinar, 
considerando-se, para isso, as perspectivas das áreas das Artes, Urbanidades, 
Sustentabilidade, Gestão do Conhecimento e Gestão de Processos. Este estudo foi 
realizado no NEAD/UFSJ, especificamente no COADP. Quanto aos fins de 
investigação, é uma pesquisa intervencionista, e quanto aos meios, é uma pesquisa 
bibliográfica, pesquisa documental e uma pesquisa-ação. Utilizaram-se entrevistas 
semiestruturadas individuais e coletivas, questionários e análise de conteúdo. As 
práticas organizacionais do NEAD/UFSJ e do COADP foram vistas pelos prismas 
dessas respectivas áreas e dos diversos atores envolvidos na oferta desse curso 
(alunos; bolsistas e coordenadora do Núcleo de Comunicação; designers 
instrucionais; docentes; tutores a distância e presenciais; revisor de conteúdo; 
secretárias; e suporte técnico). Isso contribuiu para que a análise das práticas 
organizacionais mapeadas nesta pesquisa fosse além de analisar os seus fluxos e 
contemplasse outras variáveis, tais como: memória organizacional, evasão do aluno, 
artes visuais, espaço urbano, sentimento de pertencimento, democratização da 
educação e outros elementos discutidos nesta pesquisa. Ademais, percebeu-se que 
a criação de espaços de conversas e diálogos de onde podem surgir pensamentos e 
ações será extremamente enriquecedora para a Educação a Distância (EAD) e, 
principalmente, para o aluno. Assim, esta pesquisa interdisciplinar contribuiu para que 
o estudo das práticas organizacionais do NEAD e do COADP possibilitasse perceber 
a diversidade de variáveis envolvidas nessas práticas bem como a sua complexidade 
e suas interligações. Isso pode contribuir para melhorias ao atendimento do aluno e 
para esse Núcleo por possibilitar que as práticas organizacionais sejam vistas de 
forma sistêmica e interligada.   
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. EAD. Práticas Organizacionais.  
  



      
 

ABSTRACT 
 
 

This research dealt with the study of the organizational practices of the Distance 
Education Nucleus of the Federal University of São João del-Rei (NEAD/UFSJ) and 
the Bachelor’s Degree in Public Administration - Distance Modality (COADP) focused 
on student service, from a transdisciplinary perspective, considering, for this, the 
perspectives of Arts, Urbanities, Sustainability, Knowledge Management and Process 
Management. This study was carried at NEAD/UFSJ, specifically in COADP. As for 
the purposes of investigation it is an interventionist research and as for the means it is 
a bibliographic research, documentary research and an action research. Individual and 
collective semi-structured interviews were used; questionnaires and content analysis. 
The organizational practices of NEAD/UFSJ and COADP were seen through the 
prisms of these respective areas and the various actors involved in offering this course 
(students; fellows and coordinator of the Communication Center; instructional 
designers; teachers; distance and in-person tutors; content reviewer; secretaries and 
technical support). This contributed so that the analysis of the organizational practices 
mapped in this research went beyond analyzing its flows and contemplating other 
variables, such as: organizational memory; student evasion; meaning of the visual arts; 
urban space; feeling of belonging and democratization of education and other 
elements discussed in this research. Furthermore, it was realized that the creation of 
spaces for conversations and dialogues from which thoughts and actions can arise, 
will be extremely enriching for Distance Education (EAD) and especially for the 
student. Thus, this interdisciplinary research contributed to the study of the 
organizational practices of NEAD/UFSJ and COADP makes it possible to perceive the 
diversity of variables involved in these practices, as well as their complexity and their 
interconnections. This can contribute to improvements in student attendance and to 
this nucleus by allowing organizational practices to be viewed in a systemic and 
interconnected way. 

 
Keywords: Interdisciplinarity. EAD. Organizational practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A construção coletiva do conhecimento contribui para o aperfeiçoamento da 

formação acadêmica pessoal e profissional dos seus participantes, uma vez que é 

pautada pelo diálogo, que ocorre de forma horizontal.  

No diálogo horizontal, os grupos de trabalho são constituídos por pessoas de 

diversas áreas, que apresentam debate enriquecedor para a formação acadêmica, 

pessoal e profissional delas, e para as pessoas que são beneficiadas pelos trabalhos 

desenvolvidos por esses grupos.   

Considerando isso, escolheu-se realizar esta pesquisa no Núcleo de Educação 

a Distância da Universidade Federal de São João del-Rei (NEAD/UFSJ) pelo fato de 

os trabalhos realizados nesse Núcleo envolverem pessoas de diversas áreas e 

conhecimentos; constituindo-se, assim, uma oportunidade de desenvolver este estudo 

em um grupo de trabalho com uma diversidade de saberes e que tem um poder 

transformador na realidade das pessoas dos municípios onde atuam, o que ocorre por 

meio da democratização do ensino.  

  Esta pesquisa trata do estudo das práticas organizacionais desse Núcleo 

voltadas para o atendimento ao aluno, sob a perspectiva interdisciplinar, 

considerando-se, para isso, as perspectivas das áreas das Artes, Urbanidades, 

Sustentabilidade, Gestão do Conhecimento e Gestão de Processos.  

Em termos acadêmicos, a escolha desta temática se justifica pelo fato de esse 

Núcleo, em parceria com órgãos públicos, contribuir para promover a democratização 

do ensino, possibilitando que diversas pessoas, em várias regiões do País, possam 

ter a oportunidade de ingressar em uma universidade pública de ensino. 

Considerando a importância do papel do NEAD/UFSJ na sociedade, esse 

Núcleo representa um espaço de possibilidades para o desenvolvimento de estudos 

de práticas organizacionais, sob a perspectiva inter e transdisciplinar, sustentadas nos 

pilares das áreas das Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, com o intuito de 

aprimorar as práticas organizacionais já existentes, bem como de fortalecer ainda 

mais as relações entre os seus participantes, buscando novas formas de tratar os seus 

problemas organizacionais e do local onde está inserido. 

Esse espaço de possibilidades se insere na proposta do Programa 

Interdepartamental de Pós-graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e 
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Sustentabilidade (PIPAUS) da UFSJ, uma vez que, conforme premissa desse 

Programa, observa-se que:   

 

O Programa, único na América Latina a conectar interdisciplinarmente 
disciplinas de artes e urbanidades com a sustentabilidade, parte da 
necessidade do tratamento transdisciplinar dos problemas contemporâneos 
para construir novas teorias e metodologias adequadas ao enfrentamento da 
agenda sustentável [...].1 

  

Diante dessa colocação do PIPAUS, percebe-se que a temática encontra 

terreno favorável para o seu desenvolvimento, já que esse assunto e a proposta desse 

Programa caminham de forma inter e transdisciplinar para lidar, de modo sustentável, 

com a realidade do NEAD/UFSJ.  

A justificativa científica desta temática se deve ao fato de que é fundamental 

que as organizações vejam as suas práticas organizacionais de forma holística e 

integrada, para agregarem, assim, valor ao cliente, bem como para gerarem melhorias 

em seu ambiente organizacional. 

Com base nesta narrativa, o estudo das práticas organizacionais, sob a 

perspectiva interdisciplinar, se apresenta como uma possibilidade favorável para isso, 

por ser uma abordagem que promove o diálogo entre as diversas áreas de 

conhecimento, contribuindo para que essas práticas sejam vistas por diversos ângulos 

e por diversos pontos de vista.  

Considerando as possibilidades que este estudo apresenta, e os trabalhos 

desenvolvidos pelo NEAD/UFSJ em prol da democratização do ensino superior, 

escolheu-se realizá-lo no Curso Bacharelado em Administração Pública – Modalidade 

a Distância (COADP), que é um dos quatro cursos de graduação a distância ofertados 

pela UFSJ por meio desse Núcleo. Tal escolha se deu pelo fato de esse Curso ser o 

mais antigo em oferta no NEAD/UFSJ.   

Desse modo, este estudo pode ingressar na Universidade Federal de Ensino, 

o que gera melhorias se sustentado na relação interdisciplinar entre as áreas das 

Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, conectando essa tríade sem que uma área se 

sobreponha à outra, em prol de um desenvolvimento sustentável e contemplando a 

Gestão do Conhecimento e a Gestão de Processos.

                                                           
1 UFSJ (2017). 
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Assim sendo, percebem-se as potencialidades, diante do que se espera 

abordar de forma interdisciplinar no campo das Artes, Urbanidades, Sustentabilidade, 

Gestão do Conhecimento e Gestão de Processos, apontando para uma visão 

sistêmica, em que os campos se conectam, promovendo reciprocidade e interseção 

entre eles. 

Portanto, constitui-se, nesta investigação, o seguinte problema de pesquisa: 

como o estudo das práticas organizacionais do NEAD/UFSJ e do COADP, sob a 

perspectiva interdisciplinar, pode trazer melhorias ao atendimento ao aluno e para 

esse Núcleo?  

Esse problema remeteu à criação de objetivos para se buscar com esta 

pesquisa. Por conseguinte, o objetivo geral é estudar as práticas organizacionais do 

NEAD/UFSJ e do COADP voltadas para o atendimento ao aluno, sob a perspectiva 

interdisciplinar, e os objetivos específicos são apresentados a seguir.  

 

Área das Artes 

 

- Abordar as Artes Visuais, especificamente o seu elemento “linguagem visual”. 

- Investigar a influência da linguagem visual do material didático no aprendizado do 

aluno, bem como na diminuição da sua retenção e evasão.   

- Investigar se a linguagem visual do material didático é uma linguagem dialógica e 

interativa no processo de ensino-aprendizagem.   

- Investigar como é o diálogo entre as Artes Visuais e o Design Gráfico no material 

didático disponível para o aluno. 

 

Área das Urbanidades 

 

- Identificar se há o sentimento de pertencimento por parte dos alunos do COADP em 

relação à UFSJ.  

- Verificar se os alunos do COADP consideram que os polos de apoio presencial onde 

eles estão inscritos é uma extensão do espaço físico onde está instalada a UFSJ. 

- Averiguar o que os alunos pensam sobre o que a instalação dos polos de apoio 

presencial trouxe à sua cidade e região. 
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Área da Sustentabilidade 

 

- Tratar o papel da Educação a Distância (EAD) na democratização da educação. 

 - Identificar o quanto os aspectos referentes à localização do polo de apoio presencial 

impactaram na decisão do aluno de ingressar no curso de graduação na modalidade 

a distância. 

- Identificar se, caso não houvesse a oferta do Curso Bacharelado em Administração 

Pública – Modalidade a Distância (COADP), esses alunos teriam condições 

socioeconômicas de ingressar em curso de graduação na modalidade presencial.  

 - Realizar uma breve discussão sobre evasão com os alunos, docentes, tutores a 

distância e tutores presenciais do COADP.  

 

Área de Gestão de Processos 

 

- Identificar as práticas organizacionais do NEAD/UFSJ e as do COADP voltadas ao 

atendimento ao aluno. 

- Definir as práticas organizacionais que serão mapeadas.  

- Conhecer a percepção dos realizadores das práticas organizacionais sobre 

processos e gestão de processos.  

- Saber se os realizadores das práticas organizacionais já tiveram alguma experiência 

com gestão de processos e o que eles pensaram dessa experiência.  

- Identificar se as práticas organizacionais referentes ao trabalho dos seus 

realizadores estão mapeadas, de que forma elas estão mapeadas e os benefícios 

gerados por esse mapeamento. 

- Mapear as práticas organizacionais definidas.   

- Identificar como as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) impactam nas 

práticas organizacionais mapeadas. 

- Obter avaliações e propostas de melhorias das práticas organizacionais mapeadas 

com os seus operacionalizadores, com os alunos, com os docentes e com os tutores 

a distância e tutores presenciais do COADP.  
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Área da Gestão do Conhecimento 

 

- Conhecer como os realizadores das práticas organizacionais do NEAD/UFSJ e do 

COADP aprenderam a rotina do trabalho deles. 

- Estudar como o conhecimento das pessoas sobre o seu trabalho é documentado e 

compartilhado por elas no NEAD/UFSJ. 

- Compreender como ocorre a construção da memória organizacional do NEAD/UFSJ.  

 

A dissertação é composta de cinco capítulos. No Capítulo 1, apresenta-se a 

Introdução, na qual foram tratados o tema da pesquisa e sua justificativa; o problema 

de pesquisa; os objetivos gerais e específicos; e a organização dos capítulos. 

No Capítulo 2, apresenta-se o referencial teórico, abordando as definições de 

EAD, dos elementos da linguagem visual, de sentimento de pertencimento, de gestão 

do conhecimento, de memória organizacional, de processo, de gestão de processos 

bem como uma discussão sobre gerenciamento de processos de negócio (BPM – 

Business Process Management), gestão por processos, de diferença conceitual entre 

gestão de processos e gestão por processos; e a aplicabilidade disso nesta pesquisa.  

No Capítulo 3, é tratada a metodologia desta pesquisa, apresentando o 

NEAD/UFSJ e o COADP bem como o tipo de pesquisa e as técnicas de coleta e 

análise de dados utilizados neste estudo.  

No Capítulo 4, são apresentados os resultados e as discussões obtidos a partir 

da análise dos pontos de vista dos participantes desta pesquisa.  

No Capítulo 5, são apresentadas as Considerações finais, retomando-se, para 

isso, o problema de pesquisa, os seus objetivos e os seus resultados, como também 

são tratadas as contribuições desta pesquisa e sugestões de estudo futuros.  

Seguem, após esses capítulos, as Referências e os Anexos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Definição de Educação a Distância (EAD) 

 

Behr (2014, p. 21) define EAD “[...] como a modalidade de ensino onde é 

possível que professores e alunos não estejam presentes no mesmo lugar ao mesmo 

tempo, mas que ainda assim promovam um processo educacional”. Essa definição 

menciona as dimensões de espaço e tempo envolvidas na EAD. 

Segundo Moore e Kearsley (2007, p. 2),  

 

Educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em 
um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação 
do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e 
disposições organizacionais e administrativas especiais.  

 

Esse conceito de EAD aponta que essa modalidade de ensino tem as suas 

peculiaridades. 

Para Moran (2002, online), “Educação a distância é o processo de ensino-

aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados 

espacial e/ou temporalmente”. Essa conceituação destaca o papel das tecnologias na 

EAD.  

Com base em Bernardo (2012), apresentam-se outras definições de EAD. 

Para Dohmem (1967), Educação a distância (Ferstudium) é uma forma 

sistematicamente organizada de autoestudo onde o aluno se instrui a partir do material 

de estudo que Ihe é apresentado, o acompanhamento e a supervisão do sucesso do 

estudante são levados a cabo por um grupo de professores. Isto é possível através 

da aplicação de meios de comunicação capazes de vencer longas distâncias. 

Segundo Peters (1973), Educação/ensino a distância (Fernunterricht) é um 

método racional de partilhar conhecimento, habilidades e atitudes, através da 

aplicação da divisão do trabalho e de princípios organizacionais, tanto quanto pelo 

uso extensivo de meios de comunicação, especialmente para o propósito de 

reproduzir materiais técnicos de alta qualidade, os quais tornam possível instruir um 

grande número de estudantes ao mesmo tempo, enquanto esses materiais durarem. 

É uma forma industrializada de ensinar e aprender. 
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De acordo com Moore (1973), Ensino a distância pode ser definido como a 

família de métodos instrucionais onde as ações dos professores são executadas à 

parte das ações dos alunos, incluindo aquelas situações continuadas que podem ser 

feitas na presença dos estudantes. Porém, a comunicação entre o professor e o aluno 

deve ser facilitada por meios impressos, eletrônicos, mecânicos ou outros. 

O termo educação a distância, conforme Homberg (1977), esconde-se sob 

várias formas de estudo, nos vários níveis que não estão sob a contínua e imediata 

supervisão de tutores presentes com seus alunos nas salas de leitura ou no mesmo 

local. A educação a distância se beneficia do planejamento, direção e instrução da 

organização do ensino (HOMBERG, 1977). 

Keegan (1991) resume os elementos centrais do conceito: 

 separação física entre professor e aluno, que a distingue do ensino 

presencial; 

 influência da organização educacional (planejamento, sistematização, plano, 

organização dirigida etc.), que a diferencia da educação individual; 

 utilização de meios técnicos de comunicação para unir o professor ao aluno 

e transmitir os conteúdos educativos; 

 previsão de uma comunicação de mão dupla, na qual o estudante se 

beneficia de um diálogo e da possibilidade de iniciativas de dupla via;  

 possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de 

socialização. 

E, finalmente, Chaves (1999), afirma que a EaD, no sentido fundamental da 

expressão, é o ensino que ocorre quando o ensinante e o aprendente estão separados 

(no tempo ou no espaço). No sentido que a expressão assume hoje, enfatiza-se mais 

a distância no espaço e se propõe que ela seja contornada através do uso de 

tecnologias de telecomunicação e de transmissão de dados, voz e imagens (incluindo 

dinâmicas, isto é, televisão ou vídeo). Não é preciso ressaltar que todas essas 

tecnologias, hoje, convergem para o computador. 

Essas definições apresentam como pontos comuns os meios de comunicação 

e o distanciamento em termos de espaço e tempo entre aluno e professor.  

No art. 1º do Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que regulamenta o art. 

80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.057-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
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[...] 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 (BRASIL, 2017).  

 

Esse conceito abrange questões educacionais, humanas, tecnológicas e 

políticas pertinentes à EAD. 

Diante desses conceitos, entende-se que a EAD é uma modalidade de 

educação em que o processo de ensino-aprendizagem está condicionado ao uso das 

TIC. É, ainda, fundamental que os recursos humanos que fazem parte desse processo 

sejam qualificados bem como a EAD seja contemplada por políticas de acesso entre 

outros fatores.  

Adota-se, para essa pesquisa, o conceito desse Decreto por ele abranger as 

diversas questões envolvidas nessa modalidade de educação, o que mostra a 

complexidade e desafio da EAD. Aborda-se, também, essa definição para se ter o 

conhecimento conceitual do que é essa modalidade de educação, a qual foi o foco 

desta pesquisa.    

 

2.2 Linguagem visual 

 

A linguagem visual é composta dos seguintes elementos: o ponto, a linha, a 

forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento 

(DONDIS, 2003). Esses elementos são assim definidos pelo autor:  

 

- Ponto: é a unidade de comunicação visual mais simples e irredutivelmente 
mínima (p. 53). 
 
- Linha: quando os pontos estão tão próximos entre si que se torna impossível 
identificá-los individualmente, aumenta a sensação de direção, e a cadeia de 
pontos se transforma em outro elemento visual distintivo: a linha [...]. Também 
poderíamos definir a linha como um ponto com movimento, ou como a história 
do movimento de um ponto, pois, quando fazemos uma marca contínua, ou 
uma linha, nosso procedimento se resume a colocar um marcador de pontos 
sobre uma superfície e movê-lo segundo uma determinada trajetória, de tal 
forma que as marcas assim formadas se convertam em registro [...] Nas artes 
visuais, a linha tem, por sua própria natureza, uma enorme energia. Nunca é 
estática; é o elemento visual inquieto e inquiridor do esboço. Onde quer que 
seja utilizada, é o instrumento fundamental da pré-visualização, o meio de 
apresentar, em forma palpável, aquilo que ainda não existe, a não ser na 
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imaginação. Dessa maneira, contribui enormemente para o processo visual. 
Sua natureza linear e fluida reforça a liberdade de experimentação. Contudo, 
apesar de sua flexibilidade e liberdade, a linha não é vaga: é decisiva, tem 
propósito e direção, vai para algum lugar, faz algo de definitivo. [...]. Seja ela 
usada com flexibilidade e experimentalmente [...], ou com precisão e medidas 
rigorosas [...], a linha é o meio indispensável para tornar visível o que ainda 
não pode ser visto, por existir apenas na imaginação (p. 55-56).  
 
- Forma: A linha descreve uma forma. Na linguagem das artes visuais, a linha 
articula a complexidade da forma. Existem três formas básicas: o quadrado, 
o círculo e o triângulo equilátero. Cada uma das formas básicas [...] tem suas 
características específicas, e a cada se atribui com uma grande quantidade 
de significados, alguns por associação, outros por vinculação arbitrária, e 
outros, ainda, através de nossas próprias percepções psicológicas e 
fisiológicas. Ao quadrado se associam enfado, honestidade, retidão e 
esmero; ao triângulo, ação, conflito, tensão; ao círculo, infinitude, calidez, 
proteção (p.  57-58). 
 
- Direção: todas as formas básicas expressam três direções visuais básicas 
e significativas: o quadrado, a horizontal e a vertical [...]; o triângulo, a 
diagonal [...]; o círculo, a curva [...]. Cada uma das direções visuais tem um 
forte significado associativo e é um valioso instrumento para a criação de 
mensagens visuais. A referência horizontal-vertical [...] constitui a referência 
primária do homem, em termos de bem-estar e maneabilidade. Seu 
significado mais básico tem a ver não apenas com a relação entre o 
organismo humano e o meio ambiente, mas também com a estabilidade em 
todas as questões visuais. A necessidade de equilíbrio não é uma 
necessidade exclusiva do homem; dele também necessitam todas as coisas 
construídas e desenhadas. A direção diagonal [...] tem referência direta com 
a ideia de estabilidade. É a formulação oposta, a força direcional mais instável 
e, consequentemente, mais provocadora das formulações visuais. Seu 
significado é ameaçador e quase literalmente perturbador. As forças 
direcionais curvas [...] têm significados associados à abrangência, à repetição 
e à calidez. Todas as forças direcionais são de grande importância para a 
intenção compositiva voltada para um efeito e um significado definidos (p. 59-
60. 
 
- Tom: as margens com que se usa a linha para representar um esboço rápido 
ou um minucioso projeto mecânico aparecem, na maior parte dos casos, em 
forma de justaposição de tons, ou seja, de intensidade da obscuridade ou 
claridade de qualquer coisa vista (p. 60-61). 
 
- Cor: Como a percepção da cor é o mais emocional dos elementos 
específicos do processo visual, ela tem grande força e pode ser usada com 
muito proveito para expressar e intensificar a informação visual. A cor não 
apenas tem um significado universalmente compartilhado através da 
experiência, como também um valor informativo específico, que se dá através 
dos significados simbólicos a ela vinculados. [...] (p. 69). 
 
- Textura: é o elemento visual que com frequência serve de substituto para 
as qualidades de outro sentido, o tato. Na verdade, porém, podemos apreciar 
e reconhecer a textura tanto através do tato quanto da visão, ou ainda 
mediante uma combinação de ambos. É possível que uma textura não 
apresente qualidades táteis, mas apenas óticas, como no caso das linhas de 
uma página impressa, dos padrões de um determinado tecido ou dos traços 
superpostos de um esboço (p. 70). 
 
- Escala ou proporção: todos os elementos visuais são capazes de se 
modificar e se definir uns aos outros. O processo constitui, em si, o elemento 
daquilo que chamamos de escala. A cor é brilhante ou apagada, dependendo 
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da justaposição, assim como os valores tonais relativos passam por enormes 
modificações visuais, dependendo do tom que lhes esteja ao lado ou atrás. 
Em outras palavras, o grande não pode existir sem o pequeno [...]. Porém, 
mesmo quando se estabelece o grande através do pequeno, a escala toda 
pode ser modificada pela introdução de outra modificação visual [...]. A escala 
pode ser estabelecida não só através do tamanho relativo das pistas visuais, 
mas também através das relações com o campo ou com o ambiente. Em 
termos de escala, os resultados visuais são fluidos, e não absolutos, pois 
estão sujeitos a muitas variáveis modificadoras. [...] (p. 72). 
 
- Dimensão: a representação da dimensão em formatos visuais 
bidimensionais também depende da ilusão. A dimensão existe no mundo real. 
Não só podemos senti-la, mas também vê-la, com o auxílio de nossa visão 
estereotípica e binocular. Mas em nenhuma das representações 
bidimensionais da realidade, como o desenho, a pintura, a fotografia, o 
cinema e a televisão, existe uma dimensão real; ela é apenas implícita. A 
ilusão pode ser reforçada de muitas maneiras, mas o principal artifício para 
simulá-la é a convenção técnica da perspectiva. Os efeitos produzidos pela 
perspectiva podem ser intensificados pela manipulação tonal, através do 
claro-escuro, a dramática enfatização de luz e sombra (p. 75). 
 
- Movimento: [...] o elemento visual do movimento se encontra mais 
frequentemente implícito do que explícito no modo visual. [...] (p. 80). 

 

Diante dessas definições, percebem-se as infinitas possibilidades advindas 

desses elementos visuais a partir dos significados de cada um e as mensagens que 

eles transmitem. Isso mostra, também, as contribuições que podem surgir do uso da 

linguagem visual no material didático da EAD para o aprendizado do aluno bem como 

da diminuição da sua retenção e evasão.  

Para Dondis (2003, p. 82), 

 

Todos esses elementos, o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a 
textura, a escala, a dimensão e o movimento são os componentes irredutíveis 
dos meios visuais. Constituem os ingredientes básicos com os quais 
contamos para o desenvolvimento do pensamento e da comunicação visuais. 
Apresentam o dramático potencial de transmitir informações de forma fácil e 
direta, mensagens que podem ser apreendidas com naturalidade por 
qualquer pessoa capaz de ver. Essa capacidade de transmitir um significado 
universal tem sido universalmente reconhecida, mas não buscada com a 
determinação que a situação exige. [...] A linguagem separa, nacionaliza; o 
visual unifica. A linguagem é complexa e difícil; o visual tem a velocidade da 
luz e pode expressar instantaneamente um grande número de ideias. Esses 
elementos básicos são os meios visuais essenciais. A compreensão 
adequada de sua natureza e de seu funcionamento constitui a base de uma 
linguagem que não conhecerá nem fronteiras nem barreiras.  

 

Diante dessa afirmativa do autor, percebe-se, também, as potencialidades que 

podem surgir desses elementos visuais no aprendizado em EAD, que é um dos pontos 

discutidos nesta pesquisa.  
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Abordou-se a definição desses elementos da linguagem visual pelo fato de esta 

pesquisa ter como uma das propostas a identificação da influência dessa linguagem 

no aprendizado do aluno e na diminuição da sua retenção e evasão.   

 

2.3 Definição de sentimento de pertencimento 

 

Segundo Lestinge (2004, p. 40):  

 

A priori, esse conceito – pertencimento – pode nos remeter a, pelo menos, 
duas possibilidades: uma vinculada ao sentimento por um espaço territorial, 
ligada, portanto, a uma realidade política, étnica, social e econômica, também 
conhecida como enraizamento; e outra, compreendida a partir do sentimento 
de inserção do sujeito sentir-se integrado a um todo maior, numa dimensão 

não apenas concreta, mas também abstrata e subjetiva.  

 

Esse conceito trata o sentimento de pertencimento sob duas perspectivas: uma 

ligada ao aspecto territorial e a outra ligada ao aspecto concreto e subjetivo desse 

sentimento. 

Conforme Marcos Palácios ([s.d.], p. 7 apud PERUZZO, 2006, p. 13-14),  

 

o sentimento de pertencimento, elemento fundamental para a definição de 
uma comunidade, desencaixa-se da localização: é possível pertencer a 
distância. Evidentemente, isso não implica a pura e simples substituição de 
um tipo de relação (face-a-face) por outra (a distância), mas possibilita a 
coexistência de ambas as formas, com o sentimento de pertencimento sendo 
comum às duas.   

 

Esse conceito considera o sentimento de pertencimento numa relação a 

distância. Assim, nesta pesquisa, adota-se o conceito de sentimento de pertencimento 

de Marcos Palácios por se mostrar mais adequado no contexto deste estudo, uma vez 

que uma de suas propostas é identificar se há o sentimento de pertencimento por 

parte dos alunos do COADP em relação à UFSJ. 

 

2.4 Definição de gestão do conhecimento 

 

As definições sobre gestão do conhecimento são apresentadas por alguns 

autores. Dentre elas, destacam-se as adaptadas por Sousa, Prata e Pereira (2018, p. 

170). 
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[...] referir-se a políticas públicas para a produção, divulgação e utilização da 
informação e do conhecimento. [...] (Henry, 1974). 
 
[...] como organizar as principais políticas, processos e ferramentais 
gerenciais e tecnológicos à luz de uma melhor compreensão dos processos 
de geração, identificação, validação, disseminação, compartilhamento, 
proteção e uso dos conhecimentos estratégicos para gerar resultados 
(econômicos) para a empresa e benefícios para os colaboradores internos e 
externos (stakeholders) (TERRA, 2005, p. 8). 
 
[...] compreendida como um processo articulado, intencional e sistematizado, 
por meio do qual se torna possível a codificação, geração, disseminação e 
apropriação de conhecimentos nas organizações, em busca da melhoria 
contínua [...] (OLIVEIRA, 2002). 
 
[...] um processo contínuo e dinâmico, cujo objetivo é gerir o capital intangível 
de uma organização, bem como todos os aspectos estratégicos que 
envolvem esse processo [...] (ROSSATTO, 2003). 

 

Adota-se, para esta pesquisa, o conceito de Rossatto (2003 apud SOUSA et 

al., 2018), pois ele aborda o gerir o capital intangível de uma organização 

considerando os seus pontos estratégicos e, sobretudo, que essa gestão do 

conhecimento é contínua e dinâmica. Isso se apresenta adequado ao estudo aqui 

proposto, uma vez que ele objetiva conhecer como os realizadores das práticas 

organizacionais do NEAD/UFSJ e do COADP aprenderam a rotina de trabalho deles, 

estudar como o conhecimento dessas pessoas sobre o seu trabalho é documentado 

e compartilhado por elas nesse Núcleo e compreender como ocorre a construção da 

memória organizacional desse Núcleo. 

 

2.5 Definição de memória organizacional 

 

As definições de memória organizacional são feitas por alguns autores, dentre 

as quais são apresentadas estas, a seguir, com base em Pereira (2013, p. 3-4): 

 

Em situações onde interpretações e explicações são evocadas algum tempo 

após os eventos, a memória organizacional – arquivos, orçamentos, dados 

estatísticos – e o sistema de recuperação irão afetar o grau em que os 

participantes podem utilizar diferentes acontecimentos do passado, 
promessas, metas, premissas, comportamentos etc. (MARCH; OLSEN, 1976, 
p. 62-63). 
 
As descobertas, invenções e avaliações dos agentes que aprendem devem 
estar gravados na memória da organização (ARGYRIS, SCHON, 1978, p. 
19). 
 
Regras, procedimentos, tecnologias, crenças e culturas são conservadas 
através de sistemas de socialização e controle. São recuperados através de 
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mecanismos dentro de uma estrutura de memória. Tais instrumentos 
organizacionais não só gravam a história, mas também formam seu caminho 
futuro, e os detalhes desse caminho dependem significativamente do 
processo pelo qual a memória é mantida e consultada (LEAVITT; MARCH, 
1988, p. 326-327). 
 
Memória organizacional como uma capacidade da organização para se 
beneficiar de experiências passadas, respondendo de forma mais efetiva, 
rápida ou acurada, diante de um problema do presente (ACKERMAN; 
MALONE, 1990, p. 31). 
 
Memória organizacional se refere à informação armazenada a partir da 
história da organização e que pode ser recuperada para suportar decisões do 
presente. Essa informação é armazenada como uma consequência de 
decisões implementadas [...], pelas recordações individuais, e através de 
interpretações compartilhadas (WALSH; UNGSON, 1991, p. 61). 
 
A memória organizacional [...] resulta em níveis mais altos ou mais baixos de 
efetividade organizacional (STEIN, 1995, p. 22). 
 
Uma memória organizacional é uma representação persistente, explícita, não 
incorporada; um índice do conhecimento e da informação, ou de suas fontes, 
em uma organização, de forma a facilitar o acesso, o compartilhamento e a 
reutilização (do conhecimento, da informação e suas fontes) pelos membros 
da organização, em suas atividades individuais e coletivas (GANDON, 2002, 
p. 28). 
 
A memória organizacional pode ser entendida a partir de três pontos distintos 
de percepção: memória funcional, orgânica e genética (MORIN; MOIGNE, 
2004 apud SILVA, 2007, p. 12). 

 

Nesta pesquisa, adotam-se os conceitos de Ackerman e Malone (1990) e 

Walsh e Ungson (1991) (apud PEREIRA, 2013), pois eles se apresentam adequados 

ao estudo que ora se propõe, uma vez que eles abordam em seus conceitos o 

armazenamento e compartilhamento das informações de forma que em decisões do 

presente elas estejam disponíveis para consulta, contribuindo, assim, para a 

efetividade da tomada de decisão e, também, pelo fato de um dos objetivos 

específicos dessa pesquisa é compreender como ocorre a construção da memória 

organizacional do NEAD/UFSJ. Para isso, estuda-se como as pessoas desse Núcleo 

aprenderam a rotina do trabalho delas e como o conhecimento é documentado e 

compartilhado por elas nesse Núcleo. 

  

2.6 Definição de processo 

 

A seguir, são apresentadas algumas definições do termo processo (processo 

de negócio) com adaptações feitas por Baldam et al. (2007, p. 193-196): 
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É um conjunto de atividades lógicas, relacionadas e sequenciais que, a partir 
de uma entrada de um fornecedor, agrega-lhe valor e produz uma saída para 
um cliente (HARRINGTON; ESSELING; NIMWEGEN, 1997, p. 1). 

 
É qualquer atividade executada dentro de uma companhia ou organização 
(BPMN, 2006). 
 
É um conjunto de elementos que possam guiar-nos com certeza entre o início 
do trabalho e o seu final, de forma a começarmos e terminarmos sem desvios 
o que temos que fazer, alcançando nossa meta ou objetivo (CRUZ, 2003, p. 
61). 
 
É uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo, com um 
começo, um fim e entradas e saídas claramente identificados: uma estrutura 
para a ação (DAVENPORT, 1994, p. 6). 
 
Um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de 
produzir um bem ou serviço que tem valor para um grupo específico de 
clientes (HAMMER; CHAMPY, 1994). 
 
Uma série de atividades que recebe um insumo, agrega-lhe valor e produz 
um produto ou uma saída (aplicação de habilidades adicionando valor a um 
insumo) (HARRINGTON, 1988, p. 161). 
 
Um conjunto definido de passos para a realização de uma tarefa (HUMPREY, 
2003). 
 
É um conjunto de ações nas quais entram insumos (materiais, informações, 
energia e pessoas) e geram saídas, desejadas ou não (materiais, energia, 
informações, pessoas em estado diferente do que entraram, poluições etc.) 
(VALLE, 2007). 

 

A abordagem dessas definições, nesta pesquisa, se explica pelo fato de o 

processo ser o cerne da gestão de processos. Além do que, o elemento “processo” 

faz parte de todo tipo de organização e é por meio dele que se identificam as práticas 

organizacionais realizadas em uma organização bem como a proposição de melhorias 

dessas práticas.  

Ademais, nesta investigação, a partir do conhecimento dos processos 

existentes no NEAD/UFSJ e no COADP, identificam-se as práticas organizacionais 

realizadas nesse Núcleo  e no COADP com foco no atendimento ao aluno bem  como 

definem-se as práticas organizacionais que serão mapeadas, realiza-se o 

mapeamento dessas práticas e as avaliações e propostas de melhorias para essas 

práticas.  
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2.7 Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business Process 

Management) 

 

Conforme disposto no Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio – 

Corpo Comum de Conhecimento (BPM CBOK) da Association of Business Process 

Management Professionals (ABPMP),   

 

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business Process 
Management) é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos 
de uma organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio 
do foco em processos ponta a ponta. BPM engloba estratégias, objetivos, 
cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias 
para analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e 
estabelecer a governança de processos (ABPM, 2013, p. 40). 

 

Nesse sentido, o BPM trata os processos como elementos fundamentais na 

gestão de uma organização. Sendo assim, esses processos são vistos de forma 

estratégica. 

Segundo o BPM CBOK (ABPM, 2013, p. 42), a disciplina gerencial tem a 

seguinte definição: “[...] é um conjunto de conhecimentos que trata de princípios e 

práticas de administração para orientar recursos organizacionais em direção a 

objetivos definidos”.  

Essa definição de BPM como uma disciplina gerencial mostra que o 

Gerenciamento de Processos de Negócios utiliza-se de conhecimentos da 

administração, a fim de trazer melhorias para as organizações, havendo, desse modo, 

um melhor aproveitamento dos seus recursos em prol do alcance dos seus objetivos. 

Dessa forma, complementa-se que:  

 

BPM é uma disciplina gerencial que presume que os objetivos 
organizacionais podem ser alcançados com mais êxito por meio do 
gerenciamento de processos. Compreende um corpo de conhecimento 
composto por princípios e melhores práticas para orientar uma organização, 
e não uma metodologia prescrita ou um kit de ferramentas. Quando 
implementado com sucesso, BPM se integra e transforma a cultura da 
organização, moldando a forma como o negócio opera. BPM pode ser 
aplicado a organizações de qualquer porte, com ou sem fins lucrativos, 
públicas ou privadas, com o objetivo de direcionar os recursos 
organizacionais. O gerenciamento de processos de negócio requer a 
participação de toda a organização, desde a liderança executiva até o nível 
operacional e ao longo das funções e papéis (ABPM, 2013, p. 42).  
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Assim, o BPM é uma disciplina gerencial que pode ser aplicada em todo tipo 

de organização e de forma participativa para que os objetivos organizacionais sejam 

atingidos. Enfatiza-se que “A premissa de BPM é que os objetivos organizacionais 

podem ser alcançados por meio do gerenciamento centrado em processos de 

negócio” (ABPM, 2013, p. 44). 

Além disso, no BPM, os objetivos organizacionais estão voltados para agregar 

valor para os clientes.  

 

Não importa se a organização tem ou não fins lucrativos, seja pública ou 
privada, de micro, pequeno, médio ou grande porte, o propósito principal de 
uma organização é gerar valor para o cliente por meio de seus produtos e/ou 
serviços. Esse é o princípio que deveria direcionar todos os objetivos 
organizacionais (ABPM, 2013, p. 45). 

 

No BPM, considera-se como cliente em uma organização somente aquele 

externo à organização:  

 

Nesse momento precisamos reconhecer que, em uma visão interfuncional 
ponta a ponta, o conceito de ‘cliente interno’ não faz sentido. O conceito de 
‘cliente interno’ se popularizou no paradigma de organizações funcionais em 
que um silo é considerado cliente de outro silo. Na perspectiva de BPM, 
cliente é somente aquele que se beneficia da geração de valor e está externo 
à organização. Internamente, o que existe são atores de processo ou outros 
processos que se encadeiam logicamente ou se apoiam para a geração 
interfuncional de valor, mas não devem ser considerados clientes (ABPM, 
2013, p. 47). 

 

Dessa forma, todos os processos e os recursos de uma organização estão 

voltados para agregar valor ao cliente. Ressalta-se, porém, que é preciso que os 

processos de negócio sejam acompanhados de forma contínua. Assim, de acordo 

com a ABPM (2013, p. 52):    

 

BPM implica um comprometimento permanente e contínuo da organização 
para o gerenciamento de seus processos. Isso inclui um conjunto de 
atividades, tais como modelagem, análise, desenho, medição de 
desempenho e transformação de processos. Envolve uma continuidade, um 
ciclo de feedback sem fim para assegurar que os processos de negócio 
estejam alinhados com a estratégia organizacional e ao foco do cliente. 

 

 Esse gerenciamento contínuo dos processos se faz importante para que as 

organizações continuem atendendo às necessidades dos seus clientes e os seus 

objetivos estratégicos.  
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2.8 Gestão por processos 

 

A gestão por processos traz para as organizações um enfoque gerencial 

baseado nos processos. Nessa gestão, os processos são vistos de forma integrada, 

estando voltados para o alcance dos objetivos estratégicos das organizações bem 

como para a agregação de valor aos seus clientes. Destaca-se que os processos 

alinham os objetivos estratégicos à agregação de valor aos clientes. 

Nesse sentido, Gonçalves (2000, p. 10) afirma:   

 

Para organizar a empresa por processos de negócio, precisamos colocar o 
foco no cliente externo, já que os processos de negócio começam e terminam 
nele. Os processos enxergam uma linha de atividades que começa com o 
entendimento exato do que o cliente externo deseja e termina com o cliente 
externo adquirindo o que ele precisa e deseja de um negócio. 

 

Destarte, a gestão por processos tem como foco o atendimento das 

necessidades do cliente externo por meio do gerenciamento dos processos de 

negócios, transformando, assim, essas necessidades em realidade no momento em 

que elas são atendidas de forma efetiva. Gonçalves (2000, p. 10) aponta que “A noção 

de valor para o cliente é baseada na percepção da vantagem ou do benefício que ele 

recebe em cada transação com a empresa. [...]”.  

Nessa perspectiva, a gestão por processos prima pelos seus clientes. Em 

função disso, os processos de negócio são gerenciados para beneficiar os clientes, 

criando, assim, percepção de valor nos produtos ou serviços ofertados pelas 

organizações. 

Dessa maneira, Kipper et al. (2011, p. 90) expõem:  

 

A gestão por processos permite que as organizações funcionem e criem valor 
através do estabelecimento de todo o funcionamento da empresa em função 
de todos os seus processos. Dessa forma, todo o funcionamento de uma 
organização passa a ser gerenciado pelos seus próprios processos. 

 

Isso enfatiza que a gestão por processos tem um propósito estratégico, que é 

a criação de valor nos produtos ou serviços ofertados para os clientes, o qual será 

conseguido pelo gerenciamento dos processos. 

Além disso, a gestão por processos traz outros benefícios. Segundo Campos 

(2007, p. 3):  
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A Gestão por Processos traz muitos benefícios para a organização, entre 
eles:   
- Concentra o foco no que realmente interessa: o trabalho;  
- É uma ferramenta para implementação da estratégia organizacional;  
- Confere simplicidade e agilidade às atividades;  
- Dota a organização de flexibilidade organizacional;  
- Facilita a gestão através da identificação de indicadores de desempenho e 
medição de melhorias nos processos;  
- Permite uma visão integrada da organização;  
- Instrumentaliza a aplicação de abordagens inovadoras;  
- Facilita a gestão do conhecimento organizacional e a gestão de 
competências. 

 

Em vista disso, a gestão por processos ocasiona melhor aproveitamento dos 

recursos organizacionais. Nesse sentido, Lobo, Conceição e Oliveira (2018, p. 96) 

comentam também que “o aumento de eficiência é um dos ganhos obtidos com esta 

forma de gestão, uma vez que é por meio desta que desperdícios e ‘gargalos’ de 

processos são evidenciados e corrigidos”. Isso evidencia que a gestão por processos 

traz economicidade para a oferta de produtos e serviços de uma organização.   

No entanto, para que a gestão por processos continue gerando ganhos de 

eficiência para uma organização, é preciso que seja estabelecido um ciclo de 

gerenciamento contínuo dos seus processos. Desse modo, Martinho (2011, p. 38) 

aponta que a finalidade da gestão por processos é “[...] monitorar, medir, avaliar e 

melhorar processos conforme as necessidades da empresa. [...]”. 

Ademais, conforme Capote (2012, p. 175):  

 

Para uma organização poder dizer que tem sua gestão feita POR processos, 
ela precisa – essencialmente – realizar de forma estruturada, contínua e 
institucionalizada todo o ciclo de BPM e, além disso, sua estrutura 
organizacional (distribuição de responsabilidades, cargos, bônus etc.) precisa 
ser totalmente orientada pelos seus processos de negócio. 

 

Dessa maneira, a gestão por processos envolve uma mudança mais global na 

organização, uma vez que ocasionará modificações na sua estrutura. 

 

2.9 Gestão de processos 

 

De acordo com Pradella (2013, p. 98-99),   

 

[...] a gestão de processos introduz uma visão sistêmica e integrada do 
trabalho e mostra a interdependência existente entre fornecedores e clientes, 
como participantes de uma cadeia de atividades destinadas a gerar 
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resultados organizacionais, situação esta não presente em uma estrutura 
funcional. Nesse sentido, os funcionários passam a ter uma visão ampliada 
de seus respectivos papéis funcionais na organização. 

 

Esse conceito trata da visão sistêmica e integrada que a gestão de processos 

permite às organizações. 

Para Lacerda, Ensslin e Ensslin (2012, p. 114-115),  

 

[...] a gestão de processos será conceituada como um esforço gerencial em 
buscar vantagens competitivas sustentáveis, por meio da avaliação e 
contínuo aperfeiçoamento dos seus processos organizacionais e da forma 
com que os recursos possuídos pela firma são utilizados.  

 

Esse conceito relaciona a gestão de processos com a busca de vantagens 

competitivas sustentáveis.  

Adota-se, para esta pesquisa, o conceito de Pradella (2013) por abordar a visão 

sistêmica e integrada na gestão de processos, o que se apresenta adequado, uma 

vez que se aborda um estudo interdisciplinar, em que as práticas organizacionais do 

NEAD e do COADP são vistas por diversos atores e sob a perspectiva de diferentes 

áreas do conhecimento.   

 

2.10 Diferença entre gestão de Processos e gestão por Processos 

 

A diferença entre gestão de processos e gestão por processos nos mostra o 

que cada uma dessas gestões contempla em seu escopo. 

Assim, para De Sordi (2014, p. 24), 

 
[...] Embora haja alguns pontos comuns, são objetos distintos: a gestão de 
processos se apresenta com uma abrangência muita reduzida em 
comparação com a gestão por processos; esta, uma abordagem 
administrativa, aquela, um estilo de organização e gerenciamento da 
operação de empresas.  

 

Essa afirmativa demonstra que a gestão por processos tem uma conotação 

mais ampla do que a gestão de processos.  

Por outro lado, para Capote (2012, p. 176),  

 

[...] Gestão DE Processos é equivalente ao estabelecimento de uma estrutura 
organizacional suficiente para entender e gerenciar os seus processos de 
negócio. 
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Já a Gestão POR Processos é uma forma avançada e decorrente da prática 
de Gestão de Processos de Negócio, onde, além da estrutura necessária 
para a realização do ciclo de vida de BPM, a organização adota como 
estrutura de gestão o resultado da medição e o comportamento dos seus 
processos de negócio, dissolvendo gradativamente as amarras funcionais 
tradicionais. 

 

Essa diferenciação entre gestão de processos e gestão por processos mostra 

o grau de modificação que cada uma dessas gestões ocasiona em uma organização. 

De acordo com Baldam, Valle e Rozenfeld (2014, p. 17), 

 

[...] O gerenciamento de processos os trata isoladamente, enquanto o 
gerenciamento por processos os trata segundo uma visão estratégica que 
gerencia a empresa como um todo, voltando-se para os produtos a serem 
entregues e os processos necessários para que isso ocorra.   

 

Nessa perspectiva dos autores, a diferenciação entre esses gerenciamentos 

ocorre pela forma como os processos são vistos na organização, sendo que a 

concepção no de processos é restrita e no por processos é uma visão que abrange 

toda a organização. 

Diante do exposto, utiliza-se nesta pesquisa a gestão de processos, 

especificamente a ferramenta “mapeamento de processos”, pelo fato de ela ser a mais 

adequada para o estudo proposto, uma vez que esse tipo de gestão não promove 

mudanças profundas na estrutura da organização, neste caso o NEAD/UFSJ, sendo 

que esse Núcleo faz parte de uma instituição de ensino pública federal, a qual já 

possui sua estrutura organizacional definida por órgãos federais.  

Ademais, adota-se o mapeamento de processos por ele possibilitar o 

conhecimento e a visualização de como ocorrem as práticas organizacionais desse 

Núcleo e do COADP que estão voltadas para o atendimento do aluno e de quem as 

realizam bem como facilita a avaliação e propostas de melhorias dessas práticas 

organizacionais pelo fato de, por meio dos fluxogramas dessas práticas, têm-se o    

conhecimento e a visualização dessa prática organizacional. Dessa forma, neste 

estudo, realiza-se o mapeamento dessas práticas organizacionais e as avaliações e 

proposições de suas melhorias. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 NEAD  

 

O NEAD foi criado em 31 de março de 2008, estando sua criação e Regimento 

Interno regulamentados pela Resolução nº 012, de 27 de março de 2008, do Conselho 

Universitário (CONSU) da UFSJ, a qual foi alterada pelas Resoluções nº 022/2011 e 

nº 061/2011 desse Conselho.  

Esse Núcleo é definido como 

 

[...] unidade administrativa de assessoramento da Reitoria, com competência 
para implementar políticas e diretrizes estabelecidas no âmbito da UFSJ para 
a modalidade educação a distância, bem como garantir a implantação, 
implementação, desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo educativo 
na referida modalidade por meio de ações didático-pedagógicas, 
tecnológicas e administrativas adequadas [...] (UFSJ, 2015). 

 

Nesse sentido, a atuação do NEAD se refere à implantação de políticas e 

diretrizes pertinentes à educação a distância e ao gerenciamento do processo de 

ensino-aprendizagem dessa modalidade de educação.   

O NEAD é composto por uma equipe multi e interdisciplinar de docentes, 

técnicos-administrativos do quadro efetivo da UFSJ e funcionários terceirizados 

atuando nas atividades administrativas, tecnológicas e didático-pedagógicas 

referentes às ofertas de cursos a distância.  

Nesse Núcleo, em 2019, eram ofertados pela UFSJ: quatro cursos de 

graduação e 12 cursos de especialização a distância, os quais estão distribuídos em 

polos de apoio presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) localizados 

nos estados de Minas Gerais e de São Paulo, conforme informação fornecida pela 

secretária da COGER/NEAD. 

A atuação do NEAD na EAD pode ser para além das ofertas de cursos para 

ensino superior, englobando: oferta de educação de jovens e adultos; oferta de 

projetos de extensão a distância; suporte tecnológico para a realização de atividades 

das unidades curriculares dos cursos presenciais de graduação e pós-graduação da 

UFSJ; e a oferta de cursos de capacitação profissional para os funcionários dessa 

instituição e outras realizações. 

O NEAD tem a seguinte finalidade: 
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a) promover o desenvolvimento humano, individual e coletivo, ampliando o 
nível de qualificação profissional e favorecendo a melhoria da qualidade de 
vida da população em geral;  
b) disseminar a cultura de EAD na UFSJ e na comunidade externa, 
projetando, implementando e gerenciando os recursos necessários ao 
processo de ensino-aprendizagem a distância (UFSJ, 2011). 

 

Desse modo, esse Núcleo está voltado para propagar a EAD nos âmbitos 

interno e externo da UFSJ. Isso demonstra que esse Núcleo objetiva se aproximar da 

sociedade em prol de contribuir para o desenvolvimento social. 

O NEAD possui a seguinte estrutura organizacional: Colegiado de Educação a 

Distância (COEAD), Coordenação Geral (COGER), Coordenação Acadêmico-

Pedagógica (COAPE), Coordenação de Mídias (COMID), Coordenação de Tecnologia 

(COTEC) e Secretaria Administrativa. 

Nesse Núcleo, também, funcionam as Coordenações do Sistema UAB, 

Coordenação UAB e Coordenações dos cursos de graduação e pós-graduação, as 

quais são responsáveis por cumprir as políticas, em nível federal, voltadas para a 

EAD.  

O NEAD, para a realização de suas atividades de EAD, conta com o fomento 

do Sistema UAB, o qual está “[...] 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). 

Essa interiorização promove o desenvolvimento dos municípios que possuem 

baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Desenvolvimento de 

Educação Básica (IDEB), assim como evita o deslocamento das pessoas para os 

grandes centros urbanos no intuito de ingressarem nas universidades (FUNDAÇÃO 

CAPES, 2016).  

Assim, o Sistema UAB desempenha um papel social nas cidades onde há 

ofertas de cursos a distância pela democratização da educação.  

Essas ofertas de cursos são feitas mediante uma parceria entre esse Sistema, 

as Instituições Federais de Ensino e as Prefeituras dos municípios. Essas últimas são 

responsáveis pela instalação dos polos de apoio presencial2 nesses municípios bem 

                                                           
2 “[...] caracteriza-se o polo de apoio presencial como unidade operacional para o desenvolvimento 

descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas 
ofertados a distância pelas instituições públicas de ensino superior” (BRASIL, 2006). 
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como por garantir a infraestrutura física e tecnológica e os recursos humanos 

necessários para a realização das atividades presenciais pertinentes aos cursos.   

Diante do exposto, o NEAD/UFSJ, atuando nas ofertas de cursos a distância, 

contribui com a implementação de políticas de educação voltadas para a 

democratização da educação além de contribuir para oportunizar o estudo e o 

aperfeiçoamento profissional às pessoas que, se não fossem os cursos a distância, 

teriam dificuldades ou nem sequer teriam condições de realizá-los na modalidade 

presencial. Isso demonstra a importância do papel desse Núcleo nas cidades onde 

são ofertados os cursos da UFSJ na modalidade a distância. 

 

3.2 COADP 

 

O COADP teve a sua criação aprovada em 2009 pela UFSJ, conforme disposto 

na Resolução CONSU/UFSJ nº 028, de 10 de agosto de 2009, retificada pela 

Resolução nº 024/2016 (UFSJ, 2009).  

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC)3, esse curso tem como 

objetivo a formação de egressos para atuarem como administradores públicos nas 

esferas públicas municipais, estaduais e federal. Para essa formação, são oferecidas 

três Linhas de Formação Específica (LFE): Gestão Pública da Saúde, Gestão 

Municipal e Gestão Governamental. A oferta dessas Linhas, também, tem o propósito 

de oferecer uma base para a educação continuada, pois faz uma ligação entre a 

graduação e a pós-graduação. O público-alvo desse curso são os concluintes do 

Ensino Médio, que residam nos municípios onde estão instalados os polos presenciais 

e suas regiões. 

Nesse curso, oferta-se, em caráter sazonal, até 330 vagas, sendo distribuídas 

em até 55 vagas por polo, as quais são definidas com base nos editais do programa 

UAB para oferta de cursos do Programa Nacional de Formação em Administração 

Pública (PNAP)4. Devido à sazonalidade da oferta e dos municípios onde se ofertará 

esse curso, os polos presenciais são definidos pela UFSJ a cada nova adesão dessa 

Instituição aos editais da UAB para oferta desse curso (UFSJ, 2009). 

                                                           
3 UFSJ (2009). 
4 [...] é um programa do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), lançado em 2009, que tem como 
área de atuação a formação, capacitação dos quadros de gestores para atuarem na administração de 
macro (governo), micro (unidades organizacionais) e sistemas públicos (FUNDAÇÃO CAPES, 2018, 
on-line). 
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A gestão desse curso é composta pelo coordenador de curso, vice-

coordenador, coordenador pedagógico, coordenador de estágios e coordenador de 

tutores. A sua estrutura pedagógica é formada pelo coordenador pedagógico, 

coordenador de estágios, docentes, coordenador de tutores e tutores. Ademais, faz 

parte da equipe desse curso os designers instrucionais, que exercem a função de 

apoio tecnológico e pedagógico referentes à produção do material didático; os 

revisores de conteúdo, que realizam as revisões do material didático e demais 

materiais; as secretárias e técnicos-administrativos, que exercem a função de apoio 

administrativo e acadêmico; e o suporte técnico e o analista em tecnologia da 

informação, que exercem a função de apoio tecnológico.  

Assim, esse curso é estruturado com base no PNAP do Sistema UAB, sendo 

fomentado por esse sistema e contando com o apoio das parcerias com as prefeituras 

municipais, por meio das instalação e manutenção dos polos de apoio presencial. 

 

3.3 Tipo de pesquisa  

 

Tomando por base Vergara (1998), a pesquisa se classifica quanto aos fins e 

meios de investigação. Nesse sentido, esta pesquisa, quanto aos fins, é uma pesquisa 

intervencionista e, quanto aos meios de investigação, é uma pesquisa bibliográfica, 

uma pesquisa documental e uma pesquisa-ação. 

Esta pesquisa se classifica como intervencionista pelo fato de que as 

discussões de melhorias dos processos do NEAD/UFSJ se realizou mediante 

participação da pesquisadora e da equipe desse Núcleo. Vergara (1998, p. 45) aponta:  

 

A investigação intervencionista tem como principal objetivo interpor-se, 
interferir na realidade estudada, para modificá-la. Não se satisfaz, portanto, 
em apenas explicar. Distingue-se da pesquisa aplicada pelo compromisso de 
não somente propor resoluções de problemas, mas também de resolvê-los 
efetiva e participativamente. 

 

Destarte, esta pesquisa, quanto aos fins, objetiva contribuir para a melhoria das 

práticas organizacionais do NEAD/UFSJ. 

A pesquisa bibliográfica foi adotada para embasar o referencial teórico e a 

metodologia de pesquisa desta investigação, tendo como fontes: livros, artigos, 

dissertações, teses e outras publicações científicas.    
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Segundo Vergara (1998, p. 46), “Pesquisa Bibliográfica é o estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral [...]”. Dessa 

forma, a pesquisa bibliográfica fundamentou a discussão teórica e metodológica desta 

investigação.  

A pesquisa documental foi utilizada para obter informações sobre o 

NEAD/UFSJ e o COADP. Para Lakatos e Marconi (2003, p. 174), “A característica da 

pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, 

escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”.    

A pesquisa-ação foi adotada neste estudo, pois a pesquisadora, juntamente 

com a equipe do NEAD/UFSJ, pôde discutir melhorias nos processos desse Núcleo. 

Ademais, pelo fato de essa equipe poder ter participado das discussões, o que se 

tornou muito relevante, uma vez que elas aconteceram de forma participativa por 

aqueles que conhecem os processos de suas atividades e têm condições de propor 

melhorias. 

Para Vergara (1998, p. 47), “Pesquisa-ação é um tipo particular de pesquisa 

participante que supõe intervenção participativa na realidade social. [...]”. Assim, a 

pesquisa-ação no NEAD/UFSJ teve o propósito de avaliar e discutir melhorias nas 

práticas organizacionais desse Núcleo, que foram selecionados nesta pesquisa.  

Segundo Thiollent (1986, p. 14), 

 

[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo. 

 

Dessa forma, esta investigação no NEAD/UFSJ se realizou por meio de ações 

colaborativas entre a pesquisadora e a equipe desse Núcleo. Ressalta-se que “[...] a 

participação dos pesquisadores não deve chegar a substituir a atividade própria dos 

grupos e suas iniciativas” (THIOLLENT, 1986, p. 16). Assim, as melhorias das práticas 

organizacionais no NEAD/UFSJ foram propostas pela própria equipe desse Núcleo.  

Conforme Thiollent (1986, p. 16):  

 

Em geral, a ideia de pesquisa-ação encontra um contexto favorável quando 
os pesquisadores não querem limitar suas investigações aos aspectos 
acadêmicos e burocráticos da maioria das pesquisas convencionais. Querem 
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pesquisas nas quais as pessoas implicadas tenham algo a ‘dizer’ e a ‘fazer’. 
Não se trata de simples levantamento de dados ou de relatórios a serem 
arquivados. Com a pesquisa-ação, os pesquisadores pretendem 
desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados.  

 

Desse modo, esta investigação possibilitou que fosse desenvolvido um trabalho 

colaborativo com a equipe do NEAD/UFSJ, em que houve o mapeamento e a 

avaliação das práticas organizacionais, no qual as ações de melhorias para essas 

práticas foram propostas pelos próprios integrantes desse Núcleo em encontros 

realizados pela pesquisadora. 

 

Thiollent (1986, p. 16) menciona:  

 

Resumindo alguns de seus principais aspectos, consideramos que a 
pesquisa-ação é uma estratégia metodológica da pesquisa social na qual: 
a) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas 
implicadas na situação investigada;  
b) desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem 
pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ação 
concreta; 
c) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas, e sim pela 
situação social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta 
situação; 
d) o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, em 
esclarecer os problemas da situação observada; 
e) há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e 
de toda a atividade intencional dos atores da situação; 
f) a pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-
se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o ‘nível 
de consciência’ das pessoas e grupos considerados.  

 

Nesse aspecto, a pesquisa-ação envolveu a promoção de uma ação 

colaborativa da pesquisadora com a equipe do NEAD/UFSJ bem como do aumento 

do conhecimento ou do nível de consciência desses participantes sobre a gestão de 

processos, a qual ocorreu por meio dos encontros para a avaliação e proposição de 

melhorias para as práticas organizacionais do NEAD/UFSJ e do COADP mapeadas 

nesta pesquisa. 

Diante disso, a pesquisa-ação foi realizada nesta pesquisa conforme as quatro 

fases propostas por Thiollent (2009): fase exploratória, fase principal, fase de ação e 

fase de avaliação.  

Na fase exploratória, foram identificadas as práticas organizacionais do 

NEAD/UFSJ e do COADP. Houve o conhecimento da percepção dos realizadores 

dessas práticas sobre processos e gestão de processo e da experiência deles com 
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gestão de processos e identificadas se as práticas organizacionais realizadas por eles 

estão mapeadas, de que forma elas estão mapeadas e os benefícios gerados por 

esse mapeamento.  

Na fase principal, foram definidas as práticas organizacionais que foram 

mapeadas, identificadas como as TIC impactam nas práticas organizacionais 

mapeadas e realizados os seus fluxogramas.  

Nas fases de ação e de avaliação, foram realizados os encontros para a 

avaliação e propostas de melhorias pelos realizadores das práticas organizacionais 

do NEAD/UFSJ e do COADP, que foram mapeadas nesta pesquisa. 

 

3.4 Técnicas de coleta de dados 

 

As técnicas utilizadas na pesquisa-ação foram: entrevista semiestruturada 

individual, entrevista semiestruturada coletiva e questionário.  

Adotou-se a entrevista pelo fácil acesso aos realizadores das práticas 

organizacionais do NEAD/UFSJ e do COADP, já que trabalham no mesmo local – 

NEAD. Foram realizadas duas entrevistas semiestruturadas individuais e uma 

entrevista semiestruturada coletiva com esses realizadores. 

O questionário foi adotado para obter as informações dos alunos, docentes, 

designers instrucionais e tutores a distância e presenciais. Foi criado um questionário 

para cada um desses grupos, totalizando cinco questionários criados.   

Adotou-se o questionário pelo fato de essa técnica poder ser enviada por e-

mail e pela plataforma Moodle para essas pessoas, o que se apresentou adequado, 

uma vez que há alunos e tutores que não residem em São João del-Rei, local onde 

está localizado o NEAD. Outro fator importante é o fato de os docentes e designers 

instrucionais não estarem lotados nesse Núcleo. 

Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 201), o questionário “[...] Economiza 

tempo, viagens e obtém grande número de dados. [...] Abrange uma área geográfica 

mais ampla [...]”. Dessa forma, as técnicas de coleta de dados utilizadas foram 

escolhidas conforme o espaço geográfico onde estão localizados os participantes e 

os objetivos desta pesquisa.  

              A primeira entrevista semiestruturada individual (ANEXO I) foi realizada para 

que os seguintes objetivos específicos da área de gestão de processos fossem 
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alcançados: identificar as práticas organizacionais do NEAD/UFSJ e as do COADP 

voltadas ao atendimento ao aluno; definir as práticas organizacionais que serão 

mapeadas; conhecer a percepção dos realizadores das práticas organizacionais sobre 

processos e gestão de processos; saber se os realizadores das práticas 

organizacionais já tiveram alguma experiência com gestão de processos e o que eles 

pensaram dessa experiência; e identificar se as práticas organizacionais referentes 

ao trabalho dos seus realizadores estão mapeadas, de que  forma elas estão 

mapeadas e os benefícios gerados por esse mapeamento. 

Para se realizar o estudo das práticas organizacionais do NEAD/UFSJ e do 

COADP, primeiramente, foi necessário identificá-las bem como identificar as do 

COADP, que foi o curso escolhido para ser estudado nesta pesquisa. A partir da 

identificação dessas práticas, foram definidas as que foram mapeadas. Essa definição 

considerou as áreas das Artes, Urbanidades e Sustentabilidade e a 

interdisciplinaridade entre elas.  

A identificação dessas práticas organizacionais e a definição das que foram 

mapeadas foram realizadas por meio das respostas à questão constante no item 1.1 

dessa primeira entrevista (ANEXO I).  

Os demais objetivos da área de gestão de processos contemplados nessa 

primeira entrevista (ANEXO I) foram criados para saber se a temática gestão de 

processos é algo novo para os realizadores das práticas organizacionais ou se já é 

algo conhecido e praticado em suas rotinas de trabalho. Esse conhecimento se fez 

crucial nesta pesquisa, para saber se seria necessário trabalhar fundamentos 

conceituais de gestão de processos nos encontros de discussões promovidos pela 

pesquisadora para avaliações e proposições de melhorias das práticas 

organizacionais.     

O objetivo específico “conhecer a percepção dos realizadores das práticas 

organizacionais sobre processos e gestão de processos” foi atingido por meio das 

respostas às questões constantes nos itens 2.1 e 2.2 da primeira entrevista (ANEXO 

I). O objetivo específico “saber se os realizadores das práticas organizacionais já 

tiveram alguma experiência com gestão de processos e o que eles pensaram dessa 

experiência” foi atingido por meio das respostas à questão constante no item 3.1 dessa 

entrevista e o objetivo específico “identificar se as práticas organizacionais referentes 

ao trabalho dos seus realizadores estão mapeadas, de que forma elas estão 
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mapeadas e os benefícios gerados por esse mapeamento” foi atingido por meio das 

respostas à questão constante no item 4.1 dessa entrevista. 

A segunda entrevista semiestruturada individual (ANEXO II) foi realizada para 

que os seguintes objetivos específicos da área de gestão de processos fossem 

alcançados: mapear as práticas organizacionais definidas e identificar como as TIC 

impactam nas práticas organizacionais mapeadas. 

As práticas organizacionais foram mapeadas pela pesquisadora utilizando o 

software livre Bizagi Modeler Versão 3.1. Escolheu-se esse software por ele ser 

gratuito e fácil de usar para realizar esse mapeamento. Essas práticas foram 

mapeadas e representadas em forma de fluxogramas, a fim de se ter uma visualização 

melhor de todo o fluxo da prática organizacional, de como ela ocorre e de quem são 

os seus realizadores, e, com isso, facilitasse as avaliações e proposições de melhorias 

dessas práticas organizacionais pela pesquisadora e pelos seus realizadores. 

O objetivo “identificar como as TIC impactam nas práticas organizacionais 

mapeadas” foi criado por considerar que essas tecnologias são um fator que influencia 

nas práticas organizacionais.   

 O objetivo “mapear as práticas organizacionais definidas” foi alcançado por 

meio das respostas às questões constantes nos itens 1.1 a 1.8 dessa entrevista. O 

objetivo “identificar como as TIC impactam nas práticas organizacionais mapeadas” 

foi alcançado por meio das respostas às questões 2. 1 a 2.4 dessa entrevista. 

Participaram dessas duas entrevistas semiestruturadas individual e coletiva 

oito pessoas, sendo elas: duas secretárias da Coordenação do COADP, uma 

secretária, uma designer instrucional (DI) e um revisor de conteúdo da COMID, um 

suporte técnico da COTEC e dois bolsistas do Núcleo de Comunicação da COGER. 

Destaca-se, portanto, que, na primeira entrevista, participou uma secretária da 

Coordenação do COADP e, na segunda entrevista, participou a outra secretária da 

mesma Coordenação. Isso não prejudicou a coleta e análise de dados da pesquisa, 

pois elas exercem a mesma função. 

Ademais, a DI e o revisor de conteúdo, que participaram das duas entrevistas 

semiestruturadas individual e coletiva, não são do COADP. Não foi possível a 

participação da DI e a da revisora de conteúdo desse curso em virtude de não ter 

conseguido o agendamento das entrevistas com elas.   
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A DI e o revisor de conteúdo que participaram desta pesquisa foram 

convidados, mesmo sendo de cursos diferentes, pelo fato de seus trabalhos serem 

semelhantes aos da DI e da revisora de conteúdo do COADP. 

Os entrevistados foram escolhidos, conforme a função desempenhada no 

NEAD/UFSJ e no COADP, considerando-se a relevância dessas funções nas práticas 

organizacionais realizadas por eles.  

A entrevista semiestrutura coletiva (ANEXO III) foi realizada para obter 

avaliações e propostas de melhorias das práticas organizacionais mapeadas nesta 

pesquisa com os seus operacionalizadores, o que está contemplado no seguinte 

objetivo específico da área de gestão de processo: obter avaliações e propostas de 

melhorias das práticas organizacionais mapeadas com os seus operacionalizadores, 

com os alunos, com os docentes e com os tutores a distância e tutores presenciais do 

COADP. 

Esse objetivo foi criado, pois o estudo das práticas organizacionais do NEAD e 

do COADP, voltadas para o atendimento ao aluno, sob a perspectiva interdisciplinar, 

abrangeu, nesta pesquisa, além do conhecimento das áreas das Artes, das 

Urbanidades, da Sustentabilidade, da Gestão de Processos e da Gestão do 

Conhecimento, os saberes e os pontos de vistas dos realizadores dessas práticas 

organizacionais, dos alunos, dos docentes e dos tutores do COADP. 

Para obter avaliações e propostas de melhorias das práticas organizacionais 

mapeadas nesta pesquisa com os seus operacionalizadores, foram realizadas, no 

NEAD/UFSJ, três reuniões, nas quais foram apresentados os fluxogramas dessas 

práticas e utilizadas as questões constantes nos itens 1.1 a 1.9 dessa entrevista, para 

conduzir as discussões referentes às avaliações e propostas de melhorias dessas 

práticas.  

A primeira reunião foi realizada para avaliar e propor melhorias para as 

seguintes práticas organizacionais: capacitar discente; publicar informações na 

plataforma Moodle; ofertar prova substitutiva; ofertar turma especial; e reofertar 

Unidade Curricular (UC). Participaram dessa reunião as duas secretárias da 

Coordenação do COADP e o suporte técnico do COTEC.  

A segunda reunião foi realizada para avaliar e propor melhorias para as 

seguintes práticas organizacionais: elaborar boletim de notícias do NEAD; publicar 

informações na página do NEAD; publicar informações na página do curso; e publicar 
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informações nas redes sociais. Participaram dessa reunião a secretária da COMID, 

dois bolsistas e a coordenadora do Núcleo de Comunicação da COGER.  

A terceira reunião foi realizada para avaliar e propor melhorias para a seguinte 

prática organizacional: inserir material didático da UC na plataforma Moodle. 

Participaram dessa reunião a DI, o revisor de conteúdo da COMID e o suporte técnico 

da COTEC. 

O questionário (ANEXO IV) foi enviado via plataforma Moodle para 152 alunos 

de quatro polos de apoio presencial no estado de Minas Gerais: Andrelândia, 

Carandaí, Nova Serrana e São João da Ponte, e do polo de apoio presencial do 

município de Matão, localizado no estado de São Paulo, obtendo-se 42 participantes. 

Esses polos foram escolhidos considerando-se o fato de não ter universidade federal 

com sede física nesses municípios oferecendo o curso de graduação em 

administração pública. Esses critérios levaram em consideração a área das 

Urbanidades e da Sustentabilidade. 

Ressalta-se, porém, que, desses 42 participantes, dois deles são do polo de 

Sete Lagoas, localizado em Minas Gerais, que não foi polo escolhido para esta 

pesquisa. Isso ocorreu devido ao fato de esses alunos constarem na lista disponível 

na plataforma Moodle do COADP como sendo alunos do polo de Nova Serrana, que 

foi polo escolhido para esta pesquisa. Em função disso, foram convidados a 

participarem deste estudo.  

Salienta-se, também, que, em consideração à atenção e tempo despendido por 

eles para responderem ao questionário bem como pela importância das contribuições 

de suas respostas ao presente estudo, eles foram incluídos como participantes desta 

pesquisa.  

O questionário (ANEXO V) foi enviado via e-mail para três designers 

instrucionais, sendo obtidos retorno de dois. Consideraram-se três designers para 

esta pesquisa por ser um número suficiente num universo de seis designers 

instrucionais. Os três designers foram escolhidos para participar desta pesquisa pela 

acessibilidade a eles.  

O questionário (ANEXO VI) foi enviado via e-mail para todos os docentes que 

atuaram no COADP no ano de 2019, totalizando 15 docentes. Foi obtido retorno de 

12 docentes. Foram escolhidos para participar desta pesquisa todos os docentes que 
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atuaram em 2019 pelo fato de o número de docentes ser pequeno e, assim, ter uma 

probabilidade maior de obtenção de respostas.   

O questionário (ANEXO VII) foi enviado via plataforma Moodle para 30 tutores 

a distância, obtendo-se retorno de 22 tutores. E o questionário (ANEXO VIII) foi 

enviado via plataforma Moodle para 11 tutores presenciais, obtendo o retorno de nove 

tutores. Foram escolhidos para participar desta pesquisa todos os tutores que atuaram 

em 2019, pelo mesmo critério da amostra utilizado para os docentes, considerando-

se que o número de tutores é pequeno e, com isso, que haveria uma probabilidade 

maior de obtenção de respostas.  

Dando continuidade ao objetivo específico da área de gestão de processos: 

obter avaliações e propostas de melhorias das práticas organizacionais mapeadas 

com os seus operacionalizadores, com os alunos, com os docentes e com os tutores 

do COADP, expõe-se a seguir como esse objetivo foi alcançado. 

As avaliações e propostas de melhorias realizadas pelos alunos foram 

referentes às seguintes práticas organizacionais mapeadas nesta pesquisa: capacitar 

discente; inserir material didático da UC na plataforma Moodle; elaborar boletim de 

notícias do NEAD; publicar informações na página do NEAD; publicar informações na 

página do curso; publicar informações nas redes sociais; publicar informações na 

plataforma Moodle; ofertar prova substitutiva; ofertar turma especial; e reofertar UC. 

As avaliações e propostas de melhorias realizadas pelos alunos para a prática 

organizacional “capacitar discente” foram obtidas por meio das respostas às questões 

6, 9 e 10 do questionário (ANEXO IV). Essas perguntas foram feitas visando a saber 

que tipo de capacitação o aluno precisa ao ingressar no COADP, saber se a 

capacitação discente para uso da plataforma Moodle é suficiente para o aluno ou se 

é necessário que seja ofertado pelo NEAD/UFSJ; além disso, uma capacitação ou 

outra forma de apoio que contemple as questões referentes ao aprendizado, tais 

como: fornecer orientações ao aluno sobre como ele organiza seu tempo para 

estudos, oferecer ao aluno dicas de estudo, de participação em fóruns, de realização 

de tarefas e outras. 

As avaliações e propostas de melhorias realizadas pelos alunos para a prática 

organizacional “inserir material didático da UC na plataforma Moodle” foram obtidas 

por meio das respostas às questões 12 a 19 desse questionário. Essas questões 

foram feitas para avaliar o material didático e propor melhorias para ele quanto aos 
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seus recursos multimídias; quanto à utilização dos materiais didáticos disponíveis na 

plataforma Moodle; quanto à atratividade dos seus recursos; quanto à disposição do 

conteúdo, das cores, imagens e ilustrações utilizadas, estilo e tamanho das letras; 

quanto à clareza e distribuição do texto; e quanto aos canais de comunicação 

disponíveis na plataforma Moodle. Essa abordagem se deve ao fato de considerar que 

isso são elementos relevantes a serem tratados no material didático para auxiliar o 

aluno no aprendizado do conteúdo das UC e no seu desempenho no curso bem como 

despertar o interesse do aluno pelo conteúdo, pois esses recursos possibilitam a 

elaboração de um material didático mais atrativo, dinâmico, dialógico e interativo.     

As avaliações e propostas de melhorias realizadas pelos alunos para as 

seguintes práticas organizacionais: elaborar boletim de notícias do NEAD; publicar 

informações na página do NEAD; publicar informações na página do curso; publicar 

informações nas redes sociais; e publicar informações na plataforma Moodle foram 

obtidas por meio das respostas às questões 24 e 25 desse questionário. Essas 

questões foram feitas para avaliar esses canais de informações quanto à sua 

frequência de acesso pelos alunos, quanto à sua efetividade e quanto à divulgação 

de informações nesses canais. 

As avaliações e propostas de melhorias realizadas pelos alunos para as 

seguintes práticas organizacionais: ofertar prova substitutiva, ofertar turma especial e 

reofertar UC foram obtidas por meio das questões 20 e 21 desse questionário. Essas 

questões visaram a compreender em quais UC essas formas de diminuir a retenção 

do aluno no COADP são utilizadas, quais são as causas que impactam mais 

diretamente em notas insuficientes e/ou reprovações no curso e que UC essas causas 

influenciam mais significativamente. A partir dessa compreensão, pode-se obter 

informações, para que, além da realização pelo COADP dessas ofertas e reoferta, 

possa se estudarem meios de diminuir a utilização dessas formas de diminuir a 

retenção do aluno do curso, talvez, já tratando ou minimizando, se possível, as 

dificuldades dos alunos no momento em que eles estão fazendo a UC.    

As avaliações e propostas de melhorias realizadas pelos docentes foram 

referentes às seguintes práticas organizacionais mapeadas nesta pesquisa: inserir 

material didático da UC na plataforma Moodle; ofertar prova substitutiva; ofertar turma 

especial e reofertar UC.  
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A avaliações e propostas de melhorias realizadas pelos docentes para a prática 

organizacional “inserir material didático da UC na plataforma Moodle” foi obtida por 

meio das respostas às questões 1 e 2 do questionário (ANEXO VI). Essas questões 

foram feitas para avaliar o material didático quanto aos seus recursos multimídias. 

Como nas avaliações e proposições de melhorias dessa prática feitas pelos alunos, 

essas questões foram adotadas pela importância desses recursos no material didático 

para auxiliar o aluno no aprendizado do conteúdo das UC e no seu desempenho no 

curso bem como despertar o interesse do aluno pelo conteúdo.  

A avaliações e propostas de melhorias realizadas pelos docentes para as 

práticas organizacionais ofertar prova substitutiva; ofertar turma especial e reofertar 

UC foram obtidas por meio das respostas às questões 3 e 4 desse questionário. Essas 

questões foram feitas para saber o que os docentes pensam dessas formas de 

diminuir a retenção do aluno utilizadas no COADP e obter sugestões de outras formas 

para diminuir essa retenção.  

As avaliações e propostas de melhorias realizadas pelos tutores a distância e 

pelos tutores presenciais foram referentes às seguintes práticas organizacionais 

mapeadas nesta pesquisa: inserir material didático da UC na plataforma Moodle; 

ofertar prova substitutiva; ofertar turma especial e reofertar UC.  

As avaliações e propostas de melhorias para a prática organizacional “inserir 

material didático da UC na plataforma Moodle”, realizadas pelos tutores a distância, 

foram obtidas por meio das respostas às questões 3 a 5 do questionário (ANEXO VII), 

e as realizadas pelos tutores presenciais foram obtidas por meio das respostas às 

questões 3 a 5 do questionário (ANEXO VIII). Essas questões foram feitas para avaliar 

o material didático quanto à atratividade dos seus recursos; quanto à disposição do 

conteúdo, das cores, imagens e ilustrações utilizadas, estilo e tamanho das letras; e 

quanto à clareza e distribuição do texto. Como nas avaliações e proposições de 

melhorias dessa prática feitas pelos alunos e docentes, essas questões foram 

adotadas pela importância desses recursos no material didático para auxiliar o aluno 

no aprendizado do conteúdo das UC e no seu desempenho no curso bem como 

despertar o interesse do aluno pelo conteúdo. 

A avaliações e propostas de melhorias realizadas pelos tutores a distância para 

as práticas organizacionais “ofertar prova substitutiva, ofertar turma especial e 

reofertar UC” foram obtidas por meio das respostas à questão 1 do questionário 
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(ANEXO VII), e as realizadas pelos tutores presenciais foram obtidas por meio das 

respostas à questão 1 do questionário (ANEXO VIII). Essa questão foi feita para se 

pensar em formas de diminuir a retenção do aluno no momento em que está ocorrendo 

o aprendizado do conteúdo da UC.  

Assim, elencou-se como os objetivos da área de gestão de processos foi 

alcançado nesta pesquisa.  

Dando início aos objetivos da área da Gestão do Conhecimento, estes foram 

alcançados por meio da primeira entrevista semiestruturada individual (ANEXO I). O 

objetivo “conhecer como os realizadores das práticas organizacionais do NEAD/UFSJ 

e do COADP aprenderam a rotina do trabalho deles” foi obtido por meio das respostas 

à questão 5.1 dessa entrevista. O objetivo “estudar como o conhecimento das pessoas 

sobre o seu trabalho é documentado e compartilhado por elas no NEAD/UFSJ” foi 

obtido por meio das respostas à questão 6.1 dessa entrevista. E o objetivo 

“compreender como ocorre a construção da memória organizacional do NEAD/UFSJ” 

foi obtido por meio das respostas à questão 5.1 e 6.1 dessa entrevista.  

Esses objetivos foram criados, pois a forma como ocorreu o aprendizado da 

rotina de trabalho, a forma como o conhecimento das pessoas sobre o seu trabalho é 

documentado e compartilhado e como é construída a memória organizacional refletem 

nas práticas organizacionais, pois, se há conhecimento que não está sendo 

incorporado à memória organizacional, isso pode gerar falhas ou dificuldades na 

realização dessas práticas organizacionais bem como falta de registro de informações 

referentes a essas práticas.  

Os objetivos específicos da área das Artes foram alcançados por meio do 

questionário (ANEXO V) enviado aos designers instrucionais. O objetivo  “abordar as 

Artes Visuais, especificamente o seu elemento “linguagem visual” foi alcançado por 

meio das respostas à questão 1 desse questionário. O objetivo “investigar a influência 

da linguagem visual do material didático no aprendizado do aluno, bem como na 

diminuição da sua retenção e evasão” foi alcançado por meio das respostas às 

questões 2 e 3 desse questionário. O objetivo “investigar se a linguagem visual do 

material didático é uma linguagem dialógica e interativa no processo de ensino-

aprendizagem” foi alcançado por meio das respostas à questão 4 desse questionário.  

E o objetivo “investigar como é o diálogo entre as Artes Visuais e o Design Gráfico no 
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material didático disponível para o aluno” foi alcançado por meio das respostas à 

questão 5 desse questionário. 

Esses objetivos foram criados, pois, nesta pesquisa, foi realizado o estudo das 

práticas organizacionais do NEAD/UFSJ e do COADP voltadas para o atendimento 

ao aluno e a principal prática é o aprendizado do aluno. Assim, abordou-se a 

linguagem visual utilizada no material didático como elemento que pode contribuir 

para promover o aprendizado do aluno. Ademais, como todo aprendizado tanto na 

modalidade presencial e a distância tem a questão da retenção e evasão, tratou-se, 

também, a linguagem visual como um elemento que possa contribuir para essas 

questões. 

Os objetivos específicos da área das Urbanidades foram alcançados por meio 

do questionário (ANEXO IV) enviado aos alunos. O objetivo “identificar se há o 

sentimento de pertencimento por parte dos alunos do COADP em relação à UFSJ” foi 

alcançado por meio das respostas à questão 26 desse questionário. O objetivo 

“verificar se os alunos do COADP consideram que os polos de apoio presencial onde 

eles estão inscritos é uma extensão do espaço físico onde está instalada a UFSJ” foi 

alcançado por meio das respostas à questão 27 desse questionário. E o objetivo 

“averiguar o que os alunos pensam sobre o que a instalação dos polos de apoio 

presencial trouxe à sua cidade e região” foi alcançado por meio das respostas à 

questão 28 desse questionário.  

O objetivo “identificar se há o sentimento de pertencimento por parte dos alunos 

do COADP em relação à UFSJ” foi criado, pois, nesta pesquisa, se propôs o estudo 

das práticas organizacionais do NEAD/UFSJ e COADP voltadas para o atendimento 

ao aluno. Desse modo, estudar se há o sentimento de pertencimento por parte desse 

aluno em relação à UFSJ se faz pertinente por ele ser um elemento a ser considerado 

nessas práticas, uma vez que ele pode ser um componente que pode contribuir para 

motivar o aluno ao aprendizado e, também, poder contribuir para diminuir a evasão 

do aluno.  

Os objetivos “verificar se os alunos do COADP consideram que os polos de 

apoio presencial onde eles estão inscritos é uma extensão do espaço físico onde está 

instalada a UFSJ” e “averiguar o que os alunos pensam sobre o que a instalação dos 

polos de apoio presencial trouxe à sua cidade e região” foram criados para identificar 
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o que esses alunos pensam sobre o que esses polos podem representar no espaço 

urbano dos munícipios onde estão instalados e em suas regiões. 

Os objetivos específicos da área da Sustentabilidade foram alcançados por 

meio do questionário (ANEXO IV) enviado aos alunos, do questionário (ANEXO VI) 

enviado aos docentes, do questionário (ANEXO VII) enviado aos tutores a distância e 

do questionário (ANEXO VIII) enviado aos tutores presenciais.  

O objetivo “tratar o papel da EAD na democratização da educação” foi 

alcançado por meio das respostas às questões 3 e 4 do questionário (ANEXO IV). 

Essas questões foram feitas para se estabelecer uma relação entre o polo de apoio 

presencial onde o aluno está inscrito e a cidade onde ele reside, para poder saber se 

a oferta do COADP está atendendo aos alunos que residem nas cidades onde está 

instalado o polo e aos de outras cidades.  

 O objetivo “identificar o quanto os aspectos referentes à localização do polo de 

apoio presencial impactaram na decisão do aluno de ingressar no curso de graduação 

na modalidade a distância” foi alcançado por meio da resposta à questão 11 do 

questionário (ANEXO IV). E o objetivo “identificar se, caso não houvesse a oferta do 

Curso Bacharelado em Administração Pública – Modalidade a Distância (COADP), 

esses alunos teriam condições socioeconômicas de ingressar em curso de graduação 

na modalidade presencial” foi alcançado por meio das respostas à questão 8 do 

questionário (ANEXO IV).  

A discussão sobre evasão, sob a perspectiva dos alunos, que faz parte do 

objetivo “realizar uma breve discussão sobre evasão com os alunos, docentes e 

tutores a distância e tutores presenciais do COADP” foi alcançada por meio das 

respostas às questões 1, 2, 5, 7, 22 e 23 do questionário (ANEXO IV).  

As questões 1, 2, 5 e 7 foram feitas, pois a faixa etária e a profissão dos alunos 

bem como o motivo que os levaram a cursar o COADP e as dificuldades enfrentadas 

por eles na realização desse curso podem influenciar na evasão do aluno. E as 

questões 22 e 23 foram feitas para saber se eles já pensaram em evadir do curso, o 

que os motivou a pensarem nisso e o que os motivou a continuarem no curso e para 

obter sugestões deles de ações que possam contribuir para diminuir a desistência do 

curso.  

Como esta pesquisa foi feita com os alunos que estão cursando o COADP e 

por ser uma breve discussão sobre evasão, não foram incluídos, neste debate, os 
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alunos que evadiram do curso. Mas abordar a evasão sob a perspectiva desses alunos 

se apresentou contributivo para este estudo, porque os pontos de vista deles podem 

apontar possibilidades de reflexão de possíveis causas da evasão e de estratégias 

para minimizá-la.  

A discussão sobre evasão, sob a perspectiva dos docentes, que faz parte do 

objetivo “realizar uma breve discussão sobre evasão com os alunos, docentes e 

tutores a distância e tutores presenciais do COADP” foi alcançada por meio das 

respostas à questão 5 do questionário (ANEXO VI).  

A discussão sobre evasão, sob a perspectiva dos tutores a distância, que faz 

parte do objetivo “realizar uma breve discussão sobre evasão com os alunos, 

docentes e tutores a distância e tutores presenciais do COADP” foi alcançada por 

meio das respostas à questão 2 do questionário (ANEXO VII).  

A discussão sobre evasão, sob a perspectiva dos tutores presenciais, que faz 

parte do objetivo “realizar uma breve discussão sobre evasão com os alunos, 

docentes e tutores a distância e tutores presenciais do COADP” foi alcançada por 

meio das respostas à questão 2 do questionário (ANEXO VIII).    

Esses objetivos foram criados, pois, nesta pesquisa, foi realizado o estudo das 

práticas organizacionais do NEAD/UFSJ e do COADP voltadas para o atendimento 

ao aluno e a principal prática é o aprendizado do aluno. Assim, abordaram-se as 

contribuições da EAD para a sustentabilidade social e para a democratização da 

educação e o elemento evasão do aluno.  

 

3.5 Técnica de análise de dados  

 

Nesta pesquisa, a técnica utilizada foi a análise de conteúdo. Essa técnica foi 

adotada para a análise dos questionários e das entrevistas semiestruturadas. 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (2002, p. 42), significa 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

A análise de conteúdo se organiza em três fases: a pré-análise; a exploração 

do material; o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação (BARDIN, 
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2002). Essa técnica de análise de conteúdo se apresentou bastante apropriada para 

atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, uma vez que ela possibilitou que as 

respostas obtidas nas entrevistas e questionários fossem colocadas em categorias de 

análise criadas pela pesquisadora, conforme semelhanças entre as respostas dos 

participantes da pesquisa, o que ajudou na análise dessas respostas.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Gestão de processos  

   

4.1.1 Identificação e definição das práticas organizacionais do NEAD/UFSJ e 

do COADP 

 

As atividades voltadas ao atendimento ao aluno realizada pela secretária na 

Coordenação do COADP, mencionadas por ela, foram: atendimento ao telefone; 

encaminhamentos de solicitação de alunos para apreciação do Colegiado do curso; 

envio de avisos para os alunos na plataforma Moodle; contato com os coordenadores 

dos polos de apoio presencial; oferta de prova substitutiva; oferta de turma especial; 

reoferta de UC; separação de livros para envio destes para os alunos; separação de 

provas para aplicação destas nos polos; solicitação à COTEC de exportação do 

cadastro de alunos do Sistema de Controle Acadêmico (CONTAC) para a plataforma 

Moodle; solicitação à secretária da COMID de publicação de informações na página 

do curso; solicitação ao suporte técnico da COTEC para a publicação de informações 

na plataforma; e responder às mensagens, via e-mail, recebidas dos alunos.   

As atividades voltadas ao atendimento ao aluno realizadas por um dos bolsistas 

no Núcleo de Comunicação da COGER, mencionadas por ele, foram: elaboração do 

boletim de notícias do NEAD/UFSJ e produção de notícias para a página do 

NEAD/UFSJ; e a realizada pelo outro bolsista, mencionada por ele, foi a publicação 

de informações nas redes sociais. 

As atividades voltadas ao atendimento ao aluno realizadas pela secretária da 

COMID, mencionadas por ela, foram: publicação de informações na página do 

NEAD/UFSJ; publicação de informações na página do curso; e solicitação de 

impressão de materiais para a gráfica. 

A atividade voltada ao atendimento ao aluno realizadas pela DI na COMID, 

mencionada por ela, foi a realização do design do storyboard. 

A atividade voltada ao atendimento ao aluno realizadas pelo revisor de 

conteúdo na COMID, mencionada por ele, foram: revisão do conteúdo do storyboard, 

dos livros, do boletim de notícias do NEAD/UFSJ, das publicações das redes sociais, 
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das publicações da página do NEAD/UFSJ, da página do curso, do material de 

divulgação de evento e outros.  

As atividades voltadas ao atendimento ao aluno realizadas pelo suporte técnico 

na COTEC, mencionadas por ele, foram: publicação de informações na plataforma 

Moodle; capacitação dos alunos; criação de UC na plataforma Moodle; criação de 

pesquisa de interesse para a oferta de turma especial na plataforma Moodle; criação 

de inscrição para a oferta de turma especial na plataforma Moodle; inserção na 

plataforma Moodle dos alunos inscritos na turma especial; e criação de inscrição na 

plataforma Moodle para a reoferta de UC.   

Dessas práticas organizacionais do NEAD/UFSJ e do COADP, foram 

mapeadas 10 práticas organizacionais, as quais foram escolhidas considerando-se as 

áreas das Artes, Urbanidades e Sustentabilidade e a interdisciplinaridade entre elas. 

Sendo assim, foram mapeadas as seguintes práticas organizacionais: a referente à 

capacitação (capacitar discente); as referentes aos canais de Informação (elaborar 

boletim de notícias do NEAD/UFSJ; publicar informações na página do NEAD/UFSJ; 

publicar informações na página do curso; publicar informações na plataforma Moodle; 

e publicar informações nas redes sociais); a referente ao material didático (inserir 

material didático da UC na plataforma Moodle); e as referentes às formas de diminuir 

a retenção do aluno do COADP (ofertar prova substitutiva, ofertar turma especial e 

reofertar UC). 

Segue-se Quadro 1 referente à escolha dessas práticas organizacionais: 
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                        Quadro 1: Definição das práticas organizacionais mapeadas   
  

Práticas 
Organizaci

onais 
Mapeadas 

Prática 
Organizacional 
referente à 
Capacitação: 
1) Capacitar 
Discente 

Interdisciplinaridade entre a Área das 
Urbanidades e da Sustentabilidade: 
- Sentimento de Pertencimento e Diminuição da 
Evasão  

Práticas 
Organizacionais 
Referentes aos 
Canais de 
Informação: 
1) Elaborar Boletim 
de Notícias do 
NEAD/UFSJ; 
2) Publicar 
Informações na 
Página do 
NEAD/UFSJ; 
3) Publicar 
Informações na 
Página do Curso; 
4) Publicar 
Informações na 
Plataforma Moodle; 
5) Publicar 
Informações nas 
Redes Sociais 

Interdisciplinaridade entre a Área das 
Urbanidades e da Sustentabilidade: 
- Sentimento de Pertencimento e Diminuição da 
Evasão 

 Prática 
Organizacional 
referente ao 
Material Didático: 
1) Inserir Material 
Didático da 
Unidade Curricular 

Interdisciplinaridade entre a Área das Artes, das 
Urbanidades e da Sustentabilidade: 
- Artes Visuais/Linguagem Visual, Sentimento de 
Pertencimento e Diminuição da Evasão  

 Práticas 
Organizacionais 
referentes à 
Diminuição da 
Retenção do Aluno 
no Curso: 
1) Ofertar 
Prova Substitutiva; 
2) Ofertar 
Turma Especial; 
3) Reofertar 
Unidade Curricular 
(UC) 

Interdisciplinaridade entre a Área das 
Urbanidades e da Sustentabilidade: 
- Sentimento de Pertencimento e Diminuição da 
Evasão  

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

4.1.2 Percepção do grupo sobre processos e gestão de processos 

 

As percepções do grupo da pesquisa (uma secretária da Coordenação do 

COADP; uma secretária; uma DI e um revisor de conteúdo da COMID; um suporte 
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técnico da COTEC; dois bolsistas do núcleo de comunicação da COGER) sobre 

processos foram agrupadas considerando-se as semelhanças entre elas nas 

seguintes categorias de análise: organização dos trabalhos, elo entre pessoas e 

etapas de um trabalho.  

Dos sete integrantes desse grupo, quatro deles percebem processos como uma 

forma de organizar os trabalhos, dois como sendo etapas de um trabalho que 

compreendem início, fim e resultado, e um deles como um elo entre pessoas, como 

cada uma pessoa fazendo parte do grupo de trabalho. 

Nota-se que as percepções de cada entrevistado se complementam e que eles 

têm um conhecimento prévio sobre o que é processos.    

As percepções do grupo sobre gestão de processos foram agrupadas, 

considerando as suas semelhanças, nas seguintes categorias de análise: análise, 

controle e melhoria dos processos; funcionamento dos processos; padronização dos 

procedimentos; e inerente ao gestor. Essas categorias foram estabelecidas com base 

nas percepções do grupo.    

Dos sete integrantes do grupo, três deles percebem gestão de processos como 

sendo análise, controle e melhoria dos processos, dois como inerente ao gestor, um 

como o funcionamento dos processos e um como padronização dos procedimentos.  

Observa-se que o grupo, em suas percepções, aponta pontos positivos 

provenientes da gestão de processos e que eles, também, têm um conhecimento 

prévio sobre essa gestão. Essas percepções do grupo sobre processos e gestão de 

processos mostram que os entrevistados consideram que os processos fazem parte 

das atividades desempenhadas em uma organização e que tanto os processos quanto 

a gestão de processos trazem benefícios para uma instituição.  

 

 4.1.3 Experiência do grupo com gestão de processos  

 

Dos sete integrantes do grupo, cinco deles mencionaram que já tiveram 

experiência com gestão de processos e dois que não tiveram essa experiência. No 

que se refere ao que eles pensaram dessa experiência, um deles mencionou que a 

experiência trouxe melhorias para os processos, dois que a experiência facilitou o 

aprendizado do trabalho por meio do fluxograma do processo, um que a experiência 

possibilitou produzir um plano de comunicação, criar ações de comunicação, entender 
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estrutura interna da empresa e pensar em públicos interno e externo, e um que 

mencionou que foi difícil gerir pessoas e que, em virtude disso, prefere não exercer a 

gestão de processos. 

 

 
4.1.4 Mapeamento das práticas organizacionais 

 

Dos sete integrantes do grupo, seis mencionaram que os processos referentes 

ao seu trabalho não estão mapeados e um que existem alguns processos referentes 

ao seu trabalho, os quais estão mapeados por meio de fluxogramas, e apontou como 

benefício desse mapeamento de processos a orientação contendo todas as etapas 

para a realização de suas atividades e a facilidade de aprender o seu trabalho. E como 

benefício para os colegas de trabalho, mencionou que, em caso de haver saída de 

algum colega, o outro que vier aprende mais rápido a realização do trabalho. Já como 

benefício para o aluno, foi apontada a realização de forma adequada do processo. 

 Essa entrevistada mencionou, ainda, que alguns processos referentes ao seu 

trabalho foram mapeados e compartilhados por uma bolsista do NEAD/UFSJ.  

Os outros seis integrantes do grupo de pesquisa, mesmo não tendo processos 

mapeados dos seus trabalhos, acreditam que isso traz benefícios para o seu trabalho, 

para o trabalho dos seus colegas e para o aluno. Cinco mencionaram como benefício 

desse mapeamento para o trabalho deles a orientação para a realização de suas 

atividades e um deles respondeu como benefício o aprendizado do trabalho. 

Para o trabalho dos seus colegas, dois mencionaram como benefício desse 

mapeamento o tempo maior de realização do trabalho e a qualidade do trabalho em 

virtude do cumprimento do prazo por todos os participantes do processo; um 

mencionou como benefício desse mapeamento a organização e o direcionamento 

para a realização do trabalho; um, a facilidade na busca de informações; e um, a 

facilidade no aprendizado em caso de ausência ou saída de algum funcionário e um, 

não percebeu benefício para os seus colegas. 

Para o aluno, um mencionou como benefício desse mapeamento a imagem 

positiva do NEAD e do curso e o bom aprendizado para o aluno em decorrência do 

cumprimento do prazo pelos participantes do processo; um, a disponibilização das 

disciplinas no prazo; um, o auxílio ao aluno por meio de tutoriais; um, o aumento da 
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procura pelos cursos; e um, a melhora dos resultados e do curso e um não percebeu 

benefício para os seus colegas. 

Isso mostra que o grupo percebe a importância do mapeamento dos processos 

para as suas atividades mesmo aqueles que não possuem experiência com gestão 

de processos têm essa percepção dos benefícios desse mapeamento. Ademais, 

demonstra que há receptividade por parte deles para a utilização de mapeamento de 

processos. Assim, há um ambiente favorável no NEAD/UFSJ para a adoção dessa 

ferramenta da gestão de processos, uma vez que os entrevistados percebem o uso 

de mapeamento de processos como positivo e por já existir uma iniciativa de 

mapeamento de processos nesse Núcleo.  

Esse conhecimento prévio do grupo sobre processos e gestão de processos, a 

experiência deles com gestão de processos e a percepção deles dos benefícios do 

mapeamento de processos mostraram que não era necessário que fossem realizado 

encontros para a discussão conceitual sobre gestão de processos, a fim de, 

posteriormente, realizar as avaliações e propostas de melhorias das práticas 

organizacionais.  

 

4.1.5 Apresentação das práticas organizacionais e os seus fluxogramas 

 

4.1.5.1 Prática organizacional: capacitação  

 

Essa prática organizacional refere-se à capacitação dos discentes para uso da 

plataforma Moodle. Ela objetiva explicar as funcionalidades dessa plataforma para os 

discentes que ingressaram no COADP, sendo ofertada na aula inaugural desse curso.  

Essa capacitação tem cunho demonstrativo e possibilita ao aluno, caso queira, 

acessar a plataforma no momento da capacitação pelo seu celular a partir da criação 

de um usuário teste.  

Aborda, também, uma explicação genérica sobre a intranet “Minha UFSJ”, onde 

constam os dados acadêmicos do aluno, bem como mostra a página do NEAD e do 

curso. Informa, ainda, que há tutoriais disponíveis no YouTube e na plataforma Moodle 

com explicações referentes ao uso da plataforma e à inscrição periódica. Esses 

tutoriais foram elaborados pelo NEAD.  
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Participam dessa prática organizacional as secretárias do curso, o secretário,  

que, também, é o suporte técnico da COTEC. Segue o fluxograma dessa prática 

organizacional (Figura 1). 

 
 

   Figura 1: Fluxograma da prática organizacional “Capacitar discente” 

 

                Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

4.1.5.2 Práticas organizacionais: canais de Informação 

 

A prática organizacional “Elaborar Boletim de Notícias do NEAD” se refere à 

divulgação das informações desse Núcleo e da EAD, cuja publicação ocorre a cada 

três meses.  

Além disso, estabelece um espaço de voz, onde alunos, tutores e demais 

integrantes do NEAD podem enviar comentários referentes à representatividade da 

EAD em suas vidas para publicação. A criação desse espaço no boletim tem como 
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objetivo gerar um sentimento de pertencimento nos alunos na medida em que eles 

estão distantes do espaço físico da UFSJ.  

Esse boletim tem a versão impressa e online. Os impressos são distribuídos 

para os polos de apoio presencial, departamentos da UFSJ de todos os campi e 

NEAD. A versão online é publicada na página do NEAD e no site Issuu além de ser 

enviada por e-mail para todos os funcionários da UFSJ. 

Participam dessa prática organizacional o editor, que também é o redator, a 

coordenadora do Núcleo de Comunicação da COGER, a coordenadora geral do 

NEAD,  a secretária da COMID, o revisor de conteúdo da COMID e o editor das redes 

sociais. Segue fluxograma dessa prática organizacional (Figura 2). 

 

        Figura 2: Fluxograma da prática organizacional “Elaborar boletim de notícias do NEAD” 
 

 

  Fonte: elaborado pela autora (2019). 
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A prática organizacional “Publicar informações na página do NEAD” diz respeito 

às matérias sobre oferta de curso, editais, realização de capacitações, vida acadêmica 

do aluno e outras. 

Participam dessa prática organizacional o editor, que também é o redator, o 

editor das redes sociais, a coordenadora do núcleo de comunicação, coordenações 

do NEAD/UFSJ e dos cursos, a secretária da COMID e o revisor de conteúdo da 

COMID. Segue fluxograma dessa prática organizacional (Figura 3). 

 

Figura 3: Fluxograma da prática organizacional “Publicar informações na página do NEAD” 

 
   Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

A prática organizacional “Publicar informações na página do COADP” diz 

respeito às matérias sobre oferta de curso, publicação de editais, realização de 

capacitações, vida acadêmica do aluno e outras.  
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Ressalta-se que há informações, as quais são publicadas na página do NEAD 

e no curso. Porém, na página do curso, as informações são específicas para os 

alunos.  

Participam dessa prática organizacional a secretária e o revisor de conteúdo da 

COMID. Segue fluxograma dessa prática organizacional (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Fluxograma da prática organizacional “Publicar informações na página do COADP” 

 
Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

A prática organizacional “Publicar informações na plataforma Moodle do COADP” 

objetiva que a divulgação dessas informações alcance todos os alunos e de forma 

rápida. Isso se deve ao fato da importância dessas informações, uma vez que elas 

dizem respeito à vida acadêmica dos alunos.  
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Participam dessa prática organizacional as secretárias do curso e o suporte 

técnico da COTEC. Segue fluxograma dessa prática organizacional (Figura 5). 

 

Figura 5: Fluxograma da prática organizacional “Publicar informações na plataforma Moodle 

do COADP” 

 
Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

A prática organizacional “Publicar informações nas redes sociais” se refere a 

postagens de links do boletim de notícias do NEAD, de matérias da página do NEAD 

e dos cursos, e de outras matérias que são somente postadas nas redes sociais. As 

redes sociais desse processo são: Facebook, Twitter e Instagram.    

Participam desse processo o editor das redes sociais e o revisor de conteúdo 

da COMID. Segue fluxograma dessa prática organizacional (Figura 6). 
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Figura 6: Fluxograma da prática organizacional “Publicar informações nas redes 

sociais” 

 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

4.1.5.3 Prática organizacional: material didático 

 

A prática organizacional “Inserir material didático da Unidade Curricular (UC) 

na plataforma Moodle” compreende a elaboração do material didático pelo docente 

bem como o design, a revisão ortográfica e a inserção desse material na plataforma 

Moodle além de abranger a inclusão das atividades pertinentes a UC, envolvendo, 

assim, uma equipe multidisciplinar nessa prática. Essa prática tem, então, por 

finalidade o aprendizado do aluno.  

Participam dessa prática organizacional os docentes do curso, a DI da COMID, 

o revisor de conteúdo da COMID e o suporte técnico da COTEC. Segue fluxograma 

dessa prática organizacional (Figura 7). 
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Figura 7: Fluxograma da prática organizacional “Inserir material didático da Unidade 
Curricular (UC) na plataforma Moodle 

 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

4.1.5.4 Práticas organizacionais: formas de diminuir a retenção do aluno no 

COADP 

 

A prática organizacional “Ofertar prova substitutiva” se refere ao oferecimento 

desse tipo de prova para alunos que não obtiveram aprovação nas UC. O critério de 

avaliação adotado nessa prova é que a nota das atividades realizadas na plataforma 

Moodle, as quais valem 40 pontos, somada à nota da prova não ultrapasse o valor de 

60 pontos. 

Participam dessa prática organizacional os coordenadores dos polos de apoio 

presencial, as secretárias do curso, os tutores e os aplicadores de prova. Segue 

fluxograma dessa prática organizacional (Figura 8). 
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Figura 8: Fluxograma da prática organizacional “Ofertar prova substitutiva” 

 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

A prática organizacional “Ofertar turma especial” se refere ao oferecimento de 

turma especial para alunos que não obtiveram aprovação nas UC. 

Participam dessa prática organizacional as secretárias do curso, o coordenador 

do curso e o suporte técnico do COTEC. Segue fluxograma dessa prática 

organizacional (Figura 9). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Figura 9: Fluxograma da prática organizacional “Ofertar turma especial” 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

A prática organizacional “Reofertar Unidade Curricular (UC)” se refere à 

reoferta de UC para alunos que não obtiveram aprovação nas Unidades Curriculares. 

Participam dessa prática organizacional as secretárias do curso e o suporte 

técnico da COTEC. Segue fluxograma desse processo (Figura 10). 
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Figura 10: Fluxograma da prática organizacional “Reofertar Unidade Curricular (UC)” 

 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

Diante do exposto, tem-se o conhecimento das práticas organizacionais que 

foram mapeadas nesta pesquisa bem como dos seus fluxogramas.  

 

4.1.6 Impacto das TIC nas práticas organizacionais mapeadas  

 

Os sete integrantes do grupo de pesquisa mencionaram que há utilização de 

TIC para a realização de suas práticas organizacionais mapeadas nesta pesquisa. 

Essas TIC geram impactos nas práticas organizacionais mapeadas se elas não 

estiverem disponíveis ou não estiverem funcionando adequadamente. Dos sete 

integrantes do grupo, três deles mencionaram que realizariam os seus trabalhos com 

dificuldade e baixa qualidade; dois, que não realizariam seus trabalhos e dois que 

realizariam seus trabalhos.  

Dos três integrantes que mencionaram que realizariam os seus trabalhos com 

dificuldade e baixa qualidade, um participa das práticas organizacionais “elaborar 

boletim de notícias do NEAD” e “publicar informações nas redes sociais”; um faz parte 

da prática organizacional “inserir material didático da Unidade Curricular (UC) na 
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plataforma Moodle” e outro faz parte da prática organizacional “publicar informações 

nas redes sociais”.  

Dos dois integrantes que não realizariam os seus trabalhos, um deles faz parte 

das práticas organizacionais “elaborar boletim de notícias do NEAD”, “publicar 

informações na página do NEAD” e “publicar informações na página do curso”; e o 

outro integrante faz parte da prática organizacional “inserir material didático da 

Unidade Curricular (UC) na plataforma Moodle”.  

Os dois integrantes que realizariam os seus trabalhos fazem parte das práticas 

organizacionais “capacitar discente”, “ofertar prova substitutiva”, “ofertar turma 

especial”, “reofertar Unidade Curricular (UC)” e “publicar informações na plataforma 

Moodle”, sendo que um deles faz parte, ainda, da prática organizacional “inserir 

material didático da Unidade Curricular (UC) na plataforma Moodle”. 

Assim, considerando esse impacto das TIC em termos de realização da prática 

organizacional, tendo como resultado a entrega do produto ou serviço final, das 10  

práticas mapeadas, quatro práticas organizacionais – “inserir material didático da 

Unidade Curricular (UC) na plataforma Moodle”, “elaborar boletim de notícias do 

NEAD”, “publicar informações na página do NEAD” e “publicar informações na página 

do COADP” – não seriam realizadas e seis práticas organizacionais – “capacitar 

discente”, “ofertar prova substitutiva”, “ofertar turma especial”, “reofertar Unidade 

Curricular (UC)”, “publicar informações na plataforma Moodle” e “publicar informações 

nas redes sociais” – seriam realizadas. 

Dessa forma, nota-se que, mesmo que a falta ou o funcionamento inadequado 

dessas TIC não impeça que essas pessoas realizem as suas atividades, elas 

impactam na prática organizacional, impossibilitando a entrega ou afetando a 

qualidade do produto/serviço final. Ademais, como problemas que poderiam ser 

gerados em virtude dessa ruptura na prática organizacional, os integrantes 

apontaram: atraso para iniciar as UC e informações não publicadas na página do 

NEAD e do curso.  

Esses problemas decorrentes da falta ou funcionamento inadequado das TIC 

não foram vivenciados em seus trabalhos. Somente um dos integrantes do grupo 

mencionou que já teve problema em seu trabalho pelo funcionamento inadequado de 

uma das TIC utilizadas por ele, o que gerou um atraso no seu trabalho, mas sem 

comprometer o prazo para a entrega do produto final. 
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Diante disso, nota-se que as TIC utilizadas nas práticas organizacionais 

mapeadas nesta pesquisa não têm impactado de forma negativa nessas práticas 

devido ao fato de não estar ocorrendo a falta e nem o funcionamento inadequado 

dessas tecnologias.   

Enfatiza-se, também, nesta análise, que um dos fatores, o qual tem contribuído 

para isso, é o uso, por alguns dos integrantes, de seus recursos tecnológicos pessoais 

(notebook e programas de computador entre outros) bem como do uso de recursos 

tecnológicos do Laboratório do Curso de Jornalismo da UFSJ pelo fato de o NEAD 

não dispor dessas tecnologias ou de que as que existem não estarem funcionando 

adequadamente.  

Outro ponto a ser enfatizado nesta análise é que o uso de recursos tecnológicos 

pessoais pode comprometer a memória organizacional se essas informações não 

forem apropriadas pelo NEAD.  

 

4.1.7 Avaliação e proposição de melhorias: capacitação discente 

   

4.1.7.1 Avaliação e proposições de melhorias: realizadores do processo  

 

A avaliação e proposições de melhorias foram efetuadas pelas secretárias do 

COADP e pelo suporte técnico do COTEC. 

O fluxo da prática organizacional “capacitar discente” foi avaliado como 

adequado para a realização do trabalho dos realizadores desse processo, já que ele 

não apresenta gargalos em sua realização. Foi avaliado, também, como adequado 

para o atendimento ao aluno por não ter recebido nenhum feedback negativo, por 

parte do alunado, quanto a isso. 

Porém, foi mencionado que essa prática organizacional pode estar atendendo 

de forma parcial aos alunos, pois, antes, a capacitação era prática, ofertada em 

laboratório da UFSJ e os alunos acessavam a plataforma tendo os esclarecimentos 

de suas dúvidas naquele momento.  

Foi mencionado, ainda, que os alunos entram em contato com o suporte técnico 

para esclarecimentos de dúvidas sobre o acesso à plataforma Moodle. Os meios de 

comunicação adotados nessa prática organizacional foram avaliados como 

adequados e suficientes, porque permitem documentar as ações referentes a essa 



71 
 

prática. Os prazos são suficientes para o cumprimento do trabalho dos entrevistados, 

uma vez que a solicitação de capacitação chega em tempo hábil. Os recursos e as 

TIC utilizados na prática organizacional são suficientes, pois não tem ocorrido 

problema algum quanto a isso e nem tido outros tipos de problemas na realização 

dessa prática.  

No que se refere ao uso de algum mecanismo para obter feedback dos alunos 

sobre essa prática, foi respondido que não existe e que seria boa a criação desse 

mecanismo, havendo a sugestão de criação de uma pesquisa para que os alunos 

possam avaliar a capacitação oferecida para eles. 

Foi respondido, também, que não há indicador e/ou meta para avaliar essa 

prática organizacional e que, ainda, não foi pensado nada sobre isso. Ademais, os 

operacionalizadores afirmaram que não veem a necessidade de ser criado indicador 

e/ou meta para avaliar essa prática organizacional, uma vez que ela acontece 

esporadicamente. 

 

4.1.7.2 Avaliação e proposições de melhorias: alunos 

 

Dos 42 alunos participantes desta pesquisa, 25, que representam 59,52% 

desses participantes, não fizeram outro curso na modalidade a distância, e 17, que 

representam 40,48%, já tinham feito outro curso nessa modalidade.  

Os cursos na modalidade a distância já feitos por esses 17 alunos foram   

agrupados conforme a semelhança entre eles e as respostas nas seguintes categorias 

de análise: curso de graduação, curso de pós-graduação, curso técnico e curso 

profissionalizante.  

Desses 17 alunos, seis deles fizeram cursos de graduação; cinco, cursos de 

pós-graduação; cinco, cursos técnicos; e um, curso profissionalizante. 

Dos 42 alunos participantes desta pesquisa, 29, que correspondem a 69,05% 

desses participantes, mencionaram que, no início do COADP, se consideravam 

preparados para serem alunos de um curso na modalidade a distância, enquanto 13, 

que correspondem a 30,95%, não se consideravam preparados. 

Os motivos dos 29 alunos se considerarem preparados para serem alunos de 

um curso na modalidade a distância foram agrupados por semelhança entre eles nas 

seguintes categorias de análise: já ter realizado um curso na modalidade a distância; 
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saber organizar o seu tempo para realização dos estudos; ter tido a consciência das 

dificuldades a serem enfrentadas por ele para a realização desse curso; acreditar que 

o alcance dos objetivos pretendidos superam as dificuldades enfrentadas por ele para 

a realização desse curso; gostar de estudar e ler; possuir qualidades pessoais para 

realizar um estudo na modalidade a distância; ter disponibilidade de horários para 

realizar esse curso; e ter interesse em realizar esse curso.  

Desses 29 alunos, nove, que representam 31,03% desses alunos, 

mencionaram como motivo o fato de eles já terem realizado um curso na modalidade 

a distância; sete, que representam 24,13%, o fato de eles saberem organizar o tempo 

deles para a realização dos estudos; cinco, que representam 17,24%, o fato de eles 

possuírem qualidades pessoais para realizarem um estudo na modalidade a distância; 

dois, que representam 6,90%, o fato deles terem tido a consciência das dificuldades 

a serem enfrentadas por eles para a realização desse curso; dois, que representam 

6,90%, o fato de eles acreditarem que o alcance dos objetivos pretendidos superam 

as dificuldades enfrentadas por eles para a realização desse curso; dois, que 

representam 6,90%, o fato de eles gostarem de estudar e ler; um, que representa 

3,45%, o fato de ele ter interesse em realizar esse curso; e um, que representa 3,45%, 

o fato de ele ter disponibilidade de horários para realizar esse curso.  

Os motivos de os 13 alunos não se considerarem preparados para serem 

alunos de um curso na modalidade a distância foram agrupados por semelhança entre 

eles nas seguintes categorias de análise: as dificuldades e os desafios existentes na 

realização de um curso na modalidade a distância; ter pensado em desistir de 

continuar cursando esse curso; e ter tido dúvidas se seria possível ele realizar esse 

curso e não ter experiência em curso na modalidade a distância. 

Desses 13 alunos, 10, que representam 76% desses alunos, mencionaram 

como motivo o fato de eles não terem tido experiência em curso na modalidade a 

distância; um, que representa 8%, o fato de ele ter tido dúvidas se seria possível ele 

realizar esse curso; um, que representa 8%, mencionou as dificuldades e os desafios 

existentes na realização de um curso na modalidade a distância; e um, que representa 

8%, o fato de ele ter pensado em desistir de continuar cursando esse curso. 

Dos 42 alunos, 35, que correspondem a 83% desses alunos, acreditam que o 

NEAD deveria oferecer alguma forma de capacitar e apoiar o ingressante para ser 

aluno de um curso na modalidade a distância (p. ex.: instrução de estudo, guia 
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operacional etc.) e sete, que correspondem a 17%, acreditam que o NEAD não deveria 

oferecer isso. 

Desses 35 alunos, 31 fizeram comentários em suas respostas. Esses 

comentários foram agrupados por semelhança entre eles nas seguintes categorias de 

análise: contribui para a diminuição da evasão dos alunos no curso; necessidade do 

oferecimento pelo NEAD de uma instrução de estudo em EAD; facilita a interação do 

aluno no ambiente de ensino; necessidade do oferecimento pelo NEAD de uma 

instrução sobre as funcionalidades da plataforma Moodle; forma de ajudar os alunos 

com inexperiência em EAD; é útil; acredita que todo tipo de ajuda oferecida ao aluno 

é essencial; é importante; comentários fora do tema; e oferecer nos casos em que o 

aluno precisa. 

Desses 31 alunos, quatro alunos, que correspondem a 13% desses alunos, 

comentaram que esse oferecimento contribui para a diminuição da evasão dos alunos 

no curso; nove, que correspondem a 29%, apontaram a necessidade do oferecimento 

pelo NEAD de uma instrução de estudo em EAD; um, que corresponde a 3%, 

comentou que esse oferecimento facilitaria a interação do aluno no ambiente de 

ensino; quatro, que correspondem a 13%, apontaram a necessidade do oferecimento 

pelo NEAD de uma instrução sobre as funcionalidades da plataforma Moodle; um, que 

corresponde a 3%, comentou que esse oferecimento é uma forma de ajudar os alunos 

com inexperiência em EAD; um, que corresponde a 3%, que esse oferecimento é útil; 

dois, que correspondem a 7%, que todo tipo de ajuda oferecida ao aluno é essencial; 

um, que corresponde a 3%, comentou que esse oferecimento é importante; sete, que 

correspondem a 23%, fizeram comentários fora do tema; e um, que correspondem a 

3%, que esse oferecimento deve ser nos casos em que o aluno precisa disso. 

Dos sete alunos que acreditam que o NEAD não deveria oferecer alguma forma 

de capacitar e apoiar o ingressante para ser aluno de um curso na modalidade a 

distância, quatro fizeram comentários em suas respostas. Esses comentários foram 

agrupados por semelhança entre eles nas seguintes categorias de análise: os cursos 

de EAD serem bem conhecidos; existência de apoio no curso; e o aluno possuir 

habilidade em Tecnologia de Informação (TI).  

Desses quatro alunos, um comentou que acredita que não há necessidade 

desse oferecimento pelo fato de os cursos de EAD serem bem conhecidos; dois, que 

não há necessidade desse oferecimento devido ao fato de já existir esse apoio no 
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curso; e um, que não há necessidade desse oferecimento por ele possuir habilidade 

em TI. 

Diante do exposto, nota-se que o NEAD oferecer a capacitação discente para 

uso da plataforma Moodle é fundamental, considerando-se que, nesta pesquisa, dos 

42 participantes, 25 alunos não tinham experiência alguma em EAD quando 

ingressaram no COADP. 

Ademais, mesmo que 29 alunos se considerassem preparados para ser um 

aluno de um curso a distância, a necessidade de que o NEAD ofereça alguma forma 

de capacitar e apoiar o ingressante para ser aluno de um curso na modalidade a 

distância foi mencionada por 35 alunos. Isso mostra que o aluno pode ter tido 

experiência em EAD e se sentir preparado para ser um aluno de um curso na 

modalidade a distância, mas que, ao ingressar nesse curso, necessita de capacitação 

e apoio para realizá-lo. 

A capacitação é muito importante para os alunos conforme os seus 

comentários. E esses comentários mostram, ainda, que há necessidade de que sejam 

ofertadas instruções de estudo. Assim, observa-se que, além de os alunos 

necessitarem de capacitação referente ao uso da plataforma Moodle, necessitam, 

também, de uma capacitação referente a como ser um aluno de um curso na 

modalidade a distância, que aborde instruções de estudo.  

 

4.1.8 Avaliação e proposições de melhorias: canais de informação 

 

4.1.8.1 Avaliação e proposições de melhorias: realizadores das práticas 

organizacionais  

 

A avaliação e as proposições de melhorias das práticas organizacionais 

“publicar informações na página do NEAD”; “publicar informações na página do curso”; 

“publicar informações nas redes sociais”; e “elaborar boletim de notícias do NEAD” 

foram efetuadas pela secretária da COMID, pelos bolsistas e pela coordenadora do 

Núcleo de Comunicação da COGER. 

Os fluxos dessas práticas organizacionais foram avaliados como adequados 

para a realização do trabalho de seus operacionalizadores. No entanto, foi ressaltado 

que essas práticas organizacionais são insuficientes e que precisam ser melhoradas, 
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pois há gargalos, decorrentes de falhas de comunicação entre os participantes dessas 

práticas organizacionais, o que dificulta a sua realização. Essas falhas de 

comunicação resultam na falta de divulgação de informações para a produção e 

publicação de matérias por esse Núcleo.  

Ressaltou-se, ainda, que essas falhas têm ocorrido mesmo após o Núcleo ter 

adotado como forma de obtenção dessas informações um formulário disponibilizado 

no Google drive para as Secretarias das Coordenações de curso e Secretarias do 

NEAD preencherem com dados das matérias a serem publicadas bem como as idas 

dos bolsistas do Núcleo de Comunicação a essas Secretarias.  

Na tentativa de resolver essas falhas de comunicação, o Núcleo de 

Comunicação está preparando um encontro com a equipe do NEAD para a 

demonstração da importância da comunicação. Ressaltou-se que a questão da 

comunicação é óbvia para os profissionais dessa área, mas para os outros não.  

Outro ponto apontado foi o recebimento de matérias prontas, as quais são 

reescritas pelo Núcleo de Comunicação, sendo que elas deveriam ser produzidas por 

esse Núcleo. E, também, a dificuldade em produzir e publicar as matérias em virtude 

da demora dos docentes para dar retorno sobre a matéria a ser produzida e publicada.  

No que se refere à prática organizacional “elaborar boletim de notícias do 

NEAD”, foi apontado, também como insuficiência nesse processo, o fato de o NEAD 

estar aguardando a contratação de gráfica para a impressão dos boletins. 

No que se refere ao atendimento ao aluno, os fluxos das práticas 

organizacionais “publicar informações na página do NEAD” e “publicar informações 

na página do COADP” foram avaliados como adequados, mas considerados como 

insuficientes, pois foi apontado que há, nas redes sociais, muitas perguntas de alunos 

referentes às publicações dessas páginas, as quais não têm sido respondidas, em 

virtude de demandas internas e externas desse Núcleo e/ou devido ao afastamento 

por motivos de saúde do responsável por dar esse retorno aos alunos. Ressaltou-se, 

também, que o Núcleo tem estudado como resolver isso e apontou como possibilidade 

o remanejamento na equipe.  

No que diz respeito à prática organizacional “publicar informações nas redes 

sociais”, foi mencionado que a realização das mesmas publicações nas redes sociais: 

Facebook, Instagram e Twitter não estão funcionando. Em virtude disso, no plano de 

comunicação, foi colocado como ação que as publicações sejam diferenciadas para 
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cada rede. Será criado, também, um banco de imagens para publicações no 

Instagram. 

No que concerne à prática organizacional “elaborar boletim de notícias do 

NEAD”, o seu fluxo foi avaliado como adequado para o atendimento ao aluno. 

Os meios de comunicação adotados nas práticas organizacionais “publicar 

informações na página do NEAD”; “publicar informações na página do curso”, “publicar 

informações nas redes sociais” e “elaborar boletim de notícias do NEAD” foram 

avaliados como adequados, mas insuficientes, pois está em fase inicial a divulgação 

das publicações do Núcleo com os veículos de impressa e a Assessoria de 

Comunicação da UFSJ.   

Os prazos das práticas organizacionais “publicar informações na página do 

NEAD”, “publicar informações na página do curso”, “publicar informações nas redes 

sociais” e “elaborar boletim de notícias do NEAD” são suficientes. Porém, foi exposto 

que, muitas vezes, obtêm-se as informações para a produção de matérias no 

momento exato em que o evento está ocorrendo devido à falha de comunicação 

existente nesse processo bem como pela dificuldade de obter retorno dos docentes 

referente às informações a serem publicadas e à concessão de entrevista. Mencionou-

se que eles não têm uma compreensão do processo comunicacional, o que envolve 

compreender o time da notícia, havendo, assim, falta de uma cultura de comunicação. 

Os recursos utilizados nas práticas organizacionais “publicar informações na 

página do NEAD”, “publicar informações na página do curso”, “publicar informações 

nas redes sociais” e “elaborar boletim de notícias do NEAD” foram avaliados como 

insuficientes no que se refere aos equipamentos de áudio e vídeo. Todavia, foi 

mencionado que, para resolver isso, houve a solicitação de compra desses 

equipamentos.  

As TIC utilizadas nas práticas organizacionais “publicar informações na página 

do NEAD”, “publicar informações na página do curso”, “publicar informações nas redes 

sociais” e “elaborar boletim de notícias do NEAD”, também, foram avaliadas como 

insuficientes, uma vez que, além da falta de equipamentos de áudio e vídeo já 

referenciados, há o computador do NEAD que não suporta os programas utilizados 

nesse processo. Em virtude disso, ocorre o uso de notebook pessoal para a realização 

das atividades. Contudo, foi enfatizado que, para resolver isso, houve a solicitação de 

compra desses equipamentos.   
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No que se refere aos outros tipos de problemas existentes nas práticas 

organizacionais “publicar informações na página do NEAD”, “publicar informações na 

página do curso”, “publicar informações nas redes sociais” e “elaborar boletim de 

notícias do NEAD” foram pontuados os já referenciados: a falta de aparato tecnológico 

e o desconhecimento dos docentes do processo comunicacional. 

Foi mencionado, ainda, como problema existente nas práticas organizacionais 

“publicar informações na página do NEAD”, “publicar informações na página do curso” 

e “publicar informações nas redes sociais” o fato de um dos membros da equipe estar 

afastado por motivos de saúde.  

Na prática organizacional “elaborar boletim de notícias do NEAD, foi apontado 

como problema a impossibilidade da impressão do boletim em decorrência de 

processo de contratação da gráfica. 

No que se refere ao que tem sido feito pelo Núcleo de Comunicação para 

resolver esses problemas, isso já foi mencionado, com exceção do problema referente 

à impressão do boletim, do qual, o Núcleo, naquele momento, ainda não tinha a 

informação sobre o processo licitatório de contratação da gráfica.  

No que diz respeito ao uso de algum mecanismo para obter feedback dos 

alunos sobre as práticas organizacionais “publicar informações na página do NEAD”, 

“publicar informações na página do curso” e “elaborar boletim de notícias do NEAD”, 

foi respondido que os comentários realizados pelos alunos nas redes sociais e o envio 

de e-mails por eles solicitando informações referentes ao que foi publicado têm sido 

formas de obter esse feedback. 

Para a prática organizacional “publicar informações nas redes sociais”, foi 

respondido que não existe mecanismo algum para obter feedback dos alunos sobre 

essa prática e foi respondido, também, que não há indicador e/ou meta para avaliar 

essa prática.  

Foi mencionado que as ações referentes às redes sociais estão em fase de 

experimentação e análise, não tendo ainda um diagnóstico aprofundado sobre isso, o 

qual está sendo iniciado pelo bolsista responsável pelas redes sociais. Porém, foi 

ressaltado que, mesmo sem o Núcleo possuir esse diagnóstico, nota-se, como ponto 

positivo, a visibilidade do NEAD na rede social Facebook devido ao engajamento dos 

que o acessam e, principalmente, por isso ocorrer sem esse Núcleo ter que pagar pelo 

anúncio.  
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Foi apontado, também, como ponto negativo o fato de o Núcleo de 

Comunicação não estar dando resposta para os comentários negativos postados no 

Facebook, já que estão respondendo somente as mensagens via chat. Foi ressaltado, 

então, que não está havendo um retorno adequado aos comentários publicados nas 

redes sociais.  

Foi respondido, ainda que não há indicador e/ou meta para avaliar as práticas 

organizacionais “publicar informações na página do NEAD, “publicar informações na 

página do curso” e “elaborar boletim de notícias do NEAD”, porém foi criado, 

recentemente, um plano de comunicação que prevê mecanismo de avaliação. 

Ademais, foi mencionado que o interesse dos veículos de imprensa pelas matérias 

tem mostrado que esse processo tem tido um retorno positivo. Ressaltou-se que esse 

Núcleo pretende sistematizar e intensificar esse contato com os veículos de imprensa.  

Foi enfatizado, também, que o Núcleo de Comunicação tem pouco tempo de 

criação e, como tudo que é novo, tem o seu tempo de adaptação e enfrentamento de 

dificuldades.  

Diante do exposto, nota-se que o Núcleo de Comunicação tem realizado 

avaliações e buscado melhorias em suas atividades tendo como foco o aluno.  

Não foram propostas melhorias para essas práticas organizacionais, pois esse 

Núcleo já tem realizado análises dessas práticas e já possui ações de melhorias que 

estão sendo realizadas e outras que já estão ou sendo planejadas para vigorar.  

A avaliação e as proposições de melhorias da prática organizacional “publicar 

informações na plataforma Moodle” foram efetuadas pelas secretárias do COADP e 

pelo suporte técnico da COTEC. 

O fluxo dessa prática organizacional foi avaliado como adequado para a 

realização do trabalho dos seus operacionalizadores, pois não tem tido problema. 

Esse fluxo foi avaliado, ainda, como adequado para o atendimento ao aluno, uma vez 

que as informações ficam bem visíveis na plataforma Moodle. 

Os meios de comunicação adotados nessa prática organizacional foram 

avaliados como adequados e suficientes. Os prazos dessa prática organizacional 

foram avaliados como suficientes. E os recursos e as TIC utilizados nessas práticas 

organizacionais foram avaliados como suficientes. 
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Esses elementos foram avaliados como adequados e suficientes, já que tem 

atendido de forma satisfatória às necessidades requeridas pela prática organizacional. 

Por isso, não foram apontados problemas na realização dessa prática.  

No que se refere ao uso de algum mecanismo para obter feedback dos alunos 

sobre essa prática organizacional, foi respondido que não existe e que não há 

necessidade de ele ser criado. Foi respondido, também, que não há indicador e/ou 

meta para avaliar essa prática organizacional nem há necessidade de sua criação. 

Não foram propostas melhorias para essa prática organizacional pelos seus 

operacionalizadores, pois ela se apresenta adequada e suficiente para a sua 

realização. 

 

4.1.8.2 Avaliação e proposições de melhorias: alunos 

 

A frequência com que os alunos acessam os canais de informação (boletim de 

notícias do NEAD, redes sociais do NEAD e página do curso) foi avaliada 

considerando-se uma escala de 0 a 5, onde 0 significa “nunca” e 5 significa “sempre”. 

Não foi abordado o canal de informação “plataforma Moodle” por ele ser o 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) do aluno. Sendo assim, de modo evidente, 

ele é o canal mais acessado.  

Desse modo, para a frequência de acesso ao boletim de notícias do NEAD,  

conforme o Gráfico 1, dos 42 alunos, quatro, que representam 9,5% desses alunos, 

atribuíram a pontuação 0 para essa frequência; dois, que representam 4,8%, a 

pontuação 1 para essa frequência; sete, que representam 16,7%, a pontuação 2 para 

essa frequência; 14, que representam 33,3%, a pontuação 3 para essa frequência; 

cinco, que representam 11,9%, atribuíram a pontuação 4 para essa frequência; e 10, 

que representam 23,8%, a pontuação 5 para essa frequência. 
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       Gráfico 1: Frequência de acesso ao boletim de notícias do NEAD 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

        Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

Assim, percebe-se que o boletim tem sido acessado por mais da metade dos 

alunos de forma frequente, uma vez que os alunos que atribuíram as pontuações 5, 4 

e 3 totalizam 29, representando 69% dos 42 participantes. E os alunos que atribuíram 

as pontuações 0, 1 e 2 totalizam 13, representando 31% dos 42 participantes.   

Para a frequência de acesso às redes sociais do NEAD, de acordo com o 

Gráfico 2, dos 42 alunos, cinco, que representam 11,9% desses alunos, atribuíram a 

pontuação 0 para essa frequência; sete, que representam 16,7%, a pontuação 1 para 

essa frequência; sete, que representam 16,7%, a pontuação 2 para essa frequência; 

11, que representam 26,2%, a pontuação 3 para essa frequência; quatro, que 

representam 9,5%, a pontuação 4 para essa frequência; e oito, que representam 19%, 

a pontuação 5 para essa frequência. 
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              Gráfico 2: Frequência de acesso às redes sociais do NEAD 
 
 
 

    

Fonte: elaborada pela autora (2019). 

 

Diante disso, tem-se que os alunos que atribuíram as pontuações 5, 4 e 3, 

totalizam 23, representando 54,7% dos 42 participantes. E os alunos que atribuíram 

as pontuações 0, 1 e 2 totalizam 19, representando 45,3% dos 42 participantes.   

Assim, tem-se que o acesso às redes sociais está dividido, sendo que quase 

50% dos alunos acessam muito pouco – ou nunca – as redes sociais, enquanto um 

pouco mais da metade acessam de forma frequente as redes sociais.   

 Para a frequência de acesso à página do curso, com base no Gráfico 3, dos 

42 alunos, nenhum deles atribuiu as pontuações 0 e 1 para essa frequência; dois, que 

representam 4,8%, a pontuação 2; cinco, que representam 11,9%, a pontuação 3; 12, 

que representam 28,6%, a pontuação 4; e 23, que representam 54,8%, a pontuação 

5.   

 



82 
 

                                      Gráfico 3: Frequência de acesso à página do curso 

      Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

Diante disso, tem-se que os alunos que atribuíram as pontuações 5, 4 e 3 

totalizam 40, representando 95,3% dos 42 participantes, e os alunos que atribuíram 

as pontuações 0, 1 e 2 totalizam dois, representando 4,8% dos 42 participantes.  

Assim, nota-se que a página do curso tem sido acessada por grande parte dos 

alunos. E comparando esse canal aos canais de informação “Boletim de notícias do 

NEAD” e “redes sociais do NEAD”, percebe-se que a página do curso tem sido 

acessada pela maioria dos alunos, 95,3% dos 42 participantes. Isso mostra que se 

deve ter um investimento maior na página do curso, uma vez que ela é o canal de 

informação prioritário dos alunos.  

Dessa forma, considerando-se a representatividade da página do curso para 

os alunos, sugere-se a criação de um canal de informação que vá além de somente 

fornecer informações e que ofereça espaços de comunicação com os alunos, no qual 

eles possam, além de obter informações, entrar em contato com a Coordenação do 

COADP para tirarem dúvidas e expressarem suas opiniões.    

Sugere-se, assim, a criação de um portal do aluno, em que haja um 

investimento em recursos tecnológicos e na linguagem visual, a fim de que seja criado 

um canal de informação dialógico e interativo. Ademais, a criação do portal do aluno 

contribui para a constituição e preservação da memória organizacional.  

 Dos 42 alunos, 11 deles, que representam 26,2%, avaliaram o boletim de 

notícias do NEAD como um dos canais mais efetivos; oito, que representam 19%, as 

redes sociais como um dos canais mais efetivos; 22, que representam 52,4%, a página 
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do curso como um dos canais mais efetivos; 18, que representam 42,9%, a página do 

NEAD como um dos canais mais efetivos; e 34, que representam 81%, a plataforma 

Moodle como um dos canais mais efetivos. 

Assim, tem-se que os canais de informação considerados mais efetivos são a 

plataforma Moodle, a página do curso e a página do NEAD. Diante disso, reitera-se a 

sugestão de criação de um portal do aluno, onde ele possa acessar as informações 

do curso e do NEAD e a plataforma Moodle.  

Dos 42 alunos, 29, que correspondem a 69% desses alunos, responderam que 

encontram todas as informações que precisam nos canais de informação do NEAD; 

seis, que correspondem a 14%, que não encontram todas as informações que 

precisam nos canais de informação do NEAD; dois, que correspondem a 5%, que nem 

sempre encontram as informações que precisam nos canais de informação do NEAD; 

dois, que correspondem a 5%, que encontram quase todas as informações que 

precisam nos canais de informação do NEAD; e três, que correspondem a 7%, que, 

na maioria das vezes, encontram as informações que precisam nos canais de 

informação do NEAD.  

A partir dos dados, tem-se que, em grande parte, as informações estão 

disponíveis nos canais de informação do NEAD.  

Dos 42 alunos, 24, que correspondem a 57% desses alunos, responderam que 

não tem nenhuma sugestão de outros canais de informação ou melhorias nos já 

existentes para que a divulgação de informações seja mais eficiente; 17, que 

correspondem a 41%, que têm alguma sugestão de outros canais de informação ou 

melhorias nos já existentes para que a divulgação de informações seja mais eficiente; 

e um aluno, que corresponde a 2%, deixou a resposta em branco.    

Dos 42 alunos, 10 sugeriram outros canais de informação para que a 

divulgação de informações seja mais eficiente, três, o e-mail; dois, o WhatsApp; um, 

um aplicativo; um, o uso de torpedo; um, a videoconferência; um, um canal de 

comunicação entre secretaria e alunos; e um, as redes sociais.  

Dos 42 alunos, sete sugeriram melhorias nos canais de informação já 

existentes para que a divulgação de informações seja mais eficiente, um, a melhor 

utilização desses canais; um, o estabelecimento de maior comunicação nesses 

canais; um, a organização desses canais; e quatro realizaram sugestões que não se 

referiam aos canais de informação. 
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Esses canais têm atendido os alunos em suas necessidades referentes ao 

acesso à informação, uma vez que 29 deles afirmaram que encontram todas as 

informações que precisam nesses canais de informação e 24 responderam que não 

têm sugestão alguma de outros canais de informação ou melhorias nos já existentes 

para que a divulgação de informações seja mais eficiente.  

Considerando-se que houve, também, a apresentação, por outros alunos, de 

sugestões de outros canais de informação e de melhorias nos já existentes para que 

a divulgação de informações seja mais eficiente, mostra-se que os canais de 

informação atendem aos alunos, mas que há pontos, os quais precisam ser 

melhorados.  

Os pontos de melhorias foram apontados, ainda, pelos realizadores dos 

processos referentes aos canais de informação: Boletim de notícias do NEAD, redes 

sociais e páginas do NEAD e do COADP. 

Frente a isso, percebe-se que o canal considerado como o mais efetivo pelo 

aluno é a plataforma Moodle e que esse canal é o ambiente de aprendizagem do aluno 

EAD. Entende-se que é necessário que esse canal de informação seja visto como 

parte do grupo dos outros canais de informação (Boletim de notícias do NEAD, 

páginas do NEAD e do curso e redes sociais), passando a ser incluído nas ações do 

Núcleo de Comunicação, uma vez que o processo “Publicar informações na 

plataforma Moodle” é realizado pelas secretárias do COADP e pelo suporte técnico 

do COTEC, sendo um processo isolado dos outros processos referentes aos canais 

de informação. 

Diante do exposto, reitera-se que, talvez, seja viável a criação de um Portal do 

Aluno do COADP, em que as publicações referentes ao NEAD, ao COADP e ao 

Boletim NEAD estivessem integradas e disponíveis nesse portal, como também o 

acesso à plataforma Moodle ocorresse por meio desse portal. 

Dessa forma, torna-se possível criar um espaço do aluno EAD, onde seria 

possível obter as informações necessárias à sua vida acadêmica, bem como 

estabelecer um meio de comunicação onde esse aluno pode dar feedback desses 

canais de informação. 
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4.1.9 Avaliação e proposições de melhorias: material didático 

 

4.1.9.1 Avaliação e proposições de melhorias: realizadores do processo  

 

A avaliação e as proposições de melhorias foram efetuadas pela DI e pelo 

revisor de conteúdo da COMID e pelo suporte técnico da COTEC.  

O fluxo da prática organizacional “Inserir material didático da Unidade Curricular 

(UC) na plataforma Moodle” foi avaliado como adequado para a realização do trabalho 

de seus operacionalizadores, sendo avaliado, também, como adequado para o 

atendimento ao aluno. Ressaltou-se que ocorrem reuniões periódicas na COMID para 

avaliação desse processo visando à sua melhoria. Ademais, foi mencionado que tem 

ocorrido a busca de melhorias nesse processo como recente adoção do software 

Indesign como ferramenta de trabalho utilizada pela designer, o qual permitirá um 

material mais interativo, despertando o interesse do aluno pelo conteúdo por meio da 

linguagem visual e permitindo maior utilização dos recursos dessa linguagem. Como 

complemento ao material produzido, será iniciada a produção de videoaulas 

referentes às disciplinas.    

Os meios de comunicação adotados nessa prática organizacional foram 

avaliados como adequados e suficientes, assim como os recursos e as TIC, pois eles 

têm atendido de forma satisfatória às necessidades requeridas por essa prática. Os 

prazos foram considerados como suficientes, pois, no COADP, essa prática 

organizacional é realizada com antecedência. Não foram apontados problemas 

existentes nessa prática organizacional pelos seus realizadores. 

No que se refere ao uso de algum mecanismo para obter feedback dos alunos 

sobre essa prática organizacional e à existência de algum indicador e/ou meta para 

avaliar essa prática organizacional, foi respondido pelo suporte técnico que é realizada 

pela COAPE uma pesquisa de avaliação da UC pelos alunos, a qual contempla a 

avaliação do material didático. 

Porém, os outros entrevistados informaram que não têm conhecimento desta 

pesquisa e mencionaram que seria interessante que ela fosse divulgada para 

poderem saber da avaliação do trabalho desempenhado por eles.    
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4.1.9.2 Avaliação e proposições de melhorias: alunos 

 

Os recursos multimídias (livro-texto, texto complementar, vídeos, imagens e 

links externos) referentes ao material didático foram avaliados pelos alunos 

considerando-se uma escala de 0 a 5, onde 0 significa “muito ruim” e 5 significa 

“excelente”. 

Os 42 alunos avaliaram o recurso multimídia “livro-texto”. De acordo com o 

apontado no Gráfico 4, nenhum deles atribuiu a pontuação 0 para esse recurso; três, 

que representam 7,1%, a pontuação 1; três, que representam 7,1%, a pontuação 2; 

seis, que representam 14,3%, a pontuação 3; 17, que representam 40,5%, a 

pontuação 4; e 13, que representam 31%, a pontuação 5 para esse recurso.  

Os alunos que atribuíram as pontuações 0, 1 e 2 totalizam seis e os que 

atribuíram as pontuações 3, 4 e 5 totalizam 36. Considerando-se esses dados, tem-

se que o recurso multimídia “livro-texto” foi avaliado de forma positiva.  

 

                           Gráfico 4: Avaliação pelos alunos do recurso multimídia livro-texto 

 
 
 

     Fonte: elaborada pela autora (2019). 
 

Os 42 alunos avaliaram o recurso multimídia “livro complementar”. De acordo 

com o que consta no Gráfico 5, um, que representa 2,4% desses alunos, atribuiu a 

pontuação 0 para esse recurso; dois, que representam 4,8%, a pontuação 1;  seis, 

que representam 14,3%, a pontuação 2; 12, que representam 28,6%, a pontuação 3;  

13, que representam 31%, a pontuação 4; e oito, que representam 19%, a pontuação 

5 para esse recurso. 
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Os alunos que atribuíram as pontuações 0, 1 e 2 totalizam nove e os que 

atribuíram as pontuações 3, 4 e 5 totalizam 33. Considerando-se esses dados, tem-

se que o recurso multimídia “texto complementar” foi avaliado de forma positiva. 

 

              Gráfico 5: Avaliação pelos alunos do recurso multimídia texto complementar 

 
  Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

Os 42 alunos avaliaram o recurso multimídia “vídeos”. De acordo com o que 

mostra o Gráfico 6, nove, que representam 21,4% desses alunos, atribuíram 

pontuação 0 para esse recurso; seis, que representam 14,3%, a pontuação 1;  sete, 

que representam 16,7%, a pontuação 2; sete, que representam 16,7%, a pontuação 

3; nove, que representam 21,4%, a pontuação 4; e quatro, que representam 9,5%, a 

pontuação 5 para esse recurso. 

A opinião ficou dividida, sendo que 20 alunos, os quais atribuíram as 

pontuações 3, 4 e 5, avaliaram como positivo o recurso multimídia “vídeo”, enquanto 

15 alunos, os quais atribuíram as pontuações 0 e 1, avaliaram esse recurso de forma 

negativa e sete alunos, que atribuíram a pontuação 2, avaliaram como regular. 
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                           Gráfico 6: Avaliação pelos alunos do recurso multimídia vídeos 

 

       Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

Os 42 alunos avaliaram o recurso multimídia “imagens”. Conforme o Gráfico  7, 

cinco, que representam 11,9% desses alunos, atribuíram a pontuação 0 para esse 

recurso; cinco, que representam 11,9%, a pontuação 1; seis, que representam 14,3%, 

a pontuação 2; nove, que representam 21,4%, a pontuação 3; nove, que representam 

21,4%, a pontuação 4; e oito, que representam 19%, a pontuação 5 para esse recurso. 

Os alunos que atribuíram as pontuações 0 e 1 totalizam em 10, os que 

atribuíram a pontuação 2 totalizam seis e os que atribuíram as pontuações 3, 4 e 5 

totalizam 26. Considerando-se esses dados, tem-se que o recurso multimídia 

“imagem” foi avaliado de forma positiva. 

 

             Gráfico 7: Avaliação pelos alunos do recurso multimídia imagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 
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Os 42 alunos avaliaram o recurso multimídia “links externos”. Como consta no 

Gráfico 8, três, que representam 7,1% desses alunos, atribuíram a pontuação 0 para 

esse recurso; um, que representa 2,4%, a pontuação 1; sete, que representam 16,7%, 

a pontuação 2; nove, que representam 21,4%, a pontuação 3; 17, que representam 

40,5%, a pontuação 4; e cinco, que representam 11,9%, a pontuação 5 para esse 

recurso. 

Os alunos que atribuíram as pontuações 0 e 1 totalizam quatro, os que 

atribuíram a pontuação 2 totalizam em sete e os que atribuíram as pontuações 3, 4 e 

5 totalizam 31. Considerando-se esses dados, tem-se que o recurso multimídia “links 

externos” foi avaliado de forma positiva. 

 

                      Gráfico 8: Avaliação pelos alunos do recurso multimídia links externos 
 

      Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

 Dezesseis alunos justificaram a pontuação atribuída ao recurso multimídia 

“vídeos”. Essas justificativas foram agrupadas por semelhança entre elas nas 

seguintes categorias de análise: pouco uso de vídeos; conteúdo superficial do vídeo; 

vídeo antigo, cansativo e de qualidade ruim; falta de clareza no conteúdo do vídeo; 

vídeo extenso e pouco proveitoso; e falta objetividade em alguns conteúdos do vídeo. 

Desses 16 alunos, oito consideram que há pouco uso de vídeos; quatro, que o 

conteúdo dos vídeos é superficial; um, que os vídeos são antigos, cansativos e de 

qualidade ruim; um, que os vídeos são extensos e pouco proveitosos; um, que falta 

de objetividade em alguns conteúdos dos vídeos; e um, que falta clareza no conteúdo 

dos vídeos.  
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Sete alunos justificaram a pontuação atribuída para o recurso multimídia 

“imagens”. Essas justificativas foram agrupadas por semelhança entre elas nas 

categorias de análise: pouco uso de imagens e imagem pouco elaborada. Desses sete 

alunos, cinco consideram que há pouco uso de imagens e dois que as imagens são 

pouco elaboradas. 

Nove alunos justificaram as pontuações atribuídas para o recurso multimídia 

“livro-texto”. Essas justificativas foram agrupadas por semelhança entre elas nas 

seguintes categorias de análise: conteúdo superficial do livro-texto, falta de clareza no 

conteúdo do livro-texto e falta de objetividade em alguns conteúdos do livro-texto. 

Desses nove alunos, sete consideram que o conteúdo do material é superficial; 

um, que falta clareza no conteúdo do livro-texto; e um, que falta objetividade no 

conteúdo do livro-texto.     

Oito alunos justificaram as pontuações atribuídas ao recurso multimídia “links 

externos”. Essas justificativas foram agrupadas por semelhança entre elas nas 

seguintes categorias de análise: alguns links externos não abrem; conteúdo superficial 

do link externo; pouco uso de links externos; falta de clareza no conteúdo; link externo 

de baixa qualidade; e falta de objetividade em alguns conteúdos dos links externos. 

Desses oito alunos, três mencionaram que o conteúdo dos links externos é 

superficial; um, que eles não abrem; um, que falta clareza no conteúdo dos links 

externos; um, que falta objetividade no conteúdo dos links externos; um, que os links 

externos são de baixa qualidade; e um, que há pouco uso de links externos. 

Sete alunos justificaram as pontuações atribuídas ao recurso multimídia “texto 

complementar”. Essas justificativas foram agrupadas por semelhança entre elas nas 

seguintes categorias de análise: conteúdo superficial do texto complementar; texto 

complementar extenso; falta de clareza no conteúdo; texto complementar pouco 

didático; e falta de objetividade em alguns conteúdos do texto complementar. 

Desses sete alunos, três mencionaram que o conteúdo do texto complementar 

é superficial; um, que o texto complementar extenso; um, que falta clareza no texto 

complementar; um, que o texto complementar é pouco didático; e um, que falta 

objetividade no conteúdo do texto complementar. 

Os 42 alunos consideram necessário o acréscimo na plataforma Moodle de 

outros recursos multimídias. Quarenta, que representam 95,2% desses alunos, 

consideram necessário o acréscimo de videoaula; 17, que representam 40,5%, o 
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acréscimo de podcast; 12, que representam 28,6%, o acréscimo de infográfico; 17, 

que representam 40,5%, o acréscimo de animação”; 10, que representam 23,8%, o 

acréscimo de gráfico; 16, que representam 38,1%, o acréscimo de audiobook; e 12, 

que representam 28,6%, o acréscimo de jogos educativos. 

Nota-se que o recurso multimídia mais pontuado pelos alunos foi a videoaula. 

O NEAD tem uma bolsista do Núcleo de Comunicação com a atribuição de produzir 

esse material. Portanto, sugere-se que seja realizada uma pesquisa com os alunos 

para saber por qual tipo de videoaula eles se interessam.  

Desses 42 alunos, 28, que correspondem a 67% desses alunos, consideram 

mais necessário o oferecimento de videoaulas nas disciplinas de exatas; nove, que 

correspondem a 21%, o oferecimento de videoaulas em todas as disciplinas; e cinco, 

que correspondem a 12%, deram respostas fora do tema. 

Com base nesses dados, nota-se que os alunos consideram mais necessário 

o oferecimento de videoaula nas disciplinas de exatas, uma vez que isso foi apontado 

por 28 alunos. 

Desses 42 alunos, 11, que correspondem a 26,1% desses alunos, consideram 

mais necessário o oferecimento de podcast em todas as disciplinas; cinco, que 

correspondem a 12%, o oferecimento de podcast nas disciplinas de exatas; cinco, que 

correspondem a 12%, deram respostas fora do tema; um, que corresponde a 2,38%, 

não respondeu a essa questão; dois, que correspondem a 4,76%, não sabem o que é 

podcast; um, que corresponde a 2,38%, que não tem nenhum comentário a fazer; 16, 

que correspondem a 38%, consideram mais necessário o oferecimento de podcast 

nas disciplinas que não envolvem cálculos; e um, que corresponde a 2,38%, 

respondeu que não deve ser oferecido podcast em nenhuma disciplina.   

Esses dados mostram que os alunos consideram mais necessário o 

oferecimento do podcast nas disciplinas que não envolvem cálculo. 

Desses 42 alunos, 13, que representam 31% desses alunos, consideram mais 

necessário o oferecimento de infográfico em todas as disciplinas; 10, que representam 

24%, o oferecimento de infográfico nas disciplinas de exatas;  seis, que representam 

14%, deram respostas fora do tema; um, que representa 2%, respondeu que não deve 

ser oferecido infográfico em nenhuma disciplina; um, que representa 2%, respondeu 

que não tem nenhum comentário a fazer; nove, que representam 22%, consideram 
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mais necessário o oferecimento de infográfico nas disciplinas que não envolvem 

cálculos; e dois, que representam 5%, não responderam. 

Os dados mostram que os alunos consideram mais necessário o oferecimento 

de infográfico em todas as disciplinas, nas de exatas e nas que não envolvem cálculo.   

Desses 42 alunos, 12, que representam 29% desses alunos, consideram mais 

necessário o oferecimento de animação em todas as disciplinas; oito, que 

representam 19%, o oferecimento de animação nas disciplinas de exatas; dez, que 

representam 24%, o oferecimento de animação nas disciplinas que não envolvem 

cálculos; três, que representam 7%, responderam que não deve ser oferecida 

animação em nenhuma disciplina; um, que representa 2%, não respondeu; um, que 

representa 2%, que não sabe; e sete, que representam 17%, deram respostas fora do 

tema.  

   Desses 42 alunos, sete, que representam 17% desses alunos, consideram 

mais necessário o oferecimento de gráfico em todas as disciplinas; 21, que 

representam 50% desses alunos, oferecimento de gráfico nas disciplinas de exatas; 

cinco, que representam 12%, deram respostas fora do tema; um, que representa 2%, 

respondeu que não há comentário a fazer; sete, que representam 17%, consideram 

mais necessário o oferecimento de gráfico nas disciplinas que não envolvem cálculos; 

e um, que representa 2%, respondeu que não sabe.   

    Os dados mostram que os alunos apontam que consideram mais necessário 

o oferecimento de gráficos nas disciplinas de exatas. 

Desses 42 alunos, 11, que representam 26% desses alunos, consideram mais 

necessário o oferecimento de audiobook em todas as disciplinas; um, que representa 

2%, não respondeu; nove, que representam 22% , deram respostas fora do tema; 

quatro, que representam 10%, consideram mais necessário o oferecimento de 

audiobook nas disciplinas de exatas; dois, que representam 5%, responderam que 

não sabem; 14, que representam 33%, consideram mais necessário o oferecimento 

de audiobook nas disciplinas que não envolvem cálculos; e um, que representa 2%, 

respondeu que não há necessidade do oferecimento do audiobook em nenhuma 

disciplina.  

Desses 42 alunos, 12, que representam 29% desses alunos, consideram mais 

necessário o oferecimento de jogos educativos em todas as disciplinas; um, que 

representa 2,3%  desses alunos, respondeu que não há necessidade do oferecimento 
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dos jogos educativos em nenhuma disciplina; três, que representam 7,4%, não 

responderam; seis, que representam 14%, deram respostas fora do tema; oito, que 

representam 19%, consideram mais necessário o oferecimento de jogos educativos 

nas disciplinas de exatas; oito, que representam 19% desses alunos, o oferecimento 

de jogos educativos nas disciplinas que não envolvem cálculos; um, que representa 

2,3%, respondeu que não há comentários a fazer; e três, que representam 7,14%, 

responderam que não sabem.   

Com base nesses dados, tem-se que os alunos consideram necessário o 

oferecimento de jogos educativos tanto nas disciplinas de exatas como nas que não 

envolvem cálculo.  

Não foram apontados pelos participantes outros recursos multimídias para 

serem acrescentados no material didático disponibilizado na plataforma Moodle. 

Desses 42 alunos, 28, que representam 67% desses alunos, deram respostas fora do 

tema; quatro, que representam 9%, responderam que não têm comentários a fazer; 

dois, que representam 5%, que não conhecem outros recursos; dois, que representam 

5% desses alunos, que não há outros recursos; três, que representam 7%, não 

responderam a essa questão; e três, que representam 7%, responderam que não 

precisam de outros recursos.   

 Desses 42 alunos, 20, que representam 48% desses alunos, classificaram o 

storyboard quanto à disponibilidade dos seus recursos como “atrativo”; oito, que 

representam 19%, como “muito atrativo”; 12, que representam 29%, como “pouco 

atrativo”; um, que representa 2%, como “nada atrativo”; e um, que representa 2%, 

como “dispensável”. 

Pelos dados, os recursos do storyboard são considerados atrativos, uma vez 

que 20 alunos os avaliaram como “atrativo” e oito alunos como “muito atrativo”, 

totalizando 28 alunos, os quais representam 67% dos 42 participantes. 

Desses 42 alunos, 36, que representam 86% desses alunos, consideraram que 

a disposição do conteúdo, cores, imagens, ilustrações, estilo e tamanho das letras 

utilizadas no storyboard contribui para um bom desempenho nos estudos, enquanto 

seis, que representam 14%, possuem opinião contrária a essa. 

Desses 42 alunos, 38, que representam 90% desses alunos, consideraram que 

o texto do storyboard é claro, bem distribuído e contribui para um bom desempenho 
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nos estudos, enquanto quatro, que representam 10% desses alunos, possuem opinião 

contrária a essa. 

Desses 42 alunos, 26 deles sugeriram melhorias para o storyboard.  Desses 

26, dois sugeriram que haja maior interatividade no storyboard; dois, que o storyboard 

seja mais intuitivo; dois, que o conteúdo do storyboard seja ampliado; dois, anexar 

vídeos no storyboard; dois, que representam 7,6%, maior clareza no conteúdo do 

storyboard; e 14, as seguintes melhorias: que sejam evitados textos complementares 

gigantescos; que haja uso de links de vídeos mais interessantes; que o storyboard 

seja mais simples; que o storyboard seja mais didático; disponibilizar storyboard por 

meio de aplicativo; maior uso de imagens e gráficos no storyboard; realizar reajustes 

no storyboard; que o storyboard seja focado em conhecimentos, reflexões e exemplos 

pertinentes às disciplinas e que serão cobrados nas avaliações; maior utilização do 

storyboard pelos docentes; acréscimo de questionário; disponibilizar videoaula; mais 

disposição de storyboard; uso de imagens no storyboard; e storyboard como 

direcionamento do livro texto. Cada uma dessas melhorias foi sugerida por cada um 

aluno do total de 14 alunos.  

Os canais de comunicações (mensagens, chat, fórum da turma e conversa de 

corredor) disponíveis no AVA foram avaliados pelos alunos considerando-se uma 

escala de 0 a 5, onde 0 significa “muito ruim” e 5 significa “excelente”. 

Os 42 alunos classificaram o canal de comunicação “mensagens” disponível no 

AVA. De acordo com o mostrado no Gráfico 9, um, que representa 2,4% desses 

alunos, atribuiu a pontuação 0 para esse canal; dois, que representam 4,8%, 

atribuíram a pontuação 1; cinco, que representam 11,9%, a pontuação 2; oito, que 

representam 19%, a pontuação 3; 16, que representam 38,1%, a pontuação 4; e 10, 

que representam 23,8%, a pontuação 5 para esse canal. 
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                  Gráfico 9: Avaliação pelos alunos do canal de comunicação “mensagens” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Considerando-se que os alunos que atribuíram as pontuações 3, 4 e 5 totalizam 

34, o canal de comunicação “mensagens” do AVA foi avaliado de forma positiva. 

Os 42 alunos classificaram o canal de comunicação “chat” disponível no AVA. 

Conforme conta n o Gráfico 10, nenhum aluno atribuiu a pontuação 0 para esse canal; 

quatro, que representam 9,5%, a pontuação 1; nove, que representam 21,4%, a 

pontuação 2; 11, que representam 26,2%, a pontuação 3; nove, que representam 

21,4%, a pontuação 4; e nove, que representam 21,4%, a pontuação 5 para esse 

canal. 

 

                      Gráfico 10: Avaliação pelos alunos do canal de Comunicação “chat” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fonte: elaborado pela autora (2019). 
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Considerando-se que os alunos que atribuíram pontuação 3, 4 e 5 totalizam 29, 

o canal de comunicação “chat” foi avaliado de forma positiva.  

Os 42 alunos classificaram o canal de comunicação “fórum da turma” disponível 

no AVA. De acordo com o Gráfico 11, um, que representa 2,4% desses alunos, atribuiu 

a pontuação 0 para esse canal; dois, que representam 4,8%, a pontuação 1; cinco, 

que representam 11,9%, a pontuação 2; nove, que representam 21,4%, a pontuação 

3; 13, que representam 31%, a pontuação 4; e 12 alunos, que representam 28,6%, a 

pontuação 5 para esse canal. 

 

                Gráfico 11: Avaliação pelos alunos do canal de comunicação “fórum da turma” 

     Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

Considerando-se que os alunos que atribuíram pontuação 3, 4 e 5 totalizam 34, 

o canal de comunicação “fórum da turma” disponível no AVA foi avaliado de forma 

positiva.  

Os 42 alunos classificaram o canal de comunicação “conversa de corredor” 

disponível no AVA. Conforme aparece no Gráfico 12, dois, que representam 4,8% 

desses alunos, atribuíram a pontuação 0 para esse canal; oito, que representam 19%, 

a pontuação 1; 10, que representam 23,8%, a pontuação 2; oito, que representam 

19%, a pontuação 3; 10, que representam 23,8%, a pontuação 4; e quatro, que 

representam 9,5%, a pontuação 5 para esse canal. 
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Gráfico 12: Avaliação pelos alunos do canal de comunicação “conversa de corredor” 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

Considerando-se que os que atribuíram as pontuações 0 e 1 para esse canal 

totalizam 10 alunos, que 10 alunos atribuíram pontuação 2 para esse canal e que os 

que atribuíram pontuações 3, 4 e 5 totalizam 22 para esse canal, nota-se que os 

alunos avaliaram de forma positiva o canal de comunicação “conversa de corredor”.   

Não houve sugestões de outros canais de comunicação que poderiam ser 

adicionados ao AVA nem de outros recursos que poderiam ser incorporados aos 

canais já existentes. Dos 42 alunos, 25 não deram sugestões; 13 deram respostas 

fora do tema; três não responderam; e um respondeu que não sabe.  

O quanto esses 42 alunos utilizam os materiais disponibilizados na plataforma 

Moodle (storyboard, livro-texto e biblioteca) para lhes auxiliarem no desenvolvimento 

das suas atividades, tem-se que oito, que representam 19% desses alunos, utilizam 

pouco esses materiais; quatro, que representam 9%, utilizam frequentemente esses 

materiais; 11, que representam 26%, utilizam muito esses materiais; 10, que 

representam 24%, sempre utilizam esses materiais; dois, que representam 5%, 

utilizam bastante esses materiais; e sete, que representam 17%, deram respostas fora 

do tema. 

Dos oito alunos que utilizam pouco esses materiais, sete explicaram o motivo 

disso; um respondeu que esse pouco uso se deve ao fato de ele estar realizando um 

outro curso de EAD; um, que se deve ao conteúdo resumido desses materiais; um, 

que se deve à falta de tempo para a leitura desses materiais; três, que se deve ao uso 

do livro-texto impresso; e um, que é pela falta de tempo decorrente do seu trabalho. 
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Dos quatro alunos que utilizam frequentemente esses materiais, três 

explicaram que isso se deve ao fato de esses materiais serem a base para o seu 

estudo e a realização das atividades; e um explicou que é pelo fato de esses materiais 

conterem informações claras e completas sobre o conteúdo da UC. 

 Dos 11 alunos que utilizam muito esses materiais, 10 explicaram o motivo 

disso; cinco responderam que os utilizam muito por eles serem orientações para o 

seus estudos e as atividades avaliativas; um, pelo fato de o conteúdo do livro-texto 

ser sucinto; um, devido à importância desses materiais para os seus estudos; um, 

devido ao recebimento do livro-texto impresso após o término da UC; um, devido ao 

fato de poder acessá-los pelo celular; e um, por não possuir outros recursos para os 

seus estudos. 

Dos 10 alunos que utilizam sempre esses materiais, seis explicaram que isso 

se deve ao fato de esses materiais serem a base para as suas atividades avaliativas; 

um explicou que é pelo fato de esses materiais serem direcionados para o estudo do 

conteúdo da UC; um, que é por servirem de base para novas consultas; um, que é por 

eles serem os materiais disponíveis para os seus estudos; e um, que é por eles serem 

sucintos.  

Dos dois alunos que utilizam bastante esses materiais, um explicou que é pelo 

fato de esses materiais serem a base para os seus estudos e o outro explicou que é 

porque esses materiais permitem uma leitura rápida e de fácil direcionamento. 

 

4.1.9.3 Avaliação e proposições de melhorias: docentes 

 

Os recursos multimídias (livro-texto, textos complementares, vídeos, imagens 

e links externos) do material didático foram avaliados pelos docentes considerando-

se uma escala de 0 a 5, onde 0 significa “muito ruim” e 5 significa “excelente”. 

Os 12 docentes avaliaram o recurso multimídia “livro-texto”. De acordo com o 

apresentado no Gráfico 13, nenhum deles atribuiu as pontuações 0 e 1 para esse 

recurso; cinco, que representam 41,7% desses docentes, atribuíram a pontuação 2; 

quatro, que representam 33,3%, a pontuação 3; um, que representa 8,3%, a 

pontuação 4; e dois, que representam 16,7% desses docentes, a pontuação 5 para 

esse recurso. 
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Gráfico 13: Avaliação pelos docentes do recurso multimídia “livro-texto”  

      Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

Considerando-se que cinco docentes atribuíram pontuação 2 e quatro docentes 

atribuíram pontuação 3 para o recurso multimídia “livro-texto”, a avaliação para esse 

recurso esteve entre regular e boa.  

Os 12 docentes avaliaram o recurso multimídia “texto complementar”. 

Conforme o Gráfico 14, nenhum dos docentes atribuiu as pontuações 0, 1 e 2 para 

esse recurso; cinco, que representam 41,7% desses docentes, atribuíram a pontuação 

3; quatro, que representam 33,3%, a pontuação 4; e três, que representam 25%, a 

pontuação 5 para esse recurso. 

 

Gráfico 14: Avaliação pelos docentes do recurso multimídia “textos complementares” 

 

      Fonte: elaborado pela autora (2019). 
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Com base nesses dados, o recurso multimídia “textos complementares” foi 

avaliado de forma positiva.   

Os 12 docentes avaliaram o recurso multimídia “vídeos”. De acordo com o que 

consta no Gráfico 15, nenhum dos docentes atribuiu as pontuações 0 e 1 para esse 

recurso; um, que representa 8,3% desses docentes, atribuiu a pontuação 2; cinco, que 

representam 41,7%, a pontuação 3; quatro, que representam 33,3%, atribuíram a 

pontuação 4; e dois, que representam 16,7%, a pontuação 5 para esse recurso. 

 

Gráfico 15: Avaliação pelos docentes do recurso multimídia “vídeos” 

 

      Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

Considerando-se que os que atribuíram as pontuações 3, 4 e 5 totalizam 11 

docentes, o recurso multimídia “vídeos” foi avaliado de forma positiva. 

Os 12 docentes avaliaram o recurso multimídia “imagens”. Pelo apresentado 

no Gráfico 16, nenhum dos docentes atribuiu as pontuações 0, 1 e 2 para esse 

recurso; quatro, que representam 33,3% desses docentes, atribuíram a pontuação 3; 

quatro, que representam 33,3%, a pontuação 4; e quatro, que representam 33,3%, a 

pontuação 5 para esse recurso. 
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          Gráfico 16: Avaliação pelos docentes do recurso multimídia “imagens”  

 
   Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

Considerando-se que os que atribuíram as pontuações 3, 4 e 5 totalizam 12 

docentes, o recurso multimídia “imagens” foi avaliado de forma positiva. 

Os 12 docentes avaliaram o recurso multimídia “links externos”. De acordo com 

o que mostra o Gráfico 17, nenhum dos docentes atribuiu as pontuações 0, 1 e 2 para 

o recurso multimídia “links externos”; três, que representam 25% desses docentes, 

atribuíram a pontuação 3; seis, que representam 50%, a pontuação 4; e três, que 

representam 25%, a pontuação 5 para esse recurso.  

 

      Gráfico 17: Avaliação pelos docentes do recurso multimídia “links externos”   

 

    Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

Considerando-se que os que atribuíram as pontuações 3, 4 e 5 totalizam em 

12 docentes, o recurso multimídia “imagens” foi avaliado de forma positiva. 
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Cada um desses 12 docentes teve um motivo para a pontuação atribuída ao 

recurso multimídia “livro-texto”: o fato de a plataforma Moodle apresentar suporte a 

esse recurso, dependendo somente de ser usado pelo docente; o fato de a plataforma 

Moodle apresentar suporte a esse recurso; o fato de os livros-textos não estarem 

amplamente disponibilizados nos polos de apoio presencial; o fato de o conteúdo do 

livro-texto ser muito restrito; o fato de a UC sob a sua responsabilidade não possuir 

livro-texto; o fato de os livros-textos precisarem melhorar em termos de atualidade; o 

fato de não haver atualizações periódicas no livro-texto; o fato de a plataforma Moodle 

ter muitos recursos; o fato de os conteúdos do livro-texto serem medianos; o fato de 

faltarem conteúdos específicos no livro-texto; o fato de haver conteúdos distorcidos 

no livro-texto; o fato de os livros-textos estarem  desatualizados; o fato de conterem 

erros no livro-texto; o fato de os livros-textos serem amontoados de cópias de livros-

textos tradicionais; e o fato de o livro-texto possuir um viés teórico claro, que 

empobrece a discussão. 

Dos 12 docentes, seis explicaram a pontuação atribuída ao recurso multimídia 

“textos complementares”, um, que o texto complementar tem um viés teórico claro, 

que empobrece a discussão; um, que os textos complementares são amontoados de 

cópias de textos tradicionais; um, que a plataforma Moodle tem muitos recursos; um, 

que não há atualizações periódicas no texto complementar; um, que o NEAD tem 

condição de elaborar o texto complementar; e um, que a plataforma Moodle apresenta 

suporte a esse recurso, dependendo de ser usado pelo docente. 

Dos 12 docentes, seis explicaram a pontuação atribuída ao recurso multimídia 

“vídeo”, um, mencionou que faltam videoaulas; um, que falta estrutura para gravar 

videoaulas; um, que a plataforma Moodle tem muitos recursos; um, que o vídeo é 

postado por link, o gera perda do material quando ocorre a retirada do link; um, que o 

NEAD tem condição de elaborar vídeos; e um, que a plataforma Moodle apresenta 

suporte a esse recurso, dependendo de ser usado pelo docente.     

Dos 12 docentes, três explicaram a pontuação atribuída ao recurso multimídia 

“imagem”, um mencionou que esse recurso precisa melhorar mais; um, que o NEAD 

tem condição de elaborar esse recurso; e um, que a plataforma Moodle apresenta 

suporte a esse recurso, dependendo de ser usado pelo docente. 

Dos 12 docentes, três explicaram a pontuação atribuída ao recurso multimídia 

“links externos”; um mencionou que esse recurso precisa melhorar mais; um, que o 
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NEAD tem condição de elaborar esse recurso; e um, que a plataforma Moodle 

apresenta suporte a esse recurso, dependendo de ser usado pelo docente. 

No que se refere aos outros recursos multimídias que esses 12 docentes 

consideram necessários para serem acrescentados na plataforma Moodle, quatro 

responderam que não há recurso multimídia algum para ser acrescido na plataforma 

Moodle; um não respondeu a essa questão; um respondeu que as videoaulas são 

pouco utilizadas; dois, o acréscimo de livro-texto; um, que a realização de workshops 

para a apresentação dos recursos multimídias disponíveis na plataforma Moodle aos 

docentes e o apoio técnico para a elaboração adequada deles ampliariam a utilização 

desses recursos; dois, o acréscimo de vídeos; e um, o acréscimo de chat. 

 

4.1.9.4 Avaliação e proposições de melhorias: tutores a distância 

 

Os 22 tutores a distância classificaram o storyboard quanto à disponibilidade 

de seus recursos. Quatorze, que representam 64% desses tutores, o classificaram 

como “atrativo”; um, que representa 4%; como “muito atrativo”; seis, que representam 

27%; como “pouco atrativo”; um, que representa 5%; como “nada atrativo”; e nenhum 

tutor o classificou o storyboard como “dispensável”. 

Tem-se, então, que o storyboard é considerado pelos tutores a distância como 

atrativo. 

Desses 22 tutores a distância, 19, que representam 86,4% desses tutores, 

consideraram que a disposição do conteúdo, cores, imagens, ilustrações, estilo e 

tamanho das letras utilizadas no storyboard contribui para um bom desempenho nos 

estudos, enquanto três, que representam 13,6%, possuem opinião contrária a isso. 

Dos 22 tutores a distância, 19, que representam 86,4% desses tutores, 

consideraram que o texto do storyboard é claro, bem distribuído e contribui para um 

bom desempenho nos estudos, enquanto três, que representam 13,6%, possuem 

opinião contrária a isso.  

No que diz respeito às sugestões de melhorias para o storyboard, tem-se que, 

dos 22 tutores a distância, seis , que representam 27,27% dos participantes, não 

deram sugestão alguma de melhorias para o storyboard; um, que representa 4,54%, 

propôs o acesso rápido ao canal “Mensagens” na plataforma Moodle; um, que 

representa 4,54%, que as unidades das disciplinas sejam disponibilizadas 
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semanalmente; um, que representa 4,54%, que o prazo de entrega da tarefa seja em 

oito ou nove dias; um, que representa 4,54%, que o prazo de entrega do fórum seja 

em sete ou 10  dias; um, que representa 4,54%, a realização de tarefas em grupo, 

como, por exemplo, wiki; um, que representa 4,54%, deixou a resposta em branco; 

cinco, que representam 22,73%, propuseram que sejam inseridos vídeos; um, que 

representa 4,54%, que o storyboard seja interativo; um, que representa 4,54%, que 

haja mudança na apresentação do storyboard; dois, que representam 9,09%, que o 

storyboard seja dinâmico; um, que representa 4,54%, o uso de instrumentos diversos 

de exposição do conteúdo; um, que representa 4,54%, que o storyboard tenha 

informações essenciais e relevantes; um, que representa 4,54%, que o conteúdo do 

storyboard seja alternativo ao livro-texto; um, que representa 4,54%, a participação do 

docente no AVA; um, que representa 4,54%, que sejam inseridos exercícios 

resolvidos; um, que representa 4,54%, a exclusão de recursos que não são usados; 

um, que representa 4,54%, que o storyboard não seja cópia do livro-texto; e um, que 

representa 4,54%, que o storyboard seja mais didático. 

 

4.1.9.5 Avaliação e proposições de melhorias: tutores presenciais 

 

Os nove tutores presenciais classificaram o storyboard quanto à disponibilidade 

dos seus recursos: cinco, como “atrativo” e quatro, como “pouco atrativo”.  

Pelos dados, nota-se que a opinião dos tutores presenciais está dividida, sendo 

que cinco deles julgam o storyboard pouco atrativo e quatro o julgam atrativo.  

Desses nove tutores presenciais, oito consideraram que a disposição do 

conteúdo, cores, imagens, ilustrações, estilo e tamanho das letras utilizadas no 

storyboard contribui para um bom desempenho nos estudos, enquanto um possui 

opinião contrária a essa. 

Esses dados mostram que a maioria dos tutores presenciais acredita que a 

linguagem visual influencia no desempenho dos alunos. 

Desses nove tutores presenciais, oito consideraram que o texto do storyboard 

é claro, bem distribuído e contribui para um bom desempenho nos estudos, enquanto 

um possui opinião contrária a essa.  

No que diz respeito às sugestões de melhorias para o storyboard, desses nove 

tutores presenciais, um deixou em branco a resposta a essa questão; um propôs a 
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atualização do storyboard a cada nova edição; um respondeu que não tem nada a 

declarar; um propôs que o designer do storyboard seja mais atrativo; um, que tenha 

cores mais vivas; dois, que tenha mais imagens; dois propuseram inserir videoaulas 

no storyboard, e um propôs, no storyboard, uma interface com um aplicativo de celular.        

   

4.1.10 Avaliação e proposições de melhorias: diminuição da retenção do aluno 

no COADP  

 

4.1.10.1 Avaliação e proposições de melhorias: realizadores da prática 

organizacional 

 

            A avaliação e as proposições de melhorias das práticas organizacionais 

“Ofertar prova substitutiva”, “Ofertar turma especial” e “Reofertar Unidade Curricular 

(UC)” foram realizadas pelas secretárias do COADP e pelo suporte técnico do 

COTEC. 

O fluxo da prática organizacional “Ofertar prova substitutiva” foi avaliado como 

adequado para a realização do trabalho de seus operacionalizadores. As inscrições 

são realizadas nos polos de apoio presencial. Isso passou a evitar que os alunos se 

inscrevessem em outros polos, o que acontecia quando a inscrição era realizada na 

plataforma Moodle.   

O fluxo da prática organizacional “Ofertar turma especial” foi avaliado como 

adequado para a realização do trabalho de seus operacionalizadores por não estar 

ocorrendo problema algum nele.  

O fluxo da prática organizacional “Reofertar Unidade Curricular (UC)” foi 

avaliado como adequado para a realização do trabalho dos seus operacionalizadores, 

pois não tem ocorrido problema nessa prática. 

O fluxo da prática organizacional “Ofertar prova substitutiva” foi avaliado como 

adequado para o atendimento ao aluno, uma vez que os discentes têm informações 

fornecidas tanto pelo polo de apoio presencial quanto pelas secretárias do curso.  

O fluxo da prática organizacional “Ofertar turma especial” foi avaliado como 

adequado para o atendimento ao aluno por ser uma oportunidade de ele finalizar o 

semestre e, também, pelo fato de o discente estar sendo bem informado sobre essa 

oferta. 
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O fluxo da prática organizacional “Reofertar UC” foi avaliado como adequado 

para o atendimento ao aluno, porque é uma oportunidade para ele cursar novamente 

essa disciplina, sendo a inscrição simples de ser realizada.  

Os meios de comunicação adotados nessas três práticas organizacionais foram 

avaliados como adequados e suficientes bem como os recursos e as TIC utilizados 

nelas foram avaliados como suficientes, já que eles têm atendido de forma satisfatória 

as necessidades requeridas nessas práticas. 

Os prazos deles para serem considerados como suficientes dependem das 

datas que estão definidas no calendário acadêmico e eles não têm tido problemas 

para a realização dessas práticas organizacionais. 

No que se refere ao uso de algum mecanismo para obter feedback dos alunos 

sobre essas práticas organizacionais, foi respondido que não existe e que não há 

necessidade de ele ser criado. Foi respondido, também, que não há indicador e/ou 

meta para avaliar essas práticas e nem necessidade de ser criado. 

 

4.1.10.2 Avaliação e proposições de melhorias: alunos 

 

Dos 42 alunos, 33, que representam 79% desses alunos, já utilizaram provas 

substitutivas, reoferta de UC e oferta de turma especial; e nove alunos, que 

representam 21%, não as utilizaram.  

Nota-se que essas formas de diminuir a retenção são bem utilizadas pelos 

alunos. Cabe, porém, investigar e criar estratégicas de ensino-aprendizagem na 

plataforma Moodle para diminuir a utilização dessas formas pelos alunos.  

No que se refere à utilização dessas formas de diminuição de retenção do 

aluno, desses 42, 12, que representam 28%, não responderam em quais UC as 

utilizaram; um, que representa 2%, que as utilizou em Matemática Básica; três, que 

representam 7%, em Matemática Básica e em Estatística; sete, que representam 17%, 

em Matemática Básica e em Matemática para Administradores; três, que representam 

7% em Contabilidade; cinco, que representam 12%, em Matemática; cinco, que 

representam 12%, em Matemática; sete, que representam 17%, em Informática para 

Administradores; um, que representa 2%, em Gestão de Pessoas no Setor Público; 

seis, que representam 14%, em Economia; dois, que representam 5%, em Economia; 

dois, que representam 5%, em prova substitutiva; oferta de turma especial e reoferta 
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em instituições dos direitos público e privado; um, que representa 2%, em prova 

substitutiva, oferta de turma especial e reoferta em Teoria das Finanças; um, que 

representa 2%, em prova substitutiva, oferta de turma especial e reoferta em 

seminário; um, que representa 2%, em prova substitutiva, oferta de turma especial e 

reoferta em Seminário Temático II; um, que representa 2%, em prova substitutiva, 

oferta de turma especial e reoferta em Gestão de Operações e Logística I; quatro, que 

representam 9%, em prova substitutiva, oferta de turma especial e reoferta em 

Planejamento e Programação na Administração Pública; dois, que representam 5%, 

em prova substitutiva, oferta de turma especial e reoferta em Seminário Temático I; 

um, que representa 2%, em prova substitutiva, oferta de turma especial e reoferta em 

Gestão de Operações e Logística II; três, que representam 7%, em prova substitutiva, 

oferta de turma especial e reoferta em Matemática Financeira e Análise de 

Investimentos; um, que representa 2%, em prova substitutiva, oferta de turma especial 

e reoferta em Ciência Política; um, que representa 2%, em prova substitutiva, oferta 

de turma especial e reoferta em Psicologia Organizacional; e um, que representa 2%, 

em prova substitutiva, oferta de turma especial e reoferta em Teoria da Administração. 

Esses dados mostram que os alunos utilizaram prova substitutiva, oferta de 

turma especial e reoferta de UC tanto nas disciplinas da área de exatas quanto nas 

de áreas teóricas.  

No que se refere às causas que os alunos acreditam que impactam mais 

diretamente em notas insuficientes e/ou reprovações no seu curso, dos 42 

participantes, um, que representa 2,38%, deu resposta fora do tema; um, que 

representa 2,38%, respondeu que não tem nada a declarar; um, que representa 

2,38%, apontou como causa a monotonia; um, que representa 2,38%, apontou como 

causa o não cumprimento dos prazos para a realização das atividades, um, que 

representa 2,38%, apontou como causa a indisciplina; um, que representa 2,38%, 

apontou como causa a falta de orientação do docente para o estudo das provas; um, 

que representa 2,38%, apontou como causa a falta de interação maior entre tutor e 

aluno; um, que representa 2,38%, apontou como causa a falta de conhecimento da 

matéria; um, que representa 2,38%, apontou como causa os tipos de atividades 

avaliativas; um, que representa 2,38%, apontou como causa a falta de maior 

flexibilidade dos docentes nos prazos de entrega das tarefas; um, que representa 

2,38%, apontou como causa a forma de avaliação dos fóruns e provas; um, que 
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representa 2,38%, deixou a resposta em branco; dois, que representam 4,76%, 

apontaram como causa a falta de coerência do conteúdo das atividades com o da 

prova; três, que representam 7,14%, apontaram como causa a necessidade de os 

alunos se dedicarem mais aos estudos; um, que representa 2,38%, apontou como 

causa a falta de realização das atividades por motivos próprios; um, que representa 

2,38%, apontou como causa a falta de material didático mais eficaz; um, que 

representa 2,38%, apontou como causa respondeu que isso não se aplica à sua 

realidade; um, que representa 2,38%, apontou como causa a ausência de aulas 

presenciais; quatro, que representam 9,52%, apontaram como causa a falta de tempo 

para aprender o conteúdo; um, que representa 2,38%, apontou como causa o fato de 

terem muitas tarefas de várias disciplinas com prazo curto de entrega; três, que 

representam 7,14%, apontaram como causa a dificuldade em absorver o conteúdo da 

disciplina; três, que representam 7,14%, apontaram como causa a falta de interação 

entre docentes, tutores e alunos; três, que representam 7,14%, apontaram como 

causa a falta de organização dos estudos; um, que representa 2,38%, apontou como 

causa a falta de conteúdo aprofundado das matérias de exatas; sete, que representam 

16,66%, apontaram como causa a falta de videoaulas; e dois, que representam 4,76%, 

apontaram como causa a ocorrência de problemas de saúde. 

No que diz respeito a em que disciplinas os alunos acreditam que essas causas 

influenciam mais significativamente em notas insuficientes e/ou reprovações no curso, 

tem-se que, dos 18 alunos, que responderam sobre isso, 15 alunos, que representam 

83%, responderam que são nas disciplinas de exatas; e três, que representam 3%, 

que são nas disciplinas teóricas.   

Assim, essas causas influenciam mais significativamente nas disciplinas da 

área de exatas. 

 

4.1.10.3 Avaliação e proposições de melhorias: docentes 

 

As formas de diminuir a retenção de alunos no COADP foram avaliadas pelos 

docentes, considerando-se uma escala de 0 a 5, onde 0 significa “muito ruim” e 5 

significa “excelente”. 

Dos 12 docentes que avaliaram a oferta de prova substitutiva, de acordo com 

o Gráfico 18, um, que representa 8,3% desses docentes, atribuiu a pontuação 0 para 
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essa oferta; dois, que representam 16,7%, a pontuação 1; um, que representa 8,3%, 

a pontuação 2; dois, que representam 16,7%, a pontuação 3; três, que representam 

25%, a pontuação 4; e três, que representam 25%, a pontuação 5 para essa oferta. 

  

Gráfico 18: Avaliação pelos docentes da oferta da prova substitutiva 

 

      Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Tomando por base que os que atribuíram as pontuações 3, 4 e 5 totalizam oito 

docentes, representando 66,7%, nota-se que a oferta de prova substitutiva foi avaliada 

de forma positiva. 

Dos 12 docentes que avaliaram a reoferta de UC, conforme o que consta n o 

Gráfico 19, dois, que representam 16,7% desses docentes, atribuíram a pontuação 0 

para essa reoferta; nenhum, a pontuação 1 ; um, que representa 8,3%, a pontuação 

2; três, que representam 25%, a pontuação 3; três, que representam 25%, a 

pontuação 4 ; e três, que representam 25%, a pontuação 5 para essa reoferta.  
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Gráfico 19: Avaliação pelos docentes da reoferta de UC 

 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Tomando por base que os que atribuíram as pontuações 3, 4 e 5 totalizam nove 

docentes, representando 75%, nota-se que a “reoferta de UC” foi avaliada de forma 

positiva. 

Dos 12 docentes que avaliaram a oferta de turma especial, de acordo com o 

que mostra o Gráfico 20, um, que representa 8,3% desses docentes, atribuiu a 

pontuação 0 para essa reoferta; nenhum docente, a pontuação 1; um, que representa 

8,3%, a pontuação 2; quatro, que representam 33,3%, a pontuação 3; dois, que 

representam 16,7%, a pontuação 4; e quatro, que representam 33,3%, a pontuação 5 

para essa reoferta.  

 

Gráfico 20: Avaliação pelos docentes da oferta de turma especial 

 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 
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Tomando por base que os que atribuíram as pontuações 3, 4 e 5 totalizam 10 

docentes, representando 83,3%, nota-se que a oferta de turma especial foi avaliada 

de forma positiva. 

Essa discussão sobre as formas utilizadas no COADP para diminuir a retenção 

dos alunos leva à seguinte reflexão: será que, além dessas formas, seria fundamental 

estudar ações pedagógicas e o uso de recursos multimídias na plataforma Moodle na 

oferta da disciplina para que sejam menos utilizadas essas formas de retenção? 

Refletindo sobre isso, nesta pesquisa, investigou-se a utilização dessas formas 

e suas causas sob a perspectiva dos alunos além de terem sido realizados 

questionamentos aos docentes e aos tutores sobre outras formas de diminuir a 

retenção dos alunos no curso.  

No que se refere às outras formas, além das já adotadas no COADP, que os 

docentes consideram que seriam efetivas na diminuição da retenção do aluno, tem-

se que, desses 12 docentes, um respondeu que os alunos precisam estudar mais e 

terem organização nos estudos; um propôs a criação de um instrumento que 

possibilite a avaliação da presença dos alunos na plataforma Moodle; um respondeu 

que os alunos precisam ter maior consciência referente aos estudos e, também, que 

há necessidade de melhorar a capacitação dos docentes; um propôs a criação de 

atividades para que o aluno desenvolva uma disciplina de estudos; um respondeu que 

as formas existentes são suficientes; um propôs a criação de estratégias para 

envolvimento e interesse do aluno pelos estudos; um disse que as avaliações da oferta 

de turma especial e da reoferta da UC sejam diferentes; um respondeu que já é 

realizado apoio nos polos de apoio presencial pela Coordenação do curso; um propôs 

a realização de encontros presenciais com maior frequência; um pediu para 

disponibilizar monitores nos polos de apoio presencial; um respondeu que as formas 

existentes são bem úteis; e um afirmou que não tem nenhuma forma a propor. 

 

4.1.10.4 Avaliação e proposições de melhorias: tutores 

 

No que se refere às formas de melhorar a aprendizagem do aluno, para que 

diminua a sua retenção no curso, propostas pelos 22 tutores a distância, tem-se que 

um propôs a adoção de plantões de dúvidas; um, propôs o uso de chats; um, propôs 

o uso de wikis; um respondeu que não tem nada a declarar; um propôs que o aluno 
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leia mais sobre o conteúdo da UC; um, propôs que haja mais o uso de recursos 

didáticos variados; um, propôs o uso de vídeos e publicações de notícias atuais; um, 

propôs o uso de vídeos e publicações de notícias atuais; um, propôs que seja evitado 

o uso de tarefas e provas abertas sobre temas genéricos; um, propôs que seja evitado 

o uso de tarefas fáceis por desmotivar os alunos; um, propôs que as tarefas sejam 

condizentes com as provas; um, propôs o uso de fóruns ao vivo com os docentes; um 

respondeu  que os métodos usados são adequados; um propôs o uso de material 

didático mais explicativo; um, propôs a realização de lives antes das provas; um, 

propôs a participação do docente na plataforma Moodle; um, propôs o uso de 

metodologias mais ativas e interativas; um, propôs que sejam ofertadas disciplinas 

optativas de nivelamento; um, propôs melhorar as atividades avaliativas; um,  propôs 

melhorar o material didático; um, propôs que os alunos participem das atividades e 

estudem o conteúdo; um, propôs uma avaliação que estimule a reflexão, e não o 

decorar o conteúdo; um, propôs aulas interativas através de vídeos; um, propôs a 

realização de encontro presencial; um, propôs o uso de exercícios práticos e 

experimentos; um, propôs a realização de encontro presencial; um respondeu de 

forma incompreensível ao que foi perguntado; cinco propuseram o uso de videoaulas; 

um deixou a resposta em branco; um propôs a produção de mensagem de voz no 

AVA pelos tutores; um, propôs a produção de vídeos de tutores e professores; um, 

propôs maior liberdade de ação do tutor; e dois, proposeram o uso de material didático 

mais interativo.  

Esses dados mostram que os tutores a distância apontam como formas de 

diminuir a retenção dos alunos a melhoria da aprendizagem do aluno por meio da 

adoção de recursos multimídias e da participação dos docentes na plataforma Moodle, 

atividades avaliativas que despertem o interesse do aluno e a consciência crítica do 

aluno.   

Com relação às formas de melhorar a aprendizagem do aluno para que diminua 

a sua retenção no curso propostas pelos tutores presenciais, têm-se que um, que 

representa 11,11% desses tutores, propôs a realização de atividades mais interativas; 

um, que representa 11,11%, a propôs a adoção de aula presencial; um, que 

representa 11,11%, propôs que os tutores a distância e os docentes respondam mais 

rápido às mensagens dos alunos; um, que representa 11,11%, propôs que os alunos 

sejam ouvidos; um, que representa 11,11%, propôs que sejam realizadas visitas dos 
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docentes aos polos para debate das disciplinas; um, que representa 11,11%, propôs 

que seja realizado encontro de estudos no polo; um, propôs que representa 11,11%, 

que as provas sejam coerentes com o conteúdo ofertado na disciplina; um, propôs 

que representa 11,11%, que o material seja mais informativo e esclarecedor; um, 

propôs que representa 11,11%, que a entrega do livro seja antes do início das 

disciplinas; um, propôs que representa 11,11%, o uso de transmissões ao vivo; um, 

propôs que representa 11,11%, o uso de chats; um, propôs que representa 11,11%, 

o uso de videoconferências; dois, propuseram que representam 22,22%, o uso de 

videoaulas; um, propôs que representa 11,11%, o uso de vídeos dos docentes; e um, 

propôs que representa 11,11%, a maior utilização de animações. 

As formas de diminuir a retenção segundo a visão dos tutores presenciais se 

referem aos recursos multimídias, proximidade dos professores e tutores, atividades 

avaliativas e material didático. 

Dessa maneira, nota-se, em termos gerais, que tanto as formas de diminuir a 

retenção mencionadas pelos tutores a distância como as mencionadas pelos tutores 

presenciais enfocam o rompimento da barreira espacial existente no AVA, pois as 

suas colocações sinalizam que a retenção do aluno está relacionada às dificuldades 

existentes no ensino-aprendizagem a distância, as quais podem ser minimizadas por 

meio de recursos multimídias.   

Assim, retomando a indagação já realizada, questiona-se: será que, além 

dessas formas, seria fundamental estudar ações pedagógicas e o uso de recursos 

multimídias na plataforma Moodle na oferta da disciplina para que sejam menos 

utilizadas essas formas de retenção? Constata-se que esse questionamento procede 

e que são primordiais a realização do estudo de ações estratégicas e o uso de 

recursos multimídias na plataforma Moodle na oferta da disciplina para que sejam 

menos utilizadas essas formas de retenção. 

 

4.2 Gestão do conhecimento 

  

No que se refere à forma como as sete pessoas do NEAD aprenderam a sua 

rotina de trabalho, têm-se que três mencionaram que esse aprendizado foi com os 

colegas de trabalho; duas, com o auxílio dos coordenadores; uma, que não ocorreu 
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no NEAD, pois já possuía experiência antes de ingressar nesse núcleo; e uma, que 

foi na tentativa e erro. 

Essas respostas mostram que há conhecimento que não está sendo 

incorporado a memória organizacional desse Núcleo, pertencendo somente às 

pessoas que o exercem. Isso representa uma perda de conhecimento à medida que 

essas pessoas, ao saírem desse Núcleo, levam esse conhecimento com elas.   

Desses sete integrantes do grupo de pesquisa, cinco documentam e 

compartilham o trabalho realizados por eles e dois deles não. 

Dessas cinco pessoas, duas documentaram o seu trabalho em arquivos 

pessoais; uma mencionou que o seu trabalho é documentado em arquivos da 

Coordenação; uma, que é documentado por meio de registros em ata, e-mail, 

WhatsApp e em sistema desenvolvido pelo próprio NEAD, denominado Redime; e 

uma, que é documentado em forma do produto gerado por esse trabalho (textos 

revisados na plataforma Moodle). 

Dessas cinco pessoas, três compartilham o seu trabalho por meio de conversas 

informais e de registros em ata, e-mail, WhatsApp e em programa desenvolvido pelo 

próprio NEAD, denominado Redmine; e duas delas mencionaram que é compartilhado 

por meio do produto gerado por esse trabalho.   

Diante disso, nota-se que nem todo conhecimento está sendo documentado e 

compartilhado. Observa-se, ainda, que há utilização tanto de arquivos pessoais 

quanto de arquivos do NEAD para documentar o conhecimento do trabalho dessas 

pessoas e de meios informais e formais para compartilhar esse conhecimento. Isso 

também pode gerar uma perda de conhecimento se ele não for incorporado à memória 

organizacional desse Núcleo.   

 

4.3 Área das Artes 

 

Os designers instrucionais utilizam o elemento linguagem visual das Artes 

Visuais no storyboard. A DI FNC1 explicou que esse uso se deve ao fato de que “Uma 

boa comunicação visual é essencial para o processo de ensino-aprendizagem, 

especialmente em EAD” e o DI RSB2 disse que “A composição formal é importante 

para a qualidade da transmissão da informação. Esses conceitos são compartilhados 

com o design gráfico e a arquitetura”. 
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Os designers instrucionais utilizam todos os elementos da Linguagem Visual 

(ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, escala, proporção, dimensão e 

movimento) no storyboard. 

Segundo eles, a utilização dos elementos da linguagem visual no storyboard 

pode contribuir para o aprendizado do aluno. Para a DI FNC1, “A linguagem 

comunicativa do conteúdo para o aluno é fundamental para a absorção do conteúdo”. 

Já o DI RSB2 mencionou que “Haverá mais clareza na informação passada, 

possibilidades de organização mais dinâmica, além de promover o interesse visual do 

aluno”. 

Os designers instrucionais acreditam que a utilização dos elementos da 

linguagem visual do storyboard pode contribuir para a diminuição da retenção e 

evasão dos alunos. Para a DI FNC1, “Uma diagramação adequada prende a atenção 

do aluno, gera interesse e estímulo e, sobretudo, pode facilitar ou dificultar a 

compreensão do conteúdo”. Já o DI RSB2 mencionou que, “Na medida em que 

aumenta o aprendizado e o interesse, ela é importante também no combate à evasão 

e à retenção”. 

Os designers instrucionais afirmam que a linguagem visual usada no storyboard 

é uma linguagem dialógica e interativa no processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo a DI FNC1, “O EAD exige uma linguagem gráfica dialógica para suprir a falta 

de comunicação direta com o professor em sala de aula, tornar menos rígida e solitária 

a apreensão do conteúdo e gerar dinamismo na leitura”. Já o DI RSB2 apontou que 

“Ela permite leituras não lineares do conteúdo e promove o aprendizado de alunos 

que não têm como estratégia de aprendizado primária a linguagem verbal”. 

Os designers instrucionais pontuam que há relação entre as Artes Visuais e o 

design gráfico na elaboração do storyboard. A DI FNC1 considera que existe devido 

ao fato de que “O design gráfico é essencial para a produção de um conteúdo sensível 

ao processo de EAD”. Por sua vez, o DI RSB2 acredita que há essa relação, pois 

considera que “São elementos indissociáveis na comunicação de conteúdos”. 

No que se refere ao fato de como é o diálogo entre as Artes Visuais e o design 

gráfico no storyboard disponível para o aluno, a DI FNC1 coloca: “É o que permite 

compreensão, estímulo, atualização e dinamismo no processo de ensino-

aprendizagem em EAD”. O DI RSB2, por sua vez, respondeu que “As artes fornecem 

conceitos e técnicas para avaliar e conduzir a percepção do outro sobre determinado 
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conteúdo ou mensagem. Assim, as questões formais vindas das artes e do design 

podem potencializar a comunicação desse conteúdo e, com isso, aprimorar o 

aprendizado”.  

Diante do exposto, constata-se que as Artes Visuais, especificamente o seu 

elemento linguagem visual, pode contribuir para o aprendizado do aluno bem como 

para a diminuição da retenção e evasão do aluno no curso à medida que a linguagem 

visual é uma possibilidade de despertar o interesse do aluno pelo conteúdo didático 

disponível na plataforma Moodle como também de facilitar a compreensão desse 

conteúdo. 

Sendo, assim, a linguagem visual é fundamental na EAD, uma vez que, nessa 

modalidade de educação, há uma barreira espacial no tempo e no espaço entre o 

aluno e o tutor, e que, por meio desse elemento das Artes Visuais, pode ser gerada 

uma proximidade do aluno com o conteúdo didático. Isso pode contribuir para 

minimizar as dificuldades existentes no processo de ensino-aprendizagem na EAD 

bem como para diminuir a retenção e evasão do aluno nessa modalidade de 

educação. 

 

4.4 Área das Urbanidades  

 

Dos 42 alunos, 28, que correspondem a 67% desses alunos, têm o sentimento 

de pertencimento em relação à UFSJ; oito, que correspondem a 19%, não têm esse 

sentimento; um, que corresponde a 2%, deixou a resposta em branco; um, que 

corresponde a 2%, respondeu que nem sempre tem o sentimento de pertencimento 

em relação a UFSJ; um, que corresponde a 2%, que tem um pouco desse; um, que 

corresponde a 2%, que tem na maior parte das vezes; um, que corresponde a 2%, 

que não tem muito esse sentimento; e um, que corresponde a 2%, que não entendeu 

a pergunta. 

Desses 42 alunos, 34 explicaram o motivo de eles terem esse sentimento de 

pertencimento: um, é devido ao bom atendimento dessa instituição; um, ao acesso 

aos conteúdos das disciplinas; um, ao fato de a UFSJ estar inserida na comunidade e 

por se sentir participante dessa instituição; um, é pelo fato de o curso ser ofertado pela 

UFSJ; um, é pelo orgulho de estudar em uma universidade pública; um, é por se sentir 

acolhido pela UFSJ; um, é por se sentir aluno e parte da UFSJ; um, é  pelo seu esforço 
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para obter aprovação no curso; um, é pelo o que o curso agregará na sua vida; dois, 

é pelo orgulho de estudar na UFSJ; um, é pelo reconhecimento do curso de EAD; um, 

é por gostar do curso; um, é por já ter estudado na UFSJ na modalidade presencial; 

um, é pelo apoio dos colegas de turma e professores; um, é por ser uma universidade 

com nome consolidado; um, é pela oportunidade que o curso oferecerá a ele; dois, é 

por serem alunos da UFSJ; um, é devido ao fato de o curso contribuir para a sua 

formação e suas opiniões; um, é pelo fato de o curso na modalidade a distância ter 

qualidade; um, é pelo fato de a UFSJ ser uma universidade de renome; um, é por se 

sentir uma amostra da qualidade da UFSJ; um, é devido à interação dos tutores com 

os alunos; um, é por sentir que a UFSJ fica localizada fisicamente no polo; um, é por 

não participar das atividades no espaço físico dessa instituição; um, é por causa de 

as normas acadêmicas do aluno de EAD serem diferenciadas das do aluno de curso 

presencial; um, é por participar de poucas atividades no espaço físico da UFSJ; um, 

é devido à dificuldade em usufruir de benefícios que os alunos presenciais usufruem; 

um, é por não ter divulgação da UFSJ no curso; um, é por não participar de eventos 

de iniciação científica da UFSJ; um, é por ter contato somente com o coordenador do 

curso; um, por causa da distância física existente entre o polo e a UFSJ; um tem um 

pouco devido à maior aproximação dos tutores e docentes no dia da avaliação 

presencial; um não tem devido à dificuldade de participar dos eventos realizados no 

espaço físico da UFSJ; e um disse que, na maior parte das vezes, tem o sentimento 

de pertencimento em relação a UFSJ, mas não justificou. 

Dos 42 alunos, 32, que correspondem a 76% dos participantes, consideram 

que o polo presencial é uma extensão do espaço da UFSJ enquanto 10 deles, que 

correspondem a 24%, têm opinião contrária a isso.  

No que se referem ao que os alunos pensam sobre o que o polo de apoio 

presencial trouxe à cidade e à região onde ele está instalado, suas respostas foram 

agrupadas nas seguintes categorias de análise com base em suas semelhanças: 

tornou a cidade mais importante; reconhecimento para a cidade; mais 

representatividade para a cidade na área da educação; destaque para a cidade e 

procura por cursos de EAD; nada; fora do tema; desenvolvimento para a cidade; 

esperança; oportunidades (mercado, novos conhecimentos e qualificação); 

proximidade com a UFSJ; democratização do ensino superior; e em branco. 
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Assim, desses 42 alunos, têm-se que:  um,  que representa 2,3% respondeu 

que o polo contribuiu para que a cidade se tornasse mais importante; um, que 

representa 2,3% respondeu que o polo contribui para o reconhecimento da cidade; 

um, que representa 2,3% respondeu que o polo trouxe mais representatividade para 

a cidade na área da educação; um, que representa 2,3% respondeu que o polo trouxe 

destaque para a cidade e proporcionou procura por cursos EAD; dois, que 

representam 4,7%, responderam que não trouxe nada para a cidade; quatro, que 

representam 9%, deram respostas fora do tema da pergunta; um, que representa 

2,3%, respondeu que trouxe desenvolvimento para a cidade; um, que representa 

2,3%, trouxe esperança; nove, que representam 21%, que trouxe oportunidades, 

sendo elas: de mercado, de adquirir novos conhecimentos e de qualificação; um, que 

representa 2,3%, que trouxe proximidade com a UFSJ; 20 alunos, que representam 

48%, responderam que trouxe a democratização do ensino superior; e um, que 

representa 2,3%, deixou a resposta em branco.  

Diante disso, nota-se que os alunos, em sua maioria, têm o sentimento de 

pertencimento em relação à UFSJ mesmo estando distantes fisicamente dessa 

instituição além de considerarem que o polo presencial é uma extensão do espaço da 

UFSJ e terem apontado as contribuições da UFSJ nas cidades e região em que há 

polos presenciais dessa instituição. Isso mostra a importância da UFSJ na 

democratização da educação.   

 

4.5 Área da Sustentabilidade  

 

Estabeleceu-se, nesta pesquisa, a relação entre os polos presenciais aos quais 

os alunos pertencem e as cidades onde eles residem.  

Dos 42 alunos, 10 estão inscritos no polo de apoio presencial de 

Andrelândia/MG, sendo que cinco residem em Andrelândia/MG; dois moram em São 

Vicente de Minas/MG; dois residem em Madre de Deus de Minas/MG; e um mora em 

Piedade do Rio Grande/MG.  

Dos 42 alunos, nove estão inscritos no polo de apoio presencial de 

Carandaí/MG, sendo que três residem em Conselheiro Lafaiete/MG; dois em São 

João del-Rei/MG; dois em Barbacena/MG; um em Santos Dumont/MG; e um em Ouro 

Branco/MG.  
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Dos 42 alunos, seis estão inscritos no polo presencial de Nova Serrana/MG, 

sendo que dois residem em Belo Horizonte/MG; dois em Nova Serrana/MG; um em 

Arcos/MG; e um em Pará de Minas. 

Dos 42 participantes, sete deles estão inscritos no polo presencial de São João 

da Ponte/MG, sendo que cinco residem em São João da Ponte/MG; um em Montes 

Claros/MG; e um em Varzelândia/MG. 

Dos 42 alunos, dois estão inscritos no polo de apoio presencial de Sete 

Lagoas/MG e residem em Belo Horizonte/MG. 

E dos 42 alunos, oito estão inscritos no polo de apoio presencial de Matão/SP, 

sendo que três residem em Araraquara/SP; três em Matão/SP; e dois em São 

Carlos/SP. 

Diante dos dados obtidos, nota-se que a oferta do COADP atende tanto aos 

alunos que residem no município onde está situado o polo quanto aos alunos que 

residem em outras cidades.  

Desses 42 alunos, 35, que representam 83% desses alunos, não teriam 

condições socioeconômicas de ingressar em um curso presencial se o COADP não 

fosse ofertado pela UFSJ, enquanto sete, que representam 17%, teriam condições 

socioeconômicas de ingressar em um curso presencial.  

Esses dados mostram os benefícios  da oferta desse curso pela UFSJ na vida 

das pessoas de diversos municípios, possibilitando que elas possam ter acesso ao 

ensino superior gratuito, atendendo, com a realização desse curso.  

Desse modo, a EAD está relacionada com a sustentabilidade social ao 

promover o acesso gratuito à educação superior, possibilitando a melhoria da 

qualidade de vidas das pessoas. Ela, também, está relacionada com a 

sustentabilidade social ao promover o acesso gratuito à educação superior e a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas, já que o curso superior, nessa modalidade 

de ensino, além de abrir oportunidades, proporciona um gerenciamento maior do 

aluno sobre o seu tempo.  

Esses 35 alunos que responderam que não teriam condições socioeconômicas 

de ingressar em curso presencial, caso o COADP não fosse ofertado pela UFSJ, 

apontaram os motivos dessa falta de condições. Esses motivos foram agrupados por 

semelhança entre eles nas seguintes categorias de análise: condições financeiras; 

dificuldade de conciliar estudo, trabalho, família e outras necessidades; inexistência 
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de cursos presenciais em suas cidades; e falta de tempo para ingressar em um curso 

presencial.  

Desses 35 alunos, 16 deles, que correspondem a 46% desses alunos, 

mencionaram que não teriam condições financeiras de ingressar em um curso 

presencial; 10, que correspondem a 29%, que teriam dificuldade de conciliar estudo, 

trabalho, família e outras necessidades; quatro, que correspondem a 11%, a 

inexistência de cursos presenciais em suas cidades; quatro, que correspondem a 

11%, não teriam tempo; e um, que corresponde a 3%, deixou a resposta em branco.  

Com base nesses dados, observa-se que os fatores que mais influenciaram na 

decisão dos alunos ao optarem por realizar o COADP foram a falta de condições 

financeiras e a necessidade de terem que conciliar estudo com trabalho, família e 

outras prioridades.  

No que diz respeito a quanto os aspectos (diminuição de gasto com transporte, 

facilidade de acesso e democratização do ensino – acesso à educação) referentes à 

localização do polo de apoio presencial do COADP impactou na decisão dos alunos 

de cursarem uma graduação na modalidade a distância, têm-se que esses aspectos 

foram avaliados pelos alunos considerando-se uma escala de 0 a 5, onde 0 significa 

“não impactou” e 5 significa “impactou muito”. 

Dessa forma, de acordo com o Gráfico 21, o aspecto “diminuição de gasto com 

transporte”, referente à localização do polo de apoio presencial, impactou muito na 

decisão dos alunos de cursarem uma graduação na modalidade a distância, haja vista 

que 23 alunos, que representam 54,8% dos 42 alunos, deram essa classificação para 

esse aspecto. 
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 Gráfico 21: Diminuição de gasto com transporte 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

De acordo com o Gráfico 22, o aspecto “Facilidade de Acesso”, referente à 

localização do polo de apoio presencial, impactou muito na decisão dos alunos de 

cursarem uma graduação na modalidade a distância, haja vista que 26 alunos, que 

representam 61,9% dos 42 alunos, deram essa classificação para esse aspecto. 

 

Gráfico 22: Facilidade de acesso 

 
 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

Conforme Gráfico 23, o aspecto “Democratização do ensino (acesso à 

educação)”, referente à localização do polo de apoio presencial, impactou muito na 

decisão dos alunos de cursarem uma graduação na modalidade a distância, haja vista 
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que 30 alunos, que representam 71,4% dos 42 alunos, deram essa classificação para 

esse aspecto. 

 

      Gráfico 23: Democratização do ensino (acesso à educação) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

No que diz respeito aos outros aspectos referentes à localização do polo de 

apoio presencial que impactaram na decisão dos alunos de cursarem uma graduação 

na modalidade a distância, foi apontada, no aspecto “facilidade de acesso”, a 

disponibilidade de computadores com internet para uso dos alunos no polo. Conforme 

apontado pela participante ACFS25, “O polo presencial é essencial para os estudos, 

facilitando o acesso e, às vezes, se a gente não tem internet, o polo oferece os 

computadores para estudo. Isso é muito importante”.  

Esses dados mostram que a EAD tem contribuído para a democratização da 

educação, uma vez que a oferta do COADP possibilitou que os alunos que não teriam 

condições socioeconômicas de ingressar em um curso presencial puderam ingressar 

numa universidade federal além de ter podido contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida desses alunos. Sendo, assim, a EAD pode contribuir para a sustentabilidade 

social. 

Porém, não tem como abordar sustentabilidade social e democratização da 

educação sem tratar da questão da evasão na EAD. Esta só terá seu papel efetivo na 

sustentabilidade social e democratização da educação se tratar a evasão e formas de 

combatê-la.  
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4.5.1 Evasão – perspectiva dos alunos, docentes e tutores 

 

A profissão dos alunos foi dividida em três categorias: quem são funcionários 

públicos, quem não são funcionários públicos e quem são estudantes.  

Relacionando-a com a faixa etária e o motivo de o aluno ter escolhido cursar o 

COADP, obteve-se que, dos 42 alunos, 23 têm de 21 a 30 anos. Destes, seis são 

funcionários públicos, cinco são estudantes e 12 não são funcionários públicos. Os 

alunos que são funcionários públicos escolheram cursar o COADP para obter mais 

conhecimentos na sua área de atuação. Dos cinco que são estudantes, um, por já ter 

trabalhado em órgão público e ter gostado dessa área; um, por gostar da área e ver 

oportunidades de trabalho e aprendizado; um, pelas condições que esse curso 

oferece, como redução do tempo com transporte; um, por indicação de alguém; um, 

por ter interesse no curso e não ter que mudar de cidade para realizar esse estudo. 

Dos 12 que não são funcionários públicos, quatro escolheram cursar o COADP pelo 

interesse de atuar na área; dois, para buscar desenvolvimento e qualificação 

profissional; um, para a realização de um sonho, que é cursar esse curso; um, para 

ter uma segunda profissão; um, visando à oportunidade de trabalho; um, por interesse 

pessoal e profissional; um, por ser o curso em que ele conseguiu passar; e um, por se 

identificar com essa área.  

Dos 42 alunos, sete têm de 41 a 50 anos. Destes, três são funcionários públicos 

e quatro não são funcionários públicos. Desses três funcionários públicos, dois 

escolheram cursar o COADP por atuarem na área pública; e um, pela oportunidade 

de poder realizar esse curso. Dos quatro que não funcionários públicos, um, pela 

atualização profissional por novas oportunidades na área de gestão; um, pelos 

horários disponíveis para a realização dos seus estudos; um, por gostar dessa área; 

e um almeja se candidatar ao cargo de prefeito e, para isso, quer ter uma formação 

acadêmica para atuar nesse cargo.  

Dos 42 alunos, oito têm de 31 a 40 anos. Destes, sete são funcionários públicos 

e um não é funcionário público. Desses sete funcionários públicos, um escolheu cursar 

o COADP para ampliar seus conhecimentos; um, por não ter disponibilidade para 

cursar um curso na modalidade presencial; um, pela sua área de formação; um, pela 

flexibilidade de horários; um, por ter perfil para esse curso; um, por objetivo 
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profissional; um, pelas suas condições socioeconômicas; e um, que não é funcionário 

público, fez essa escolha por ter vontade de atuar nessa área.  

Dos 42 alunos, dois têm de 51 anos ou mais. Destes, um, que é funcionário 

público, escolheu cursar o COADP por ser uma oportunidade de continuar os estudos; 

e o outro, que não é funcionário público, escolheu por ser uma oportunidade de 

crescimento e conhecimento dessa área.  

Dos 42 alunos, dois têm 20 anos ou menos e são estudantes. Destes, um 

escolheu cursar o COADP por ser o curso que estava disponível no momento e outro 

por ter interesse na área e pelo fato de em sua cidade não ter a oferta de cursos de 

graduação na modalidade presencial.      

Esses dados são importantes para serem considerados no debate da evasão, 

uma vez que o curso pode ter um público-alvo em seu PPC e estar tendo também 

alunos que não estão nesse público-alvo. Desses alunos, a maioria deles está na faixa 

etária entre 21 a 30 anos,  para citar apenas alguns, há alunos que são funcionários 

públicos, que escolheram ingressar no Curso, almejando capacitação e qualificação 

profissional para a atuação na área em que eles trabalham, outros que não são 

funcionários públicos que almejam atuar em órgãos públicos e buscam esse curso 

para se capacitarem para isso e há estudantes que ingressaram pela questão 

econômica como redução do gasto com o transporte. Deviso à complexidade disso e 

como nessa pesquisa se propôs uma breve discussão sobre evasão, recomenda-se  

para trabalhos futuros, conhecer o perfil do aluno do COADP.   

No que se refere às principais dificuldades enfrentadas pelos alunos na 

realização do COADP, tem-se que, dos 42 alunos, seis, que correspondem a 14,3% 

desses alunos, mencionaram a adaptação ao AVA; 18, que correspondem a 42,9%, a 

inexistência de aulas nos moldes da educação presencial; 23, que correspondem a 

54,8%, a organização do tempo dedicado aos estudos; quatro, que correspondem a 

9,5%, a comunicação com os setores acadêmicos da Universidade; nove, que 

correspondem a 21,4%, a autonomia no processo de aprendizagem; nove, que 

correspondem a 21,4%, a interação com os colegas e professores limitada por meios 

de comunicação a distância; e nove, que correspondem a 21,4%, a dificuldade de 

acesso à biblioteca física da Universidade.  

As maiores dificuldades encontradas pelos alunos, que foram “inexistência de 

aulas nos moldes de educação presencial” e “organização do tempo dedicado aos 
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estudos”, mostram que há dificuldade de adaptação do aluno aos moldes de 

aprendizagem a distância.  

Esses dados sugerem que  a capacitação ao aluno, seja para além da utilização 

da plataforma Moodle, que sejam incluidos nessa capacitação também dicas e 

orientações de como eles realizam o estudo a distância. 

Dos 42 alunos, 22, que representam 52% desses alunos, em algum momento 

consideraram a possibilidade de abandonar o COADP, enquanto 20, que representam 

48%, em nenhum momento consideraram essa possibilidade.  

Dos 22 alunos que em algum momento consideraram a possibilidade de 

abandonarem o curso, um mencionou que os fatores que fizeram com que ele 

pensasse nisso foi a falta de videoaulas e de apoio didático nas disciplinas de exatas; 

um, a dificuldade de compreensão do material didático sem a orientação do professor; 

um, foi ter se ausentado da prova presencial por motivo de trabalho e o curso não ter 

realizado a reoferta; um, a falta de interesse de alguns professores; dois,  as 

dificuldades que tiveram nas disciplinas; um, a falta de tempo para estudar e as 

dificuldades que teve para assimilar as matérias; um, a obtenção de baixo rendimento 

nas disciplinas; um, foi a dificuldade de conciliar estudo com outras atividades; um, a 

falta de negociação por parte do curso para tarefas entregues fora do prazo; um, a 

falta de tempo para estudar; um, a negligência do tutor; um, a necessidade de tempo 

para se dedicar às filhas pequenas; um, a dificuldade de conciliar trabalho, família e 

estudo; um, a dificuldade que teve na disciplina de Matemática; três, a dificuldade que 

tiveram nas disciplinas de exatas e a falta de apoio para enfrentá-las; e quatro não 

responderam a essa questão.  

Esses dados mostram que os fatores estão relacionados às dificuldades 

encontradas nas disciplinas, principalmente nas das áreas de exatas bem como as 

referentes ao conciliar o estudo com a família, o trabalho e outras atividades.  

Esses fatores sinalizam a importância da utilização dos recursos multimídias 

no AVA, de a capacitação discente abordar, além da funcionalidade da plataforma 

Moodle, as orientações de como o aluno estudar na EAD e organizar o seu tempo 

para a realização desse estudo bem com da capacitação de tutores e docentes para 

que o aluno não abandone o curso.  

Dos 22 alunos que em algum momento consideraram a possibilidade de 

abandonar o curso, um mencionou que o que o motivou a continuar no curso foi o 
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apoio dos colegas de turma; um, o interesse no curso e as condições, principalmente 

econômicas para cursá-lo; um, o apoio da sua irmã; um, a realização do estágio; um, 

saber que o curso vai ajudá-lo futuramente; um, a vontade de ter um curso superior 

numa instituição federal; um, o objetivo de concluir o curso e de melhorar 

profissionalmente; um, o desejo de concluir o curso e o incentivo da sua mãe; um, a 

vontade de ter uma segunda graduação e a união da turma para estudar; um, pensar 

que essa etapa está sendo vencida e gostar dessa área do curso; um, as filhas; um, 

o apoio da família; um, o acreditar em si mesmo e a vontade de realizar o curso; um, 

o apoio dos colegas e a vontade de aprender; um, o apoio do tutor presencial, da 

coordenadora do polo e dos amigos; e oito não responderam a essa questão. 

Esses dados apontam que os motivos que levaram os alunos a continuarem no 

curso foram, dentre outros, principalmente o apoio da família, dos amigos, dos colegas 

de turma, dos tutores presenciais e da coordenadora do polo bem como a vontade de 

realizar esse curso e as oportunidades que ele traz.  

Dos 42 alunos, tem-se que: um mencionou como ação para diminuir a evasão 

melhorar o atendimento feito pelos tutores a distância, pelos tutores presenciais e pelo 

polo; um, o curso ser maleável em relação à reoferta; um, ter um incentivo para os 

alunos que não conseguem acompanhar o curso; um, criar atividades dinâmicas de 

estudo; um, a disponibilização de mais informações sobre o curso e sua área de 

atuação; um, que as provas presenciais de todas as disciplinas do bimestre não sejam 

realizadas no mesmo dia; um, o uso de videoaulas e de teleconferência; dois deixaram 

a resposta em branco; um mencionou como ação para diminuir a evasão os alunos 

terem disciplina e persistência e fazerem aulas de reforço; um, os alunos serem 

avisados sobre a falta de participação deles na plataforma Moodle e as tarefas que 

não foram entregues; um, a adoção de provas online; um, o curso oferecer maior apoio 

ao aluno e estabelecer um acompanhamento obrigatório do seu desempenho; um, ter 

mais flexibilidade nos prazos para a entrega das tarefas; um, a adoção de provas de 

múltipla escolha e de um prazo maior para a entrega das tarefas; um, o uso de outros 

tipos de atividades, de videoaulas e de uma melhor distribuição da pontuação das 

atividades avaliativas; um, o incentivo aos alunos e a divulgação do curso; um, o 

estabelecimento de maior comunicação entre o curso e os alunos e o uso de 

videoaulas; um, a criação de um curso de boas-vindas e de um portal de reclamações 

e dúvidas; um, a ampliação das oportunidades de reoferta das disciplinas; dois, a 
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melhoria da comunicação entre o curso e os alunos; quatro não sugeriram ações para 

diminuir a evasão; seis mencionaram o uso de videoaulas; um, ter maior flexibilidade 

na grade curricular do curso; um, a criação de uma grade curricular que possibilite 

maiores chances para o aluno no mercado de trabalho; um, ter maior apoio 

pedagógico e melhor interação com os alunos que estão com dificuldades com as 

disciplinas; um, a disponibilização de um material complementar mais elaborado e o 

uso de mais funcionalidades no AVA; um, a adoção de aulas presenciais e de 

teleaulas; três responderam fora da questão proposta; um mencionou estabelecer 

maior interação do curso com os alunos e motivá-los mais; e um, os alunos terem 

força de vontade para realizar o curso. 

De acordo com esses dados, dos 42 participantes desta pesquisa, três alunos 

responderam fora da questão proposta, quatro não sugeriram ações para diminuir a 

evasão e 35 responderam ao que foi proposto nessa questão.  

Assim, nota-se que, dos 35 alunos que responderam ao que foi proposto, dois 

mencionaram que as ações para diminuir a evasão estão centradas no aluno, como, 

por exemplo, foi apontado por um deles que o aluno precisa ter força de vontade para 

continuar no curso, enquanto 33 alunos mencionaram que essas ações estão 

centradas no curso. Elas são referentes às melhorias na elaboração do material 

didático, ao uso maior e de novos recursos multimídias; às melhorias na comunicação 

entre o curso e os alunos; ao uso maior das funcionalidades disponíveis no AVA; às 

proposições de outras formas de avaliação; e às proposições de mudanças na grade 

curricular; ao apoio, acolhimento e incentivo do curso aos alunos.  

Esses dados apontam que a discussão da evasão passa pela dedicação do 

aluno ao curso, mas também pela atuação do NEAD e do COADP, o que mostra a 

complexidade desse debate.  

As formas de diminuir a evasão propostas pelos docentes estão apresentadas 

no Quadro 2. 
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Quadro 2:  Ações para diminuir a evasão – perspectiva dos docentes  

Professor Ações para diminuir a evasão   

NMV1 Pensar algum projeto ou pesquisa para conhecimento da realidade do aluno. Tem 
alunos que não têm internet em casa, por exemplo. Usa de um vizinho ou em outro 
lugar. Muitos discentes não têm familiaridade com a rede. Já se supõe que esses 
alunos saibam usar a internet e isso, em muitos casos, não é verdade. 

ELB2 Desenvolver mais nos alunos a questão do pertencimento ao curso e à UFSJ. 

PHLS3 Talvez, a existência de alguma aula presencial no polo. Apesar dos custos, mesmo 
que pelo menos uma vez o professor ou um dos tutores poderia se deslocar e fazer 
uma aula presencial no polo que abordasse algum tema específico ou um resumo 
do tema. Isso poderia aumentar o vínculo. Talvez, a existência de mais videoaulas 
possa ajudar. Apesar de tudo isso, o aluno deve conhecer realmente o que é um 
ensino a distância, reconhecendo o seu grau de dificuldade e, portanto, a dedicação 
necessária que deve dispensar ao longo do curso. 

CFP4 Material instrucional bem elaborado, atual, dinâmico e de fácil entendimento com 
utilização de diversos recursos; adequação dos docentes ao método e tecnologias; 
implementação de novos ferramentais de apoio ao processo de 
ensino/aprendizagem; fortalecimento do entendimento e papel/responsabilidade dos 
agentes participantes (aluno/docente/técnico) desta modalidade. 

SM5 Nenhuma. 

DCRB6 Sem sugestões. 

VAR7 Talvez, um pouco mais de contato presencial. 

RNF8 Mais atividades presenciais nos polos. 

CMFM9 Dedicação do aluno e compreensão do seu papel relevante no desenvolvimento do 
seu conhecimento. 

MA10 Treinamento dos discentes para aprendizagem nos moldes da EAD na UFSJ. Há 
pouco conteúdo estimulante e os ingressantes não têm o perfil necessário para o 
curso. 

LR11 Algum mecanismo que possa travar futuras matrículas de alunos desistentes que 
não apresentam justificativa. 

RR12 Melhor infraestrutura e alunos levarem o curso mais a sério 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Com base nesses dados, observa-se que as formas de diminuir a evasão na 

EAD propostas pelos docentes se referem às ações que são pertinentes ao NEAD, 

tais como: melhorias no material didático; capacitação discente; capacitação docente; 

capacitação do técnico; uso de recursos multimídias; novos modelos de aula; novos 

critérios de matrículas; realização de projeto ou pesquisa para conhecer a realidade 

do aluno; e sentimento de pertencimento do aluno. E, também, as que se referem à 

postura do próprio aluno, como ele se dedicar ao curso.  

As ações para diminuir a evasão propostas pelos tutores a distância estão 

apresentadas no Quadro 3. 
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Quadro 3: Ações para diminuir a evasão – perspectiva dos tutores a distância 

Tutores a 

Distância 

Ações para diminuir a evasão 
 

LHGS1 Mais motivação por parte dos tutores aos alunos, materiais didáticos mais interativo, 
provas condizentes com as tarefas realizadas. 

CSR2 Criar novas formas de contato com os alunos, verificando a ausência na plataforma. 

EC3 Segundo as estatísticas, a evasão EAD não é tão discrepante quanto a evasão 
presencial. O tema evasão, eu creio que precisa ser melhor pesquisado, pois reúne 
vários fatores. Porém, gostaria de contribuir com a sugestão de flexibilizar a 
possibilidade de o aluno escolher o polo a realizar prova desde que realize sua 
inscrição para o polo escolhido com a antecedência predeterminada pela Coordenação 
do curso. Já presenciei alunos que moravam no estado de São Paulo e conseguiram 
emprego em Minas. No entanto, foram obrigados a trancar a matrícula por um 
semestre por não terem a opção de realizar a prova no polo de São João del-Rei, 
sendo este o mais próximo de onde estava domiciliado, como também o mais viável 
para suas condições financeiras, pois não disponibilizava de recursos para custear 
uma passagem até Votorantim. Alguns dias depois, já me confessou que, talvez, não 
retornasse ao curso. Mediante as condições econômicas que atravessa o País e 
devido ao alto índice de desemprego, sugiro que esse ponto seja analisado no sentido 
de viabilizar ao aluno o acesso à avaliação presencial. 

MCP4 Maior interação, materiais mais interativos, diversas formas de cobrar o conteúdo, não 
ficando preso somente em fóruns e tarefas de perguntas. 

FV5 Desenvolver dinâmicas de aproximações pessoais além da plataforma. 

GTC6 Mais atenção e envolvimento de todos os participantes do processo de ensino. 

LES7 Tornar as atividades a serem elaboradas pelos alunos mais práticas. 

AC8 Não tenho essa informação. 

JRC9 Seleção de alunos que identifiquem o real interesse do aluno em fazer o curso, e não 
a necessidade de ter apenas um curso superior. 

LB10 Envolvimento com o curso. 

CAN11 Melhorar a qualidade do curso como um todo; estudar dificuldades específicas e ações 
pedagógicas e de assistência estudantil que possam superá-las; envolver os alunos 
em monitoria, eventos científicos, pesquisa e extensão; apresentar conteúdos mais 
críticos e com discussões atuais. 

DFC12 Mais participação do professor. Mais vídeos do professor responsável por aquela 
disciplina ou outro desde que sugerido pelo professor da disciplina. 

ETF13 Videoaulas. 

JP14 Maior atuação do coordenador do curso no acompanhamento dos alunos (se eles 
estão faltosos ou não), visita aos polos e ligações para verificar como os alunos estão. 
Acredito que o coordenador é a cara do curso e quem deve ser presente com os 
alunos. 

JLS15 Isso é complicado, uma vez que os motivos são individuais. 

LRA16 Inserção de exemplos práticos do dia a dia dos administradores públicos, seja de 
cargos políticos, cargos efetivos ou temporários. Assim, o aluno poderá pensar na 
prática por que é necessário estudar aquela teoria. E na Administração Pública, é muito 
fácil dar pequenos exemplos. Sugiro sair do óbvio dos grandes acontecimentos, como 
queda de prédios e rompimento de barragens; creio que deve-se partir para exemplos 
corriqueiros, que é onde a maioria das pessoas, estando ou não já vinculado ao setor 
público, se deparam no dia a dia. 

NM17 Possibilidade de maiores encontros presenciais. 

BSV18 Acompanhamento periódico do aluno e estímulo da equipe pedagógica. 

RS19 Participação nos encontros 

EMS20 Nada a declarar. 

TC21 Mais plantões de dúvidas. 

RAS22 Incentivo sempre / tutor e professor sempre presentes. 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 
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Conforme dados expostos, as ações para diminuir a evasão propostas pelos 

tutores a distância estão focadas no papel do NEAD, tais como: buscar formas de 

motivar mais os alunos; tornar o material didático mais interativo; realizar mudanças 

nas formas de avaliação; estabelecer atividades mais práticas; acompanhar o aluno 

na plataforma Moodle; e aproximar-se mais dos alunos bem como do papel do aluno, 

como, por exemplo, ele se envolver com o curso. 

As ações para diminuir a evasão propostas pelos tutores presenciais estão 

apresentadas no Quadro 4. 

 
Quadro 4: Ações para diminuir a evasão – perspectivas dos tutores presenciais 

Tutores Presenciais Ações para diminuir a evasão do aluno 
 

WLM1 Uma maior contextualização dos conteúdos, principalmente nas 
avaliações, trabalhos etc. 

TA2 Duas situações: o conteúdo ser mais coeso e professores providenciarem 
vídeos explicativos quando necessário ou solicitado. 

AGS3 Mais comunicação entre professor formador, tutor a distância, 
universidade e aluno. 

JPR4 Acredito que temos muito a melhorar, principalmente em disciplinas que 
envolvem cálculo ter postagens de videoaula, talvez uma 
videoconferência com o professor quando a matéria for mais complexa, 
provas coerentes com os assuntos desenvolvidos nas disciplinas. Uma 
maior atenção de todos nós tutores, mas principalmente 
comprometimento com as postagens de notas e correção dentro do 
prazo. 

JLM5 Maior interação com os alunos, programas de encontros mensais nos 
polos. 

JLOR6 Melhor entrosamento de todas as partes (tutoria presencial, virtual, 
professores) visando garantir uma melhor atividade e ajuda aos alunos. 

LAM7 Pensando na dificuldade que os alunos têm, seria interessante uma 
webconferência, ou live, onde o professor da disciplina pudesse sanar as 
dúvidas dos alunos. Sei que é utopia, mas pelo menos uma ou duas vezes 
por bimestre já ajudaria muito 

MBCS8 Uma plataforma mais dinâmica. 

FN9 Encontros presenciais com maior frequência. 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

As ações propostas pelos tutores presenciais para diminuir a evasão têm como 

foco somente o papel do NEAD, tais como: uso de recursos multimídias; 

estabelecimento de maior interação e proximidade do curso com os alunos; tornar a 

plataforma Moodle mais dinâmica; realizar mudanças no conteúdo didático das 

disciplinas; e promover melhor entrosamento entre docentes e tutores.  

Diante do exposto, observa-se que a discussão da evasão sob as perspectivas 

dos alunos, docentes, tutores a distância e tutores presenciais envolve a elaboração 

do material didático, o uso de recursos multimídias, as funcionalidades da plataforma 
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Moodle, as formas de comunicação, a capacitação discente e a capacitação docente 

entre outras apontadas neste debate. Observa-se, também, que foram apontados, 

nesta discussão, elementos que foram tratados na avaliação e proposição de 

melhorias das práticas  organizacionais nesta pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste estudo, propôs-se responder ao seguinte problema de pesquisa: como o 

estudo das práticas organizacionais do NEAD/UFSJ e do COADP, sob a perspectiva 

interdisciplinar, pode trazer melhorias ao atendimento ao aluno e para esse Núcleo? 

Esta pesquisa pôde trazer melhorias ao atendimento ao aluno e para esse Núcleo por 

ter possibilitado que essas práticas fossem visualizadas por diversos prismas e 

diversos atores.  

Essas práticas organizacionais foram percebidas e analisadas sob as 

perspectivas das áreas: Gestão de Processos, Gestão do Conhecimento, Artes, 

Urbanidades e Sustentabilidade. Ademais, foram consideradas estudo as 

perspectivas dos diversos atores: docentes, alunos, tutores a distância, tutores 

presenciais, revisor de conteúdo; secretárias, designers instrucionais, suporte técnico, 

bolsistas e coordenadora do Núcleo de Comunicação. 

Isso contribuiu para que o estudo das práticas organizacionais do NEAD e do 

COADP fosse para além de analisar os seus fluxos, mas que contemplasse outras 

variáveis relacionadas a elas, tais como: a memória organizacional, a evasão do 

aluno, as artes visuais, o espaço urbano, o sentimento de pertencimento, a 

democratização da educação e outros elementos discutidos nesta pesquisa.  Dessa 

forma, cumpriu-se o objetivo geral proposto, que foi estudar as práticas 

organizacionais do NEAD/UFSJ e do COADP voltadas para o atendimento ao aluno 

sob a perspectiva interdisciplinar.  

No que se refere aos objetivos específicos relativos à área das Artes, propostos 

nesta investigação, foram abordadas as artes visuais, especificamente o seu elemento 

“linguagem visual”. Constatou-se que a linguagem visual do material didático pode 

influenciar no aprendizado do aluno bem como na diminuição da sua retenção e 

evasão – como foi mencionado pelos designers instrucionais. Essa influência da 

linguagem visual se deve ao fato de ela poder despertar o interesse e atenção no 

aluno para o estudo do conteúdo disponível no AVA, além de ela poder ser uma forma 

de comunicação eficaz na EAD, em que os alunos e tutores estão separados 

fisicamente no tempo e no espaço.   

Constatou-se, também, com base no que foi mencionado pelos designers 

instrucionais, que a linguagem visual do material didático é uma linguagem dialógica 
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e interativa no processo de ensino-aprendizagem, pois, por meio dela, pode-se 

estabelecer uma comunicação com o aluno num ambiente de aprendizagem, onde 

falta contato presencial entre o aluno e o tutor.  

Outra constatação, conforme mencionado pelos designers instrucionais, foi que 

existe uma relação dialogada entre as artes visuais e o design gráfico na elaboração 

do storyboard, que é disponibilizado para o aluno, contribuindo para uma melhor 

comunicação e o aprendizado do aluno. 

Sendo assim, a linguagem visual pode ser considerada como uma espécie de 

fator que pode alimentar o emocional do aluno, despertando o seu interesse pelo 

conteúdo bem como possibilitando a melhoria do seu aprendizado e podendo 

contribuir para a diminuição da retenção e da evasão do aluno.  

No que concerne aos objetivos específicos da área das Urbanidades, tem-se 

que os alunos do COADP, em sua maioria, têm o sentimento de pertencimento em 

relação à UFSJ mesmo estando distante fisicamente da Instituição e tendo poucos 

momentos presenciais. O fato de esses alunos terem esse sentimento, com base nos 

relatos deles, está relacionado com a satisfação deles com o atendimento oferecido 

por essa Universidade e pelo COADP bem como por eles reconhecerem a UFSJ como 

uma instituição de qualidade e o curso na modalidade a distância como sendo um 

curso, também, de qualidade. Também, pelo o que a UFSJ e a realização desse curso 

representa para eles, tais como: orgulho de estudar em uma universidade pública; de 

estudar na UFSJ; de se sentir aluno e parte da UFSJ; e pela oportunidade que o curso 

oferecerá para o aluno. E ainda, por outros motivos: como gostar do curso; apoio dos 

colegas de turma; pelo o que a UFSJ representa na cidade onde reside o aluno; e ao 

esforço do aluno para ser aprovado no curso.  

A respeito dos alunos que já não possuem o sentimento de pertencimento em 

relação à UFSJ, isso se deve a alguns fatos, como, por exemplo: não participarem ou 

participarem de poucas atividades no espaço físico da UFSJ; pelas normas 

acadêmicas do aluno na modalidade a distância serem diferenciadas das do aluno na 

modalidade presencial; por não ter divulgação da UFSJ no curso; por ter contato 

somente com o coordenador do curso; e por não participar de eventos de iniciação 

científicas da UFSJ.  

Já quanto ao fato de o aluno que nem sempre tem o sentimento de 

pertencimento em relação à UFSJ, isso ocorre por diversos fatores: a distância física 
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existente entre o polo e a UFSJ; o aluno que tem um pouco desse sentimento se deve 

à maior aproximação dos tutores e docentes no dia da avaliação presencial; e o aluno 

que não tem muito esse sentimento de pertencimento se deve à dificuldade de 

participar dos eventos realizados no espaço físico da UFSJ.  

Isso mostra que o sentimento de pertencimento em relação à UFSJ por parte 

dos alunos que tem esse sentimento não está ligado ao ter o contato físico com a 

comunidade interna dessa Instituição e do COADP. Já quanto aos alunos que não têm 

ou têm um pouco ou nem sempre tem esse sentimento isso está relacionado à 

necessidade de ter essa proximidade física com a comunidade interna dessa 

Instituição e do COADP. 

Além de apontar possibilidades para que o NEAD e o COADP criem formas de 

potencializar esse sentimento de pertencimento bem como desenvolvê-lo em alunos 

que não os possuem, dentre as várias possibilidades, uma delas poderia ser a 

realização de encontros e eventos nos polos de apoio presencial como meio de tentar 

essa proximidade da comunidade interna da UFSJ e do COADP com os alunos, para 

que se fortaleça esse sentimento ou se possibilite que eles se sintam pertencentes a 

essa Instituição. 

O sentimento de pertencimento é um dos elementos que pode influenciar na 

motivação do aluno para aprender bem como na diminuição da evasão. Todavia, 

nesta pesquisa, de modo geral, esse sentimento não foi o elemento que impediu os 

alunos de não pensarem em abandonar o curso e nem foi o que os motivou a 

continuarem nesse curso. Os fatores apontados pelos alunos que os levaram a pensar 

em abandonar o curso foram referentes às dificuldades encontradas nas UC, 

principalmente nas das áreas de exatas bem como as referentes ao conciliar o estudo 

com a família, o trabalho e outras atividades. E os que levaram os alunos a 

continuarem no curso foram, dentre outros, principalmente o apoio da família, dos 

amigos, dos colegas de turma, dos tutores presenciais e da coordenadora do polo 

bem como a vontade de realizar esse curso e as oportunidades que ele traz.  

À vista disso, fica claro que o sentimento de pertencimento é importante, pois 

ele faz com que o aluno se sinta parte da UFSJ. Ademais, evidencia-se a 

complexidade envolvida no processo de ensino-aprendizagem tanto em termos de 

motivação quanto à evasão, o que aponta para a necessidade de conhecer os fatores 
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que motivam ou não os alunos ao aprendizado como também as dificuldades 

referentes a esse aprendizado.    

Esse sentimento de pertencimento tem sido focado pelo Núcleo de 

Comunicação, como foi exposto por um dos seus integrantes. O espaço dedicado no 

boletim de notícias do NEAD para os alunos enviarem seus comentários visa a 

proporcionar esse sentimento no aluno. Nesta pesquisa, como a maioria dos alunos 

afirmou ter esse sentimento de pertencimento e há alunos que não têm, ou têm pouco, 

ou nem sempre têm esse sentimento, necessário se faz que sejam potencializadas as 

ações desse Núcleo de Comunicação no sentido de que esse sentimento de 

pertencimento seja cada vez mais reforçado. Com efeito, esse Núcleo tem papel 

fundamental no NEAD na tentativa de estreitar, por meio da comunicação, os laços 

entre alunos de EAD e UFSJ, bem como fazê-los se sentirem, imaginariamente, dentro 

do espaço físico da Universidade. 

No que diz respeito aos objetivos específicos “Verificar se os alunos do COADP 

consideram que os polos de apoio presencial onde eles estão inscritos é uma 

extensão do espaço físico onde está instalada a UFSJ” e “Averiguar o que os alunos 

pensam sobre o que a instalação dos polos de apoio presencial trouxe à sua cidade e 

região”, identifica-se que esses polos têm uma representatividade significativa no 

espaço urbano dos municípios onde estão inseridos e em suas regiões, uma vez que  

a maioria dos alunos considera que o polo é uma extensão da UFSJ, o que demonstra 

que eles percebem o polo como parte dessa Universidade. Além de que, esses polos 

representam, nesse espaço urbano, segundo as perspectivas dos alunos, só para citar 

algumas, reconhecimento para a cidade, proximidade com a UFSJ e democratização 

da educação. Isso vai ao encontro da sustentabilidade, uma vez que esse espaço 

representa uma mudança não somente no cenário urbano do município, mas abre 

oportunidades de acesso a uma educação gratuita. 

No que se refere aos objetivos específicos da área da Sustentabilidade, tem-se 

que, no objetivo específico “Tratar o papel da Educação a Distância (EAD) na 

democratização da educação”, a oferta do COADP tem atendido tanto alunos que 

residem nos municípios onde estão instalados os polos de apoio presencial quanto 

em outros municípios. 

No objetivo específico “Identificar o quanto os aspectos referentes à localização 

do polo de apoio presencial impactaram na decisão do aluno de ingressar no curso de 
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graduação na modalidade a distância”, tem-se que os aspectos de diminuição do 

gasto com transporte, facilidade de acesso e democratização da educação 

impactaram de forma considerável na decisão desses alunos de ingressarem no curso 

a distância.  

No objetivo específico “Identificar se, caso não houvesse a oferta do Curso 

Bacharelado em Administração Pública – Modalidade a Distância (COADP), esses 

alunos teriam condições socioeconômicas de ingressar em curso de graduação na 

modalidade presencial”, constatou-se que, se não fosse a existência do COADP, a 

maioria dos alunos não teria condições socioeconômicas de ingressar na modalidade 

presencial.   

Esses dados mostram o quanto a finalidade da EAD é uma proposta que reflete 

na sustentabilidade social, pois essa modalidade pode contribuir para o acesso à 

educação em uma universidade pública. A questão da sustentabilidade compreende 

não somente as oportunidades de ingresso em uma universidade pública. Ela envolve, 

também, as questões referentes à evasão, sendo essencial, além das políticas 

públicas que contemplem a democratização da educação, que a questão da evasão 

seja tratada como ponto estratégico pelas instituições federais. 

Considerando-se isso, nesta pesquisa, iniciou-se uma breve discussão e 

reflexão sobre esta temática sob as perspectivas dos alunos, docentes e tutores a 

distância e presenciais. Como efeito disso, mesmo com o fato de a discussão nesta 

pesquisa não ter incluído os alunos que evadiram no curso, houve o apontamento de 

elementos importantes para serem considerados neste debate, tais como: perfil do 

aluno; motivo de o aluno ter ingressado no curso; dificuldades pelo aluno de 

compreensão do conteúdo da UC; recursos multimídias usados no material didático; 

dificuldade do aluno de organização do tempo para se dedicar aos seus estudos; falta 

de apoio do docente e do tutor; capacitação discente; inexistência de aulas nos moldes 

da modalidade presencial; formas de acompanhamento na plataforma Moodle do 

desempenho do aluno dentre outros. 

 Porém, em função da complexidade e do desafio da questão da evasão, por 

serem muitos os fatores influenciadores nessa questão, sugere-se, para pesquisas 

futuras, que este estudo seja aprofundado, incluindo-se os alunos que evadiram desse 

curso.  
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No que se refere aos objetivos específicos da área da Gestão de Processos 

“Identificar as práticas organizacionais do NEAD e as do COADP voltadas ao 

atendimento ao aluno” e “Definir as práticas organizacionais que serão mapeadas”, 

eles foram o passo inicial para a realização do estudo dessas práticas. O objetivo 

“Mapear as práticas organizacionais definidas” subsidiou as discussões de avaliações 

e propostas de melhorias das práticas organizacionais. Com esses objetivos, foi 

possível conhecer as práticas organizacionais, como elas são realizadas e, também, 

perceber que a ferramenta de mapeamento de processos foi muito útil e eficaz nas 

avaliações e proposições de melhorias, pois foram representadas em forma de 

fluxogramas, o que permitiu que os seus realizadores bem como a pesquisadora 

tivessem uma visão do funcionamento dessas práticas e facilitassem as discussões. 

No que se refere aos objetivos específicos da área de Gestão de Processos 

“Conhecer a percepção dos realizadores das práticas organizacionais sobre 

processos e gestão de processos”, “Saber se os realizadores das práticas 

organizacionais já tiveram alguma experiência com gestão de processos e o que eles 

pensaram dessa experiência” e “Identificar se as práticas organizacionais referentes 

ao trabalho de seus realizadores estão mapeadas, de que  forma elas estão mapeadas 

e os benefícios gerados por esse mapeamento”, percebeu-se que os realizadores 

dessas práticas têm um conhecimento prévio sobre processos e gestão de processos 

e alguns tiveram, inclusive, vivência disso e, também, tinham conhecimento da 

ferramenta de mapeamento de processos. Além do que, percebem benefícios no uso 

dessa ferramenta até mesmo aqueles que não tiveram experiência com gestão de 

processos, não havendo necessidade, assim, de ter realizado encontros com essas 

pessoas para abordar conhecimentos introdutórios dessa área, para, posteriormente, 

se realizarem os encontros para as avaliações e propostas de melhorias dessas 

práticas.  

Enfatiza-se que esta temática foi muito bem recebida pelos realizadores dessas 

práticas, pois eles se sentiram entusiasmados com as possibilidades de organização 

do trabalho e benefícios gerados em decorrência de uma gestão de processos, 

especificamente da ferramenta mapeamento de processos. Assim, esse fato mostrou 

que há um ambiente favorável no NEAD e no COADP para a adoção dessa 

ferramenta. 
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No que concerne ao objetivo específico “Identificar como as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) impactam nas práticas organizacionais mapeadas”, 

constatou-se que essas tecnologias não têm impactado de forma negativa as práticas 

organizacionais mapeadas nesta pesquisa. Isso se deve ao fato de essa falta ou o 

funcionamento dessas TIC estar sendo suprida(o), em algumas práticas, em que o 

uso delas é necessário, por equipamentos pessoais e, também, por equipamentos 

emprestados de outro setor da UFSJ. Contudo, isso reflete na memória organizacional 

do NEAD se essas informações não foram incorporadas a esse Núcleo. 

No que se refere ao objetivo específico “Obter avaliações e propostas de 

melhorias das práticas organizacionais mapeadas com os seus operacionalizadores, 

com os alunos, com os docentes e com os tutores a distância e tutores presenciais do 

COADP”, observou-se que muitas das avaliações e propostas apresentaram pontos 

comuns.  

Ademais, constatou-se que os realizadores dessas práticas têm um 

comprometimento muito grande com a qualidade do seu trabalho bem como do seu 

impacto no atendimento ao aluno e nesse Núcleo. Constatou-se, ainda, que essa 

equipe está engajada para a realização de melhorias no seu trabalho e no atendimento 

ao aluno, estando discutindo formas de melhorias e estabelecimento de ações para o 

seu alcance. 

Diante disso, a Gestão de Processos, especificamente a sua ferramenta 

mapeamento de processos, que foi utilizada nesta pesquisa, contribuiu para que 

fossem feitas as avaliações e propostas de melhorias para as práticas organizacionais 

do NEAD e do COADP pelos seus realizadores e pela pesquisadora.  

Essa ferramenta pode trazer muitos benefícios para esse Núcleo e para esse 

curso, uma vez que, por meio dela, se perceberam todas as etapas das práticas 

organizacionais, todos os envolvidos e o seu produto/serviço gerado além de ter 

mostrado que o produto/serviço gerado só acontece pela integração entre todos os 

componentes dessa prática, permitindo-se, assim, a identificação de gargalhos ou 

pontos fortes dessa prática. Outro fato é que essa ferramenta pode contribuir para a 

composição da memória organizacional. 

Em relação aos objetivos específicos referente à área da Gestão do 

Conhecimento, “Conhecer como os realizadores das práticas organizacionais do 

NEAD/UFSJ e do COADP aprenderam a rotina do trabalho deles”, “Estudar como o 
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conhecimento das pessoas sobre o seu trabalho é documentado e compartilhado por 

elas no NEAD/UFSJ” e “Compreender como ocorre a construção da memória 

organizacional do NEAD/UFSJ”, constatou-se que nem todo conhecimento 

documentado e compartilhado no NEAD está sendo incorporado à memória 

organizacional desse Núcleo.  

Contudo, a Gestão de Processos, especificamente a ferramenta mapeamento 

de processos aliada à gestão do conhecimento, pode contribuir para que seja 

alimentada a memória organizacional no NEAD. Essa memória pode ser 

materializada, por exemplo, por meio da criação de um manual de procedimentos 

desse Núcleo. No entanto, para que esse manual contribua para a constituição da 

memória organizacional, faz-se necessário que ele seja construído de forma 

participativa e que ele seja continuamente revisto, a fim de que as mudanças nas 

práticas organizacionais sejam incorporadas a ele.  

Foi, dessa maneira que a interdisciplinaridade aconteceu nesta pesquisa, 

estudando-se as práticas organizacionais do NEAD e do COADP pelas áreas das 

Artes, das Urbanidades, da Sustentabilidade, da Gestão dos Processos e da Gestão 

do Conhecimento. Percebe-se, ainda, que essas áreas estão interligadas e podem 

gerar benefícios para o aluno e para os demais atores da EAD.     

Essa interdisciplinaridade contribuiu, ainda, nesta pesquisa, para que as 

práticas organizacionais do NEAD e do COADP fossem pensadas pelas perspectivas 

dos diversos atores envolvidos nelas. Pelo aprendido durante o estudo, só ocorrerão 

melhorias nessas práticas organizacionais se as questões refletidas nesta pesquisa 

sejam analisadas a partir da criação de espaços de discussões contínuas em que 

todos os participantes sejam envolvidos. Pode-se afirmar que a criação de espaços 

de conversas e diálogos de onde podem surgir pensamentos e sugestões de ações 

será extremamente enriquecedora para a EAD e seus diversos atores, principalmente 

para o aluno dessa modalidade de educação. 

Ademais, a perspectiva interdisciplinar, foco desta pesquisa, evidenciou as 

contribuições advindas do estudo das práticas organizacionais do NEAD e do COADP 

sob a visão das áreas de Gestão de Processos, Gestão do Conhecimento, Artes, 

Urbanidades e Sustentabilidade. O olhar dessas práticas pela área da Gestão de 

Processos possibilitou o uso da ferramenta de mapeamento de processos bem como 

a avaliação e propostas de melhorias para essas práticas. O olhar pela área da Gestão 
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do Conhecimento permitiu vincular essas práticas à memória organizacional. O olhar 

pela área das Artes, possibilitou refletir sobre a influência da linguagem visual no 

aprendizado e na diminuição da retenção e da evasão. O olhar pela área das 

Urbanidades possibilitou refletir sobre o sentimento de pertencimento do aluno em 

relação à UFSJ e sua influência no aprendizado do aluno e na diminuição da evasão 

do aluno, na representatividade o polo de apoio presencial no espaço urbano do 

munícipio onde está instalado em sua região. E, por fim, o olhar pela área da 

Sustentabilidade possibilitou, também, refletir sobre o papel da EAD na 

democratização da educação, sobre a influência da localização do polo de apoio 

presencial e das suas condições socioeconômicas na escolha do aluno para realizar 

um curso de graduação na modalidade a distância e sobre a evasão do aluno.  

Assim, esta pesquisa interdisciplinar contribuiu para que o estudo das práticas 

organizacionais do NEAD e do COADP possibilitasse perceber a diversidade de 

variáveis envolvidas nessas práticas bem como a sua complexidade e suas 

interligações. Isso pode contribuir para melhorias ao atendimento ao aluno e para esse 

Núcleo por possibilitar que as práticas organizacionais sejam vistas de forma 

sistêmica e interligada.   
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ANEXO I 

 

ROTEIRO DA PRIMEIRA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA INDIVIDUAL   

 

Público-alvo: Equipes das Coordenações do NEAD/UFSJ: Coordenação Geral 

(COGER), Coordenação de Tecnologia (COTEC), Coordenação de Mídias (COMID) 

e Coordenação do Curso Bacharelado em Administração Pública – Modalidade a 

Distância (COADP) 

 

Área: Gestão de Processos 

 

1. Identificar as práticas organizacionais do NEAD/UFSJ e as do COADP 

voltadas ao atendimento ao aluno e definir as práticas organizacionais que 

serão mapeadas 

 

1.1. Qual(is) é(são) a(s) atividades(s) realizada(s) por você nessa Coordenação? 

  

 

2. Conhecer a percepção dos realizadores das práticas organizacionais sobre 

processos e gestão de processos 

 

2.1. O que você entende sobre processos? 

2.2. O que você entende sobre gestão de processos? 

 

3. Saber se os realizadores das práticas organizacionais já tiveram alguma 

experiência com gestão de processos e o que eles pensaram dessa 

experiência 

 

3.1. Você já teve alguma experiência com gestão de processos? 

       Se sim, o que pensou disso? 

 

4. Identificar se as práticas organizacionais referentes ao trabalho dos seus 

realizadores estão mapeadas, de que forma elas estão mapeadas e os 

benefícios gerados por esse mapeamento 

 

4.1. As práticas organizacionais referentes ao seu trabalho estão mapeadas?  

           Se a resposta for sim: 

           De que forma elas estão mapeadas? 

           Quais são os benefícios gerados para o seu trabalho, para o dos seus colegas 

de trabalho e para os alunos em virtude desse mapeamento?  
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           Se a resposta for não: 

           Você acredita que o mapeamento das práticas organizacionais pode gerar 

benefícios? 

          Se não, por quê? 

          Se sim, quais benefícios você acredita que esse mapeamento pode gerar para 

o seu trabalho? Para o trabalho dos seus colegas de trabalho? Para o aluno?  

 

Área: Gestão do Conhecimento 

 

5. Conhecer como os realizadores das práticas organizacionais do NEAD/UFSJ 

e do COADP aprenderam a rotina do trabalho deles e como ocorre a 

construção da memória organizacional do NEAD/UFSJ  

 

5.1. De que forma você aprendeu a sua rotina de trabalho no NEAD/UFSJ? 

 

6. Estudar como o conhecimento das pessoas sobre o seu trabalho é 

documentado e compartilhado por elas no NEAD/UFSJ e como ocorre a 

construção da memória organizacional do NEAD/UFSJ  

 

6.1. De que forma o conhecimento do seu trabalho é documentado e 

compartilhado? 
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ANEXO II 

 

ROTEIRO DA SEGUNDA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA INDIVIDUAL 

 

Público-alvo: Equipes das Coordenações do NEAD/UFSJ: Coordenação Geral 

(COGER), Coordenação de Tecnologia (COTEC), Coordenação de Mídias (COMID) 

e Coordenação do Curso Bacharelado em Administração Pública – Modalidade a 

Distância (COADP) 

 

Área: Gestão de Processos 

 

1. Mapear as práticas organizacionais definidas. 

 

1.1. De que forma inicia o seu trabalho na prática organizacional (nome dessa 

prática)?  

1.2. Qual(is) é(são) o(s) meio(s) de comunicação utilizado(s) nessa fase inicial do 

seu trabalho nessa prática? 

1.3. Como é realizado o seu trabalho nessa prática?  

1.4. Qual(is) é(são) o(s) meio(s) de comunicação utilizado(s) na realização do seu 

trabalho nessa prática? 

1.5. Qual(is) é(são) o(s) prazo(s) determinado(s) para a realização do seu trabalho 

nessa prática? 

1.6. Quais são os recursos utilizados na realização do seu trabalho nessa prática? 

1.7. Como você encerra o seu trabalho nessa prática? 

1.8. Qual(is) é(são) o(s) meio(s) de comunicação utilizado(s) para encerrar seu 

trabalho nessa prática? 

 

 

2. Identificar como as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

impactam nas práticas organizacionais mapeadas   

 

2.1. Há utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no seu 

trabalho nessa prática organizacional?  

Se não, por quê? 

2.2. Em caso de essas TIC não estiverem disponíveis ou não estiverem 

funcionando adequadamente, é possível que o seu trabalho nessa prática seja 

realizado? 

2.3. Em virtude disso, quais são os problemas que podem ser gerados no seu 

trabalho nessa prática organizacional?   

2.4. Isso já aconteceu?  

Se sim, o que foi feito para resolver ou amenizar essa situação? 
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ANEXO III 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COLETIVA 

 

Público-alvo: Equipes das Coordenações do NEAD/UFSJ: Coordenação Geral 

(COGER), Coordenação de Tecnologia (COTEC), Coordenação de Mídias (COMID) 

e Coordenação do Curso Bacharelado em Administração Pública – Modalidade a 

Distância (COADP) 

 

Área: Gestão de Processos 

 

1. Obter avaliações e propostas de melhorias das práticas organizacionais 

mapeadas com os seus operacionalizadores   

 

1.1. O fluxo da prática organizacional (nome da prática) está adequado para a 

realização do trabalho de vocês? 

Se sim, por quê? 

Se não, o que sugerem para melhorar esse fluxo? 

1.2. O fluxo dessa prática está adequado para o atendimento ao aluno? 

Se sim, por quê? 

Se não, o que sugerem para melhorar esse fluxo? 

1.3. Os meios de comunicação adotados nessa prática estão sendo adequados 

e suficientes? 

Se sim, por quê? 

Se não, o que sugerem para melhorar essa situação? 

1.4. Os prazos dessa prática estão sendo suficientes para o cumprimento do 

trabalho de vocês nesse processo?  

Se não, quais prazos vocês sugerem?  

1.5. Os recursos utilizados nessa prática estão sendo suficientes? 

Se sim, por quê? 

Se não, o que vocês sugerem para essa situação? 

1.6. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) utilizadas para a 

realização do seu trabalho estão sendo suficientes? 

Se sim, por quê? 

    Se não, o que vocês sugerem para melhorar essa situação? 

1.7. Há outros problemas na realização dessa prática?  

Se sim, quais são os problemas?  

O que tem sido feito para resolver esses problemas?  

1.8. É utilizado algum mecanismo para obter feedback dos alunos sobre essa 

prática organizacional? 
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Se sim, qual é esse mecanismo? Ele tem sido eficiente? Como os alunos 

têm avaliado essa prática? Tem sido realizada alguma ação referente a 

esses feedbacks? 

Se não, o que vocês pensam sobre o fato de ser criado um mecanismo para 

isso? Qual(is) vocês acreditam que poderia(m) ser criado(s)? 

1.9. Existe algum indicador/meta para avaliar essa prática? 

Se sim, quais são eles? 

Se não, o que vocês pensam sobre o fato de ser criado indicador/meta para 

isso? 
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ANEXO IV 

 

Questionário  
 

Público-alvo: Alunos do Curso Bacharelado em Administração Pública – Modalidade 
a Distância (COADP) 
 

Nome:  
E-mail: 
 

 

1. Faixa Etária:  
(  ) 20 anos ou menos 
(  ) 21 a 30 anos 
(  ) 31 a 40 anos 
(  ) 41 a 50 anos 
(  ) 51 anos ou mais 
2.Profissão: ___________________________________ 
3. Cidade onde que reside: ________________________ 
4. Polo de apoio presencial: ______________________ 
5. Por que você escolheu cursar o Curso de Bacharelado em Administração Pública 
– Modalidade a Distância (COADP)? ________________ 
6. Já fez algum outro curso na modalidade a distância? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
Se sim, qual?_______________________________ 
7. Quais foram/são as principais dificuldades enfrentadas por você na realização do 

Curso de Bacharelado em Administração Pública – Modalidade a Distância? 
Marque todas que se aplicam. 

(   )  Adaptação ao AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) 
(   )  Inexistência de aulas nos moldes da educação presencial 
(   )  Organização do tempo dedicado aos estudos 
(   )  Comunicação com os setores acadêmicos da Universidade 
(   )  Autonomia no processo de aprendizagem 
(  ) Interação com os colegas e professores limitada por meios de comunicação à 
distância 
(   ) Dificuldade de acesso à biblioteca física da Universidade 
8. Caso não existisse o Curso de Bacharelado em Administração Pública – 
Modalidade a Distância, você teria condições socioeconômicas de ingressar na 
modalidade presencial?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
Se não, por quê? __________________________ 
9. No início do Curso de Bacharelado em Administração Pública – Modalidade a 
Distância, você se considerava preparado para ser aluno de um curso na modalidade 
a distância?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
Justifique sua resposta: ____________________ 
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10. Você acredita que o NEAD/UFSJ deveria oferecer alguma forma de capacitar e 
apoiar o ingressante para ser aluno de um curso na modalidade a distância? (p. ex.: 
Instrução de Estudo, Guia Operacional etc.)? __________________ 
11.O quanto os aspectos citados abaixo referentes à localização do polo de apoio 
presencial impactaram na sua decisão de cursar uma graduação na modalidade a 
distância? 
Diminuição de gasto com transporte:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Não impactou      5 - Impactou muito 
Facilidade de acesso:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Não impactou      5 - Impactou muito 
Democratização do ensino (acesso à educação):  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Não impactou      5 - Impactou muito 

Complete, caso julgue necessário, com outros aspectos que impactaram sua decisão: 
___________________________________ 
12. Avalie os recursos multimídias relacionados aos materiais didáticos oferecidos na 
plataforma Moodle, conforme numeração descrita abaixo, e justifique as pontuações 
atribuídas: 
Livro-texto:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim         5 - Excelente 
Texto complementar:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim         5 - Excelente 
Vídeos:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim        5 - Excelente 
Imagens:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim        5 - Excelente 
Links externos:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim         5- Excelente 
Justifique as pontuações: ____________________  
13. Marque qual(is) recurso(s) multimídias você considera necessário ser(em) 
acrescentado(s) na plataforma Moodle:  
Marque todas as opções que se aplicam. 
(  ) Videoaula 
(  ) Podcast 
(  ) Infográfico 
(  ) Animação 
(  ) Gráficos 
(  ) Audiobook 
(  ) Jogos Educativos 
Para cada recurso multimídia sugerido, escreva abaixo a(s) UC que você considera 
mais necessária(s) para o oferecimento desse recurso: 
Videoaula:__________________  
Podcast: __________________  
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Infográfico: __________________  
Animação: __________________  
Gráficos: __________________  
Audiobook: __________________  
Jogos Educativos: __________________  
Outros (escreva o recurso e a UC): __________________  
14. O quanto você utiliza os materiais disponibilizados na plataforma (storyboard, livro-
texto, biblioteca) para o(a) auxiliarem no desenvolvimento das atividades? Por quê? 
_________________________ 
15. Classifique como você considera o storyboard quanto à disponibilidade de seus 
recursos:  
(  ) Dispensável 
(  ) Nada atrativo 
(  ) Pouco atrativo 
(  ) Atrativo 
(  ) Muito atrativo 
16. Quanto ao storyboard, você considera que a disposição do conteúdo, cores, 
imagens e ilustrações utilizadas, estilo e tamanho das letras contribuem para um bom 
desempenho nos estudos?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
17. Quanto ao storyboard, você considera que o texto é claro, bem distribuído e 
contribui para um bom desempenho nos estudos?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
18. Quais sugestões de melhorias você tem para o storyboard? _______________ 
19. Classifique o canal de comunicação “Mensagens” disponível no AVA (Ambiente 
Virtual de Aprendizagem):  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim             5 - Excelente 
Classifique o canal de comunicação “Chat” disponível no AVA:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim             5 - Excelente 
Classifique o canal de comunicação “Fórum da Turma” disponível no AVA:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim             5 - Excelente 
Classifique o canal de comunicação “Conversa de corredor” disponível no AVA:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim             5 - Excelente 
Você tem alguma sugestão de outros canais de comunicação que poderiam ser 
adicionados ao AVA ou de outros recursos que poderiam ser incorporados aos canais 
já existentes? ____________________________________ 
20. Em alguma ocasião, você necessitou utilizar de prova substitutiva e/ou reoferta de 
UC e/ou oferta de turma especial, para se regularizar no curso? Se sim, qual(is) UC 
foi(foram) essa(s)? __________________________ 
21. Quais causas, você acredita que impactam mais diretamente em notas 
insuficientes e/ou reprovações no seu curso? Em que disciplinas, você acredita que 
essas causas influenciam mais significativamente? _______________________ 
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22. Em algum momento, você considerou a possibilidade de abandonar o curso? Se 
sim, quais fatores o(a) fizeram pensar nessa possibilidade e o que o(a) motivou a 
continuar? ____________________ 
23. Que ações, você sugere para diminuir a desistência do curso? _____________ 
24. Com que frequência, você acessa os seguintes canais de informação do 
NEAD/UFSJ: 
Boletim de notícias do NEAD:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Nunca             5 - Sempre 
Redes sociais 
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Nunca             5 - Sempre 
Página do curso:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Nunca             5 - Sempre 
25. Quais desses canais de informação você considera serem mais efetivos?  
Marque todas as opções que se aplicam. 
(   ) Boletim de notícias do NEAD 
(   ) Redes sociais 
(   ) Notícias na página do curso 
(   ) Notícias na página do NEAD 
(   ) Informes na plataforma do curso  
Você encontra todas as informações que precisa nos canais de informação citados 
acima?________________________ 
Você tem alguma sugestão de outros canais de informação ou melhorias nos já 
existentes para que a divulgação de informações seja mais 
eficiente?__________________________ 
26. Você tem o sentimento de pertencimento em relação à Universidade Federal de 
São João del-Rei? Justifique a resposta: __________________________ 
27. Você considera que seu polo de apoio presencial é uma extensão do espaço da 
Universidade Federal de São João del-Rei? _______________________ 
(   ) Sim 
(   ) Não 
28.O que você pensa que o polo de apoio presencial trouxe à cidade e região onde 
ele está inserido? 
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ANEXO V 
 

Questionário 
 

Público-alvo: Designers Instrucionais do NEAD/UFSJ 
 
 

Nome:  
E-mail:  
 
1. Você utiliza no storyboard o elemento “Linguagem Visual” das Artes Visuais?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
Justifique sua resposta: __________________ 
Se a resposta for afirmativa, qual dos elementos da “Linguagem Visual”, você mais 
utiliza?  
(  ) Ponto 
(  ) Linha 
(  ) Forma 
(  ) Direção 
(  ) Tom 
(  ) Cor 
(  ) Textura 
(  ) Escala ou Proporção 
(  ) Dimensão e Movimento 
(  ) Todos 
2. Você acredita que a utilização dos elementos da “Linguagem Visual” no storyboard 
podem contribuir para o aprendizado do aluno?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
Justifique sua resposta: _____________________ 
3. Você acredita que a utilização dos elementos da “Linguagem Visual” do storyboard 
podem contribuir para a diminuição da retenção e evasão dos alunos?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
Justifique sua resposta: _____________________ 
4. Você acredita que a linguagem visual usada no storyboard é uma linguagem 
dialógica e interativa no processo de ensino-aprendizagem?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
Justifique sua resposta: ____________________ 
5. Você acredita que há relação entre as artes visuais e o design gráfico na elaboração 
do storyboard? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
Justifique sua resposta: ___________________ 
Se a resposta for afirmativa, como é o diálogo entre as artes visuais e o design gráfico 
no storyboard disponível para o aluno? _________________ 
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ANEXO VI 

Questionário 
 

Público-alvo: Docentes do Curso Bacharelado em Administração Pública – 
Modalidade a Distância (COADP) 
 
Nome: 
E-mail:  
 
 
1. Avalie os seguintes recursos multimídias do material didático oferecidos na 
plataforma Moodle: 
Livro-texto:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim         5 - Excelente 
Textos complementares:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim         5 - Excelente 
Vídeos:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim         5 - Excelente 
Imagens:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim         5 - Excelente 
Links externos:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim         5 - Excelente 
Justifique as pontuações: _________________ 
2. Que outros recursos multimídias, você considera necessário(s) ser(em) 
acrescentado(s) na plataforma Moodle? _____________ 
3. Avalie as seguintes formas de diminuir a retenção de alunos no curso: 
Oferta de prova substitutiva:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim         5 - Excelente 
Reoferta de UC:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim         5 - Excelente 
Oferta de turma especial:  
(  )0 (  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 
0 - Muito ruim         5 - Excelente 
4. Que outras formas, você considera que seriam efetivas na diminuição da retenção 
dos alunos no curso? __________________________ 
5. Sugira formas de diminuir a evasão na Educação a Distância: _______________ 
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ANEXO VII 
 

Questionário 
 

Público-alvo: Tutores a distância do Curso Bacharelado em Administração Pública – 
Modalidade a Distância (COADP) 

 
  
Nome: 
E-mail: 
 
1. O que você sugere para melhorar a aprendizagem do aluno de forma que diminua 
a retenção dele no curso? ____________________ 
2. O que você sugere para diminuir a evasão do aluno? ____________________ 
3. Classifique como você considera o storyboard quanto à disponibilidade de seus 
recursos:  
(  ) Dispensável 
(  ) Nada atrativo 
(  ) Pouco atrativo 
(  ) Atrativo 
(  ) Muito atrativo 
4. Quanto ao storyboard, você considera que a disposição do conteúdo, cores, 
imagens e ilustrações utilizadas, estilo e tamanho das letras contribuem para um bom 
desempenho nos estudos do aluno?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
5. Quanto ao storyboard, você considera que o texto é claro, bem distribuído e 
contribui para um bom desempenho nos estudos?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
Quais sugestões de melhorias, você tem para o storyboard? _______________ 
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ANEXO VIII 
 

Questionário 
 

Público-alvo: Tutores presenciais do Curso Bacharelado em Administração Pública 
– Modalidade a Distância (COADP) 
 
  
Nome: 
E-mail: 
  
1. O que você sugere para melhorar a aprendizagem do aluno de forma que diminua 
a retenção dele no curso? ___________________ 
2. O que você sugere para diminuir e evasão do aluno? _______________ 
3. Classifique como você considera o storyboard quanto à disponibilidade de seus 
recursos:  
(  ) Dispensável 
(  ) Nada atrativo 
(  ) Pouco atrativo 
(  ) Atrativo 
(  ) Muito atrativo 
4. Quanto ao storyboard, você considera que a disposição do conteúdo, cores, 
imagens e ilustrações utilizadas, estilo e tamanho das letras contribuem para um bom 
desempenho nos estudos do aluno?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
5. Quanto ao storyboard, você considera que o texto é claro, bem distribuído e 
contribui para um bom desempenho nos estudos?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
Quais sugestões de melhorias você tem para o storyboard?  
 

 


